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GUARATINGUETÁ GARANTE PÓDIO NA 
LIGA NACIONAL DE VÔLEI ADAPTADO

GUARATINGUETÁ É A CIDADE DA REGIÃO 
EM QUE FORAM REALIZADAS MAIS 
CONTRATAÇÕES EM 2022, ULTRAPASSANDO A 
MARCA DE 10 MIL ADMISSÕES

Guaratinguetá participou da fase 
final da Liga Nacional de Vôlei 
Adaptado na cidade de Amparo 
neste último final de semana (25 
a 29 de janeiro), evento realizado 
pela CBVA (Confederação Brasilei-
ra de Vôlei Adaptado). Cerca de 2 
mil atletas de 87 equipes partici-
param da competição.

Nossa cidade foi muito bem repre-
sentada em cinco categorias: 68+ 
Masculino e Feminino, 58+ Mascu-
lino e 45+ Masculino e Feminino.

A equipe 45+ masculino ficou en-
tre as três melhores do Brasil, ga-
rantindo o bronze na competição, 
vencendo o time da cidade de Três 
Lagoas. Nas demais categorias ti-
vemos os seguintes resultados:

- 68 feminino (participou da 1ª 
fase)

Segundo dados do Painel de In-
formações Novo CAGED ( Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados), foram realizadas 
mais de 10 mil contratações em 
Guaratinguetá entre janeiro e de-
zembro de 2022. Em comparação 
com as demais cidades no Vale da 
Fé e Vale Histórico, somos o mu-
nicípio que mais contratou.

Guaratinguetá também teve o me-
lhor saldo de contratações, obtido 
subtraindo o número de admis-
sões do número de desligamentos. 
As áreas que mais contrataram 
foram as de serviços, indústria e 

- 68 masculino (ficou entre as 8 
melhores do Brasil)
- 58 masculino (ficou entre as 8 
melhores do Brasil)
- 45 feminino (ficou entre as 8 me-
lhores do Brasil)

Parabéns aos nossos atletas, co-
missão técnica e equipe do Fundo 
Social de Solidariedade e Secreta-
ria de Esportes que levam a sério 
este esporte em nosso município!

Confira imagem da participação 
de Guaratinguetá:

comércio, respectivamente.

Com a retomada da economia, a 
expectativa é que ainda mais em-
pregos sejam criados na cidade 
nos próximos meses. A Prefeitu-
ra lançou em 2021 o programa 
Avança Guará e vem colocando 
em prática diversas iniciativas em 
parceria com o SEBRAE, SENAC 
e com a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá a 
fim de alavancar a economia.

Continuaremos trabalhando para 
proporcionar emprego e renda na 
cidade.

VEM AÍ O CARNAVAL DE GUARATINGUETÁ 2023! 

Neste sábado teremos a Abertura 
Oficial do Carnaval de Guaratin-
guetá 2023 com o Samba & Seres-
ta, a partir das 19h, no Recinto de 
Exposições.

O evento é gratuito, em um local 

com segurança, coberto, sem co-
brança de estacionamento e com 
praça de alimentação.

Você é o nosso convidado para 
essa festa. Todas as escolas de 
samba da nossa cidade vão se 

apresentar com os sambas do pas-
sado e os atuais, além da apresen-
tação da Banda Santa Luzia e da 
Côrte Momesca.

As Escolas de Samba de Guaratin-
guetá participarão do evento na 
seguinte ordem:

1º Beira-Rio da Nova Guará
2º Mocidade Alegre do Pedregu-
lho

3º Bonecos Cobiçados
4º Embaixada do Morro
5º Acadêmicos do Campo do Gal-
vão
6º Unidos da Tamandaré

É Guaratinguetá no clima do Car-
naval 2023!  

Carnaval de Guaratinguetá, a 
maior festa do Vale!

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENCERRA 
PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 
Nesta última quarta-feira (01), a 
Secretaria de Educação encerrou 
os três dias de planejamento esco-
lar para 2023.

