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SÁBADO É DIA DE VACINAÇÃO! 

TROCA DE INGRESSOS PARA O DESFILE DAS 
ESCOLAS DE SAMBA DE GUARATINGUETÁ 
SERÁ FEITA EM NOVOS LOCAIS! 

VÔLEI ADAPTADO DE GUARATINGUETÁ 
CONQUISTA VAGA PARA O SUL-AMERICANO

Neste sábado (11), a Secretaria de 
Saúde realizará uma ação de vaci-
nação na Praça Conselheiro Rodri-
gues Alves. Será realizada a aplica-
ção das vacinas abaixo, das 9h às 

ATENÇÃO, FOLIÕES! A Prefeitu-
ra e a OESG informam que a tro-
ca dos ingressos de arquibancada 
para assistir o tradicional Desfile 
das Escolas de Samba de Guaratin-
guetá será feita nas sedes das seis 
escolas de samba, e não mais no 
Espaço Multiuso. 

Todos os ingressos serão divididos 
para as agremiações de forma igua-
litária e para que sejam trocados 
pelos foliões por 1 Kg de alimento 
(especificamente arroz, feijão, óleo 
de cozinha ou leite em pó), sendo 
somente dois ingressos por pessoa. 
Os alimentos arrecadados serão re-
passados ao Fundo Social de Soli-

13h.

- Pfizer pediátrica para crianças de 
5 a 11 anos  - 2ª  e 3ª dose

- Coronavac para crianças de 3 a 11 
anos - somente 2ª dose

- Meningocócica C para adolescen-
tes de 15 a 19 anos e profissionais da 
saúde com 18 anos ou mais

Para se vacinar é preciso:

Levar documento, cartão SUS e 
carteira de vacinação e no caso 
de profissional de saúde é preciso 
apresentar registro de classe ou 
carteira de trabalho comprovando 
o vínculo com instituição de saúde.

Vacina é saúde, compareça!

dariedade para doação a famílias 
carentes do município.

Fique ligado! As datas e horários 
para troca de ingressos serão divul-
gados por cada agremiação.

- Importante: para crianças de até 
2 anos de idade não há necessida-
de de apresentação de ingresso na 
Avenida Carnaval. 

- É importante ressaltar ainda que 
não haverá venda de camarotes 
pela prefeitura.

Carnaval de Guaratinguetá 2023, a 
maior festa do Vale!

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZARÁ 
MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO EM MARÇO!

A Secretaria de Meio Ambiente re-
alizará nos dias 09, 10 e 11 de março 
o Mutirão de Castração, a ação faz 
parte do Programa de Controle Pop-
ulacional da Fauna Urbana (cães e 
gatos). O atendimento dos pets será 
feito no Ginásio de Esportes do Ped-
regulho, das 7h às 16h.
 
O Mutirão pretende castrar 600 ani-
mais no total, sendo 200 atendimen-
tos por dia. Nos dias 9 e 10 de março 
serão atendidos os cães e gatos de 
munícipes e de famílias cadastradas 
no CADÚnico, e no dia 11 serão aten-
didos os animais acolhidos por pro-
tetoras de animais da cidade.

ATENÇÃO: Aos munícipes que não 
cadastraram seus pets e que ainda 
desejam o atendimento, é necessário 
falar com a Rui ou Alice da Sec-
retaria do Meio Ambiente. É pos-
sível entrar em contato por meio do 
número (12) 3133-8006 ou (12) 3132-
8902, e pelo e-mail: cadastro.castra-
cao@gmail.com

Lembrando que o atendimento dos 
cães e gatos de famílias cadastradas 

no CADÚnico e aqueles acolhidos 
por cuidadoras de animais, é total-
mente gratuito. Para o restante do 
público geral, é cobrada uma taxa 
através de boleto emitido pela Sec-
retaria do Meio Ambiente.
 
Só serão atendidos os animais já 
cadastrados na Secretaria de Meio 
Ambiente. Pets de outras cidades 
não podem ser castrados através 
deste programa.