Para iniciar os trabalhos, a Secre-
tária de Educação Elisabeth Sam-
paio realizou as boas-vindas junta-
mente ao Prefeito Marcus Soliva e 
o Prefeito em exercício Régis Yasu-
mura que participaram de um mo-
mento de descontração, cantando 
junto aos presentes e, na sequên-
cia, todos prestigiaram o momento 
cultural com o projeto “Educando 
Cantando”.

O evento também contou com duas 
palestras, a primeira teve o tema  
“A Loira do Banheiro: A Dama e o 
Conselheiro”, ministrada pelo Prof. 
Diego Amaro de Almeida  e a se-
gunda com a temática “A poética 
do princípio - Aprimorando o edu-
car, educar-se no chão e no céu da 
escola” com Prof Severino Antônio 
e Profª Katia Tavares

Vale ressaltar que todos os pro-
fessores, monitores e gestores de 
todos os segmentos participaram 

deste evento voltado aos aspectos 
pedagógicos e à realidade esco-
lar. É de grande importância essa 
vivência para que voltem com 
toda a disposição e novos apre-
ndizados para um ano letivo de 
qualidade aos alunos.

Com isso, a rede municipal de en-
sino finaliza os últimos preparati-
vos para retornar às escolas.  As 
aulas estão programadas para 
voltar no dia 06 de fevereiro, a 
fim de dar continuidade ao apre-
ndizado das crianças da nossa ci-
dade.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
deseja a todos um bom regresso, 
que 2023 seja um ano repleto de 
realizações, sucesso, conquistas e 
para os alunos uma feliz e segura 
volta às aulas!
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GUARATINGUETÁ RECEBEU EQUIPES DA 
DEFESA CIVIL ESTADUAL E DO IPA PARA 
VISTORIA NA ESTRADA DO GOMERAL 
NESTE ÚLTIMO SÁBADO (28) 

Guaratinguetá recebeu neste úl-
timo sábado (28), o Coordenador 
Regional da Defesa Civil do Esta-
do de São Paulo, Wander Firmino, 
e também os engenheiros Eduar-
do de Andrade, Vital Assano e 
Gilberto da Silva, da equipe téc-
nica do IPA (Instituto de Pesquisa 
Ambiental).

A equipe, acompanhada de mem-
bros da Defesa Civil de Guara-
tinguetá, e das Secretarias Mu-
nicipais de Agricultura, Meio 
Ambiente, Segurança e Mobilida-
de Urbana, e Planejamento, rea-
lizou vistoria técnica na Estrada 
Cênica do Gomeral.

O trabalho teve o intuito de ana-
lisar as consequências causadas 
pelas intensas e volumosas chuvas 
dos últimos dias.

Encerrada a ação no Gomeral, as 
equipes da Defesa Civil Munici-
pal e do IPA se deslocaram até o 
Polder do Ribeirão Guaratingue-
tá para realizarem avaliação téc-
nica no local, no trecho urbano, 
próximo aos bairros Jardim Rony, 
Parque das Árvores e Residencial 
Nino. A área já apresentava um 
início de processo de erosão que 
evoluiu em decorrência das chu-
vas do último dia 24.

Com as análises iniciais nos locais 
realizadas, a partir de agora os en-
genheiros especializados em geolo-
gia do IPA finalizarão os estudos 
e os relatórios sobre as situações. 
Em breve, serão divulgadas as re-
comendações e ações que serão 
repassadas pelos geólogos às equi-
pes municipais para início da nova 
etapa das ações corretivas.

MAIS UM SONHO SE TORNANDO 
REALIDADE: CODESG INICIA 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO 
CHÁCARAS AGRÍCOLAS 
A CODESG (Companhia de De-
senvolvimento de Guaratinguetá) 
iniciou nesta última terça-feira 
(31), a pavimentação das ruas do 
Chácaras Agrícolas. A obra era 
aguardada pelos moradores do 
bairro há 30 anos.

No primeiro momento, a rua 3 
está recebendo os trabalhos. Na 
sequência, será a vez da rua 4 e 
nos próximos dias, as ruas 2 e 6 
também serão pavimentadas.

O Diretor-Presidente da CO-

DESG, João Vaz, esteve no local 
acompanhando o início da pavi-
mentação.

Obra importante para Guaratin-
guetá é a CODESG que faz!

GUARATINGUETÁ RECEBEU NOVA AMBULÂNCIA 
DO SAMU NESTA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA (30)
Guaratinguetá recebeu do Mi-
nistério da Saúde nesta última 
segunda-feira (30), uma nova am-
bulância do SAMU. O veículo foi 
recebido na Secretaria de Saúde e 
já foi repassado à Santa Casa de 
Guaratinguetá.

A ambulância é a primeira de três 
que o município irá receber como 

parte da reposição da frota reali-
zada pelo Ministério da Saúde, e 
também ampliação, solicitada pelo 
município.

O prefeito em exercício, Régis 
Yasumura, esteve na Secretaria 
realizando o repasse do veículo à 
Santa Casa.

ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
SÃO DESTAQUES EM APROVAÇÕES EM 
ESCOLAS TÉCNICAS

Diversos alunos da rede municipal 
de ensino foram destaque nas apro-
vações em primeira chamada nas es-
colas técnicas Cotec, Etec e Cotel.

A Prefeitura parabeniza a todos os 
alunos, e nosso reconhecimento aos 
professores, familiares e toda equipe 
gestora das escolas municipais. Acre-
ditamos na Educação Pública de qua-
lidade!

Acompanhe a lista dos aprovados:

ETEC

-Gabrielle Lima Pimentel
-Davi Ulisses Pereira Elias
-João Victor Roxo Cabral
-Nicholas Neves Ferreira
-Vinicius Gabriel Vieira Osvaldo
-Daniel Bedaque Quissak
-Ana Beatriz Ferreira Couto Nicolau
-Gustavo Henrique Jesus da Silva
-Lucas Coelho Venâncio
-Heloíse Siqueira Martins
-Kauã Kallensq da Silva Santos
-Maria Fernanda Toledo
-Ana Luiza de Oliveira Júlio
-Julia Daré Tietz
-Helena Cananea Sampaio
-Miguel Torres Teixeira Galvão
-Mateus Inácio de França Alves
-Maria Júlia Santos de Oliveira
-Antonio Guimães Viana
-Hannah Futata
-Lavinia Alves de Andrade Souza
-Isabela Amelia Simpliciano Oliveira
-Leticia Santos Coelho
-João Vitor da Silva Ferraz
-Giovanna Caroliny Oliveira Silva
-Iago Stevam Borges Brito
-Elisa Oliveira dos Santos
-Luiza da Silva Araújo
-Kamilly Ribeiro dos Santos
-Adhan Ruan Fernandes Oliveira
-Kauã da Silva Rodrigues
-Wanessa de Almeida Gomes Chagas

-Luis Rodolfo Alves de Oliveira
-Maria Clara Monteiro de Souza
-Gabrieli Santos Ernestino
-Kauan Lucas Toledo do Amaral
-Julia Stenkofp Bach
-Lethicia Vieira Pereira Reis
-Lucas Eduardo Borges Monteiro 
Gonçalves
-Henrique de Oliveira Santos
-Pedro Elias Ribeiro Sampaio Antu-
nes
-Raphael de Athaide Malagueta
-Victor Gandra da Silva
-Victor Hugo de Souza Mendes
-Ana Luiza Carvalho de Oliveira
-Arthur Louback da Silva
-Cauã Siqueira Martins
-Caio Mendes da Silva
-Isabelle Soares Pedro da Silva
-Hemylly Laura Rodrigues de Olivei-
ra
-Pollyana de Carvalho Silva
-Luis Guilherme Antonio de Paulo