Para aqueles que tiverem condições 
de ajudar, estarão sendo aceitas do-
ações de roupas, roupas cirúrgicas, 
casinhas, rações, coleiras ou demais 
itens para ajudar os animais caren-
tes em situação de rua. As doações 
podem ser feitas no Ginásio de Es-
portes do Pedregulho, nos dias e no 
horário do Mutirão de Castração. 
Todos os itens arrecadados serão 
encaminhados às protetoras de ani-
mais de Guaratinguetá, para serem 
distribuídos e usados em cães e ga-
tos em situação de rua. 

Ajude os nossos amiguinhos de 4 
patas, apoie essa causa!

As equipes de vôlei adaptado de 
Guaratinguetá participaram en-
tre os dias 26 e 29 de janeiro da 
fase final da Liga Nacional de Vô-
lei Adaptado realizada em Ampa-
ro, e conquistaram bons resultados, 
ficando entre as três melhores do 

Brasil na categoria 45+ masculino 
e entre as 5 melhores do Brasil nas 
categorias: 68+ masculino e 58+ 
masculino.

Com esse brilhante desempenho, as 
categorias 45+ masculino, 58+ mas-
culino
e 68+ masculino conquistaram va-
gas para competir no Sul-America-
no de Vôlei Adaptado que será dis-
putado em julho, mas o local ainda 
não foi definido.

De acordo com a organização da 
competição, cerca de 2 mil atletas 

de 87 equipes participaram do tor-
neio, mostrando o quão bem nosso 
município foi representado.

Parabéns aos nossos atletas, comis-

são técnica e equipe do Fundo So-
cial de Solidariedade e Secretaria 
de Esportes que levam a sério este 
esporte em nosso município!
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SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA 
CAPACITAÇÃO PARA SEUS PROFISSIONAIS 
VISANDO AS ATIVIDADES EM 2023 
Na última sexta feira  (03), a Secre-
taria de Esportes iniciou suas ativi-
dades em 2023 com a Capacitação 
de seus professores e funcionários 
em um encontro que promove apri-
moramento técnico e união.

O evento contou com a participação 
do Prefeito em exercício, Régis Ya-
sumura, do Secretário de Esportes, 
Joel Pinho, do professor Augusto 
Rédua, das professoras da Ginástica 
Rítmica Ana Laura e Larissa e dos 

demais professores e funcionários 
da Secretaria.

A Capacitação dos profissionais foi 
constituída de palestras sobre li-
derança, treinamento esportivo e 
vivência do esporte. Além das pa-
lestras, foram realizadas atividades 
de integração, confira um pouco 
abaixo:

Por um futuro cada vez melhor 
para o esporte de nossa cidade!

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RETORNA ÀS AULAS
As equipes de vôlei adaptado de 
Guaratinguetá participaram entre 
os dias 26 e 29 de janeiro da fase 
final da Liga Nacional de Vôlei 
Adaptado realizada em Amparo, 
e conquistaram bons resultados, 
ficando entre as três melhores do 
Brasil na categoria 45+ masculino 
e entre as 5 melhores do Brasil nas 
categorias: 68+ masculino e 58+ 

masculino.

Com esse brilhante desempenho, as 
categorias 45+ masculino, 58+ mas-
culino
e 68+ masculino conquistaram va-
gas para competir no Sul-America-
no de Vôlei Adaptado que será dis-
putado em julho, mas o local ainda 
não foi definido.

ENTREGA DOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR! 
O Prefeito Marcus Soliva e a Secre-
tária de Educação, Elisabeth Sam-
paio, visitaram nesta  última quarta-
-feira (08) a escola André Freire, na 
Colônia do Piagui, para fazer a en-
trega de material escolar e dar boas 
vindas aos nossos alunos neste início 
de ano letivo.

Os kits começaram a ser entregues 

nesta semana e até o carnaval todos 
os alunos da rede municipal rece-
berão os materiais. No começo de 
março será iniciada a entrega dos 
uniformes. 

Foi especial este momento com as 
crianças! 

De acordo com a organização da 
competição, cerca de 2 mil atletas 
de 87 equipes participaram do tor-
neio, mostrando o quão bem nosso 
município foi representado.