COTEC

-Davi Ulisses Pereira Elias
-Gabrielle Lima Pimentel
-Vinicius Gabriel Viera Osvaldo
-Lucas Coelho Venâncio
-Kauã Kallensq da Silva Santos
-Heloíse Siqueira Martins
-Isabella Pereira Souza
-Clara Fernandes de Oliveira
-Nicolly Cecilia Meireles Santos
-Iago Stevam Borges Brito
-Elisa Oliveira dos Santos
-Luiza da Silva Araújo
-Kamilly Ribeiro dos Santos
-Caio Vianna Guimarães Galvão
-João Luís Garufe Coelho
-Luís Rodolfo Alves de Oliveira
-Guilherme Henrique Campos Ribei-
ro
-Guilherme Miranda Ferreira
-Ana Luíza de Oliveira Pereira da Sil-
va
-Sabrina dos Santos Pereira
-Victor Hugo de Souza Mendes
-Arthur Louback da Silva
-Pollyana de Carvalho Silva

COTEL

-Nicholas Neves Ferreira 
-Vinícius Gabriel Vieira Osvaldo
-Iago Stevam Borges Brito
-Pollyana de Carvalho Silva



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 070 - gUARATINGUETÁ 03 de FEVEREIRO DE 2023

SECRETARIA DE OBRAS INICIA OBRAS NA CICLOVIA 
DA ESTRADA PLÍNIO GALVÃO CÉSAR

EQUIPE DA DEFESA CIVIL DE GUARATINGUETÁ 
ACOMPANHOU VISTORIA TÉCNICA DO DAEE NA 
BARRAGEM DA REPRESA DOS MOTTAS NESTA 
ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (01)

Nesta semana, a Secretaria de 
Obras deu início às obras da ci-
clovia da Estrada Vicinal Plínio 
Galvão César.

A ciclovia liga os bairros Jardim 
Aeroporto e São Manoel, em 
uma extensão de aproximada-
mente 2,5 Km. A obras está 

A equipe da Defesa Civil de 
Guaratinguetá, juntamente com 
a Secretaria de Meio Ambi-
ente de Aparecida e a Coor-
denadoria Regional da Defesa 
Civil, acompanhou a vistoria 
do DAAE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) na 
Barragem da Represa do Mottas 
nesta última  quarta-feira (01).

O analista em tecnologia do 
DAEE, Sr. Carlos Oliveira, esteve 
no local, avaliou e coletou novos 
dados e informações, e explanou 
o trabalho em andamento a 
pedido do Sr. Wilson, Secretário 
de Meio Ambiente de Apare-
cida, órgão responsável pela 
barragem, além disso, expôs o 

sendo realizada com recurso 
próprio da Prefietura no valor 
de R$ 1.123.000,00.

A ciclovia é um pedido antigo 
dos moradores, que agora terão 
mais conforto e segurança para 
trafegar pela região.

desenvolvimento do PSB (Plano 
de Segurança da Barragem) da 
barragem dos Mottas, que está 
em sua fase final e deve ser 
entregue a Prefeitura de Apa-
recida nos próximos dias. Na 
oportunidade, as Defesas Civis 
dos municípios envolvidos ratifi-
caram ao DAEE a premente ne-
cessidade de início da reforma 
geral da barragem.

A Defesa Civil de Guaratingue-
tá vem atuando em parceria 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente de Aparecida, re-
sponsável operacional pela 
barragem, durante esse período 
excepcional chuvas vivenciado 
atualmente.

6o° FESTIVAL DE MARCHINHAS 2023 FOI 
ENCERRADO COM CHAVE DE OURO 
NESTE ÚLTIMO DOMINGO (29)

SECRETARIA DE OBRAS SEGUE DANDO SEQUÊNCIA 
EM DIVERSAS OBRAS EM GUARATINGUETÁ 

Neste último domingo (29), 
encerramos com grande ale-
gria o 6° Festival de Marchi-
nhas em Guaratinguetá.

Foram três dias contagian-
tes e com muita música, já à 
espera do Carnaval 2023. As 
marchinhas inscritas foram 
sensacionais, todas com muita 
alegria e animação junto ao 
público!

Destaque para a marchinha 
vencedora “Todes versus Na-
bundes” de Walter Leme, mo-
rador de Pindamonhangaba 
(SP).

Em segundo lugar, ficou a 
marchinha “ Girassol sem sol” 
, de Alfredo Germano Drum-
mond da Costa Filho, de Tau-
baté. O terceiro prêmio foi 

A Secretaria de Obras segue dan-
do sequência em diversas obras 
em Guaratinguetá. São obras em 
andamento e obras prontas para 
serem iniciadas:

- Rua Guaranis
- Ciclovia do São Manoel
- Coopemi
- Chácaras Agrícolas

para “Hoje eu vou atrás da 
banda”, de Jorge Luiz César 
Ribeiro Gonçalves, de Pinda-
monhangaba.

Confira a premiação que  al-
gumas das marchinhas fina-
listas receberam: 

Melhor Torcida:
“Verdade ou Mentira”

Melhor Figurino:
“Todos versus Nabundes”

Melhor Intérprete:
“Todes versus Nabundes”

A Prefeitura de Guaratingue-
tá parabeniza todos os par-
ticipantes desta 6° edição de 
Marchinhas em Guaratingue-
tá.

- Rua José Nicolau Mileo
- Rua das Hortências - Clube dos 
500

O Prefeito em exercício, Régis Ya-
sumura, e o Secretário de Obras, 
Paulo Barros, visitaram todas es-
sas obras nesta última segunda-
-feira (30).
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SEBRAE E PREFEITURA REALIZAM OFICINA 
ONLINE PARA MICROEMPRESÁRIOS 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
JÁ PODEM REALIZAR A DECLARAÇÃO 
ANUAL DE FATURAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE CONTINUA 
VACINAÇÃO CONTRA MENINGITE C

AGENDA CULTURAL!

VOLTA AO BERÇO

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-
BAGULHO DESTE SÁBADO (04)

O SEBRAE, em parceria com a Pre-
feitura, preparou uma jornada de 
oficinas para micro e pequenos em-
presários (MEI), se prepararem para 
vender mais e melhor no Carnaval.

O “Descomplique sua empresa - Car-
naval”, consiste de:
5 encontros online e completamente 
gratuitos.

As oficinas começam às  18:30h e ter-
minam às  20:30h.

Acompanhe o conteúdo previsto:

- 01/02: Planejamento para transfor-
mar as oportunidades em vendas
- 02/02: Fidelize seus clientes para se 
tornarem fãs do seu negócio
- 06/02: Faça suas vendas decolarem 
no carnaval
- 07/02: Faça um bom fluxo de cai-
xa e alavanque os resultados do seu 

Conforme o calendário fiscal, todo 
ano o MEI deve apresentar ao fis-
co a Declaração Anual Simplificada 
(DASN-SIMEI) e deve indicar todo o 
faturamento alcançado como MEI no 
ano anterior. O prazo já começou, se 
estende até o dia 31 de maio de 2023.

A Secretaria da Saúde informa 
que a vacinação contra a Menin-
gite C (Meningocócica C) conti-
nua sendo realizada nas unidades 
de saúde de Guaratinguetá.

A vacinação está disponível para 
adolescentes de 15 a 19 anos, con-

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Cultura, preparou uma 
programação cheia de atrações 
incríveis para o mês de Fevereiro.

O encontro de turma tem como 
objetivo reunir veteranos, ex-
-alunos das
Escolas Militares, de todas as 
gerações. Além de promover o 
reencontro
desses militares, também é a 
oportunidade de voltarem ao lo-
cal onde suas carreiras tiveram 
início.

Os Encontros e Reuniões dos 
Alunos Veteranos da EEAR têm 
a finalidade de comemorar os 
aniversários de ingresso no Ber-
ço dos Especialistas.