Parabéns aos nossos atletas, comis-
são técnica e equipe do Fundo So-
cial de Solidariedade e Secretaria 
de Esportes que levam a sério este 
esporte em nosso município!

VOCÊ SABIA QUE PODE RETIRAR MUDAS 
NATIVAS DE GRAÇA EM NOSSA CIDADE?
Localizado dentro do Recinto de 
Exposições, o Viveiro Municipal de 
Guaratinguetá realiza doações de 
mudas em todas as quintas-feiras, 
das 7h30 às 10h30 e das 12h às 
16h30. 

São doadas diversas espécies nati-
vas da Mata Atlântica para reflo-
restamento e espécies frutíferas, 
como por exemplo: 

- Aroeira
- Ipê Amarelo
- Ipê Roxo
- Ipê Rosa
- Cedro Rosa
- Capororoca
- Palmeira Imperial
- Pau Ferro
- Pitanga 
- Pau Viola
- Goiaba 
- Uvaia
- Canudo de Pito

- Saguaraji
- Trema
- Mutambo
- Unha de Vaca
- Pau d’alho
- Samanea
- Outras (Consultar)

Por semana, o munícipe pode reti-
rar até 20 mudas. Para retirá-las, é 
necessária a  apresentação de: 

-RG e CPF 
- Número de Telefone
- Comprovante de Residência de 
Guaratinguetá 
- Endereço onde será realizado o 
plantio. 

Para mais informações, entre em 
contato com a Secretaria da Agri-
cultura: 3125-1902.

Por uma cidade mais verde!

EM CLIMA DE CARNAVAL, BAILE 
DE MÁSCARAS É REALIZADO 
O Fundo Social de Solidariedade 
promoveu o tradicional Baile de 
Máscaras para a melhor idade que 
agitou a noite da última quarta-
-feira (08).

Ao som da banda “Circuito do Sam-
ba” a galera da melhor idade se 
animou com as tradicionais marchi-
nhas carnavalescas. As máscaras e 
adereços foram um show à parte 
que contribuíram para deixar a fes-
ta ainda mais divertida. 

O evento foi uma realização do 

Fundo Social de Solidariedade de 
Guaratinguetá, em parceria com 
a Secretaria de Cultura, proporcio-
nando sempre o bem estar da me-
lhor idade.
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GUARATINGUETÁ RECEBEU MAIS 500 CESTAS 
BÁSICAS DO GOVERNO ESTADUAL NESTA 
ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (07)!

ESTRUTURAS DO CARNAVAL 2023 COMEÇAM 
A SER MONTADAS NA PRESIDENTE VARGAS 

GUARATINGUETÁ CONQUISTA PÓDIO 
NO GP TAUBATÉ DE CICLISMO

Nesta última terça-feira (07), 
Guaratinguetá recebeu mais 
500 cestas básicas do Governo 
Estadual. Essa doação é oriun-

As estruturas do Carnaval de 
Guaratinguetá 2023 começaram 
a ser montadas na manhã de-
sta última quarta-feira (08) na 
Av. Presidente Vargas, também 
conhecida como Avenida de 
Carnaval.

Neste último  domingo (5), a equipe 
de ciclismo de Guaratinguetá, com 
apoio da Secretaria de Esportes, 
deu início às suas atividades em 
2023 no GP Taubaté. 

A prova foi válida nos rankings 
estaduais e nacionais, e contou com 
as principais equipes do país, onde 
nossa cidade foi destaque com as 
principais “fugas” do dia.

Guaratinguetá participou de di-

da do FUSSP, o Fundo Social 
de São Paulo, e será distribuída 
para as famílias que mais pre-
cisam no município, por meio 
dos CRAS’s.
A Prefeitura agradece ao 
FUSSP pela doação e também 
à Rodonaves pela parceria no 
transporte gratuito das cestas 
básicas.

Aos poucos, o local vai sendo 
preparado para estar tudo 
pronto até o dia 15 de fevereiro, 
quando se inicia a programa-
ção do Carnaval deste ano.

versas categorias e obteve pódio! 
Confira os resultados:

- Infantil (2º Lugar)
- Infantil Feminino (3º Lugar)
- Júnior Masculino (3º Lugar)
- Elite Masculino (Top 10)
- Sub 23 Masculino (Top 10)

A equipe segue com os trabalhos 
em busca de mais conquistas para 
nossa cidade!