Neste sábado (04), a Operação Ca-
ta-Bagulho atenderá os seguintes 
bairros:

- Flamboyant
- Jardim Primavera
- Vila Paulista
- Vila Brasil

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembran-
do que eles devem ser colocados 
para fora de casa até 12h.

Lembrando que entulhos de cons-
trução e roupas não são recolhi-
dos no Cata-Bagulho!

Essa ação faz parte da Campa-
nha contra a Dengue do muni-

negócio
- 08/02: Conheça as opções de crédito 
para seu negócio

As inscrições são feitas online pelo do 
link disponibilizado no site da Prefei-
tura.

Não perca essa oportunidade!

O MEI deve apresentar seus docu-
mentos pessoais, informar a receita 
bruta aferida no ano calendário 2022 
e se houve ou não o registro de em-
pregados, em 2022.

O procedimento pode ser realizado 
pelo próprio empreendedor, contan-
do com auxílio do atendimento da 
unidade “Sebrae Aqui”, localizada na 
ACEG, Rua Nove de Julho, 127 - Cen-
tro. O horário de funcionamento da 
unidade é das 9h às 12h, toda terça e 
quinta-feira.

Para mais informações: (12) 3128-2200 
ou ainda pelo site Empresas e Negó-
cios do Governo Federal pelo do link 
disponibilizado no site da Prefeitura.

siderando que são os principais 
responsáveis pela manutenção da 
circulação da doença na comuni-
dade.

A vacina também segue disponí-
vel para crianças a partir dos 3 
meses com reforço de um 1 ano e 

Confira na agenda cultural os 
eventos que serão realizados e 
participe!!

O 19° Encontro de Ex - Alunos da 
EEAR - “Volta ao Berço - XIX” 
se dará no próximo dia 23 de 
junho de 2023, sexta-feira, e será 
uma grande festa, tendo em vista 
a não realização nos dois últimos 
anos em virtude da pandemia.

cípio ao eliminar materiais que 
são criadouros para os mosquitos 
e abrigo de animais peçonhentos, 
e envolve uma força-tarefa da Ad-
ministração Municipal.

Participe! Para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de to-
dos!

#DengueEmGuaráNão

outro reforço entre 11 e 14 anos. 
As crianças entre 1 a 10 anos que 
não se vacinaram ou que estejam 
com esquema vacinal incompleto, 
podem receber avaliação na uni-
dade de saúde mais próxima e 
vacinação se necessário.

Vale lembrar que os sintomas ini-
ciais da meningite C são bastante 
semelhantes aos da gripe e, por 
isso, o diagnóstico pode ser mais 
difícil.

A Secretaria reforça que essa am-
pliação ocorrerá enquanto durar o 
estoque municipal e que a aplica-
ção da dose segue sendo realiza-
da em todos os postos de saúde, 
devendo ser finalizada no máximo 
neste mês de fevereiro.

A Prefeitura incentiva mais uma 
vez para que pais e responsáveis 
levem crianças e adolescentes para 
se vacinarem.
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SECRETARIA DA SAÚDE DE GUARATINGUETÁ 
RETOMA VACINAÇÃO DA 1°a DOSE DA PFIZER 
BABY E AMPLIA APLICAÇÃO DA PFIZER 
PEDIÁTRICA NESTA SEGUNDA-FEIRA (06)
A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que 
a partir de segunda-feira 
(06) haverá mudanças na 
imunização contra Covid-19.  
 
A vacinação da 1° dose Pfizer 
baby será retomada, além disso, 
será realizada a ampliação da 
aplicação da Pfizer Pediátrica.  
 
Para vacinar é necessário apre-

sentar documento com foto 
que contenha o CPF, a cartei-
rinha de vacinação ou cartão 
do SUS, e o pedido médico 
dos últimos 12 meses ou re-
ceituário de medicação con-
tínua se for imunossuprimido. 
 
Confira na imagem o público, 
doses e locais para vacinação:

BURITI SHOPPING GUARÁ CRIA BIBLIOTECA 
COMUNITÁRIA EM PARCERIA COM 
SECRETARIA DA CULTURA

PREFEITURA SEGUE REALIZANDO 
ENTREGA DOS ENDEREÇAMENTOS 
DIGITAIS AOS PRODUTORES RURAIS

SECRETARIA DA MULHER REALIZA 
ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA 
CAUSA FEMININA E DE DIVERSIDADES! °°°

A Biblioteca Comunitária é uma 
ação organizada pelo Buriti Shop-
ping Guará, em parceria com a Se-
cretaria de Cultura, com o intuito 
de incentivar a leitura e proporcio-
nar momentos de lazer e cultura 
para o público que visita o shop-
ping.

A biblioteca possui variados gêne-
ros de livros consagrados e atuais 
para contemplar diversos interes-
ses. Qualquer pessoa pode escolher 
um livro e aproveitar a leitura no 
espaço da biblioteca comunitária 
ou no espaço compartilhado Co-
working, também disponibilizado 
gratuitamente pelo shopping.

A Cultura já desenvolve o projeto  
“Colha um livro” que está dispo-
nível no prédio da secretaria, que 
disponibiliza títulos variados para 

A Prefeitura segue realizando 
a entrega do Endereçamento 
Rural Digital (ERD) para as pro-
priedades produtivas do municí-
pio, por meio do Programa Rotas 
Rurais do Governo do Estado de 
São Paulo.

Os produtores rurais, que dese-
jam ter acesso aos seus endere-
ços digitais, devem se dirigir a 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, localizada na Rodovia 
Prefeito Aristeu Vieira Vilela, 
1700, Vila São José (Recinto de 
Exposições), somente nos dias 
de terças-feiras e quintas-feiras 

A secretaria da mulher reali-
zou  um encontro muito especial 
com representantes de diversos 
segmentos da sociedade. Parti-
ciparam o Dr. Amandio, presi-
dente da OAB de Guaratinguetá; 
a Dra. Ana Maria Seraphim, 
presidente da OAB de Aparecida; 
Dr. Pedro Brigido, Advogado pre-
sidente da Comissão de Diversi-

os munícipes, com o objetivo de 
fomentar e valorizar a escrita e a 
leitura em Guaratinguetá. Não per-
ca essa novidade, aproveite, visite e 
compartilhe!

das 08h às 11h30. As informações 
também podem ser adquiridas na 
CATI - Regional de Guaratingue-
tá localizada na Avenida Ariberto 
Pereira da Cunha nº 310 ou pelo 
telefone (12) 3125-3288.

O Endereçamento Rural Digital 
(ERD) funciona como um CEP 
rural personalizado, também cha-
mado de Plus Code Google, que 
localiza com precisão a entrada 
de cada propriedade rural, facili-
tando os serviços públicos como 
o SAMU, Polícias Militar e Cívil 
e também serviços particulares, 
como entregas de mercadorias.

dade Sexual e de Gênero (CDSG) 
da OAB de Pindamonhangaba; a 
presidenta da CDSG da OAB de 
Lorena, Dra. Monica de Luna, o 
Frei Bartolomeu, diretor da Santa 
Casa de Aparecida e convidados.

O encontro foi um bate papo 
sobre as questões das mulheres 
e sobre a diversidade na nossa 
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região. A secretaria tem consci-
ência  da ocorrência de violência 
dificilmente se limita à uma ci-
dade, ela influencia nossa região 
como um todo. Portanto, é im-
portante discutir a realidade das 
cidades vizinhas também.

A secretaria  obteve informa-
ções, ideias e possíveis soluções 
para o combate dos vários tipos 
de violência que afetam nossa 
região. Falamos da importância 

em celebrar a diversidade e cons-
truir políticas que se atentem às 
especificidades das mulheres e a 
comunidade LGBT.

As portas da Secretaria da Mu-
lher seguem abertas para que a 
população venha conversar co-
nosco e nos ajudar a construir as 
políticas necessárias que atendam 
a todos, sem distinção. Acredi-
tamos no poder do diálogo e do 
que é feito em conjunto.