SECRETARIA DA SAÚDE DE GUARATINGUETÁ 
CONTINUA COM A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS 
AGENTES DE ENDEMIAS

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que  
segue com a imunização con-
tra a covid-19. A vacinação 
ocorre das 8h às 16h, nas uni-
dades de saúde da imagem 
abaixo  

A vacinação da 1° dose Pfizer 
baby foi  retomada, além dis-
so, foi  realizada a ampliação 
da aplicação da Pfizer Pediá-
trica. 

Nesta semana os bairros que 
receberão as visitas dos agen-
tes de controle de endemias 
são:

- EEAR
- Santa Luzia 
- Clube dos 500
- São Manoel

As ações consistem em visitas 
domiciliares, onde os agentes 

Para vacinar é necessário 
apresentar documento com 
foto que contenha o CPF, a 
carteirinha de vacinação ou 
cartão do SUS, e o pedido mé-
dico dos últimos 12 meses ou 
receituário de medicação con-
tínua se for imunossuprimido.

Confira na imagem o público, 
doses e locais para vacinação:

de controle de endemias de-
senvolvem ações de prevenção 
e controle da Dengue, Zika e 
Chikungunya.

Pode haver alterações na pro-
gramação devido a intercor-
rências como: condições cli-
máticas, notificações de casos 
suspeitos e confirmados de 
arboviroses.
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PORTAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE 
DA PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-BAGULHO 
DESTE SÁBADO (11)

RT da FÉ –Região TuRísTica da FÉ 

O Portal para o Cidadão do 
Serviço Municipal de Trânsito 
agora está disponível no site 
da Prefeitura de Guaratingue-
tá no Acesso Rápido. 

O portal permite que os muní-
cipes tenham acesso 24h pela 
internet para consultas, im-
pressões e protocolos de defesa 
de autuação, recursos da JARI 
e indicação de condutor, e 
também acompanhar solicita-
ções dos pedidos protocolados.

O serviço também permite 

Neste sábado (11), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os se-
guintes bairros:

- Engenheiro Neiva
- Vila Sapé 
- Vila Regina 
- Chácaras Vitória
- Chácara Santa Maria I e II

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lem-
brando que eles devem ser co-
locados para fora de casa até 
12h.

Guaratinguetá, assim como 
Aparecida e Cachoeira Paulista 
estão inseridas na  RT da Fé, 
Região Turística da Fé, entida-
de que congrega várias cidades 
entre

O eixo Rio x São Paulo é en-
tre as Serras da Mantiqueira, do 
Mar e da Bocaina.  Com grande 
número de santuários, destacan-
do, Guaratinguetá, Santuário 

que o usuário, consulte mul-
tas do Município, impressão do 
auto de infração, emissão de 2ª 
via das notificações, 2ª via do 
boleto e de formulários, entre 
outras funcionalidades.

Acessando o site da Prefeitu-
ra de Guaratinguetá, clique no 
ícone Recursos de Infrações e 
acesse Portal para o Cidadão

Ou acesse: http://guaratingueta.
consultacidadao.com.br

Lembrando que entulhos de 
construção e roupas não são 
recolhidos no Cata-Bagulho!

Essa ação faz parte da Campa-
nha contra a Dengue do mu-
nicípio ao eliminar materiais 
que são criadouros para os 
mosquitos e abrigo de animais 
peçonhentos, e envolve uma 
força-tarefa da Administração 
Municipal.

Participe! Para uma cidade lim-
pa precisamos da colaboração 
de todos!

de  Frei Galvão, primeiro Santo 
do Brasil e que mobiliza anual-
mente milhares de  peregrinos. 
Associado, temos também a Ba-
sílica de Nossa Senhora Apareci-
da,  Padroeira do Brasil e em Ca-
choeira Paulista encontramos a 
sede da Canção  Nova, entidade 
fundada pelo Monsenhor Jonas 
Abib e cujos santuários atraem  
milhares de pessoas anualmente. 
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