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PREFEITURA REALIZARÁ AUDIÊNCIA 
PÚBLICA REFERENTE A LDO 2024

PREFEITURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO 
DO MÊS DA MULHER

ESCOLAS MUNICIPAIS DE GUARATINGUETÁ 
RECEBEM NOVOS EQUIPAMENTOS DE 
TECNOLOGIA

SEGUNDO DIA DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO É 
FINALIZADO EM GUARATINGUETÁ

A Prefeitura de Guaratinguetá, por 
meio da Secretaria da Fazenda, re-
alizará em abril de 2023 audiências 
públicas nas quais receberá da co-
munidade as propostas para elabo-
ração da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias).

Confira abaixo todas as datas e os 
locais das audiências:

03/04/2023 (Segunda-feira)-  19h30 - 
Auditório da Secretaria Municipal 
de Educação - (Praça Condessa de 
Frontin, 82, Centro).

04/04/2023 (Terça-feira) - 19h30 - 
E.M.E.F. Profª. Maria Aparecida 
Broca Meirelles - (Rua Álvares Ca-
bral, 321, Campo do Galvão).

05/04/2023 (Quarta-feira) - 19h30 - 
E.M.E.I.E.F. Prof. José Benedito Ave-
raldo Galhardo - (Rua José Luiz de 
Carli, 30, Pedregulho).

A realização das audiências atende 
aos termos dos artigos 142 / 142-A, 
inciso II e 142-B, todos da Lei Orgâ-
nica do Município no. 1, de 5 de abril 

A Prefeitura realizará uma progra-
mação muito especial para o mês do 
Dia Internacional da Mulher, com 
diversas ações para você MULHER 
guaratinguetaense. As Secretarias 
da Saúde, da Mulher, da Cultura, 
da Educação, da Assistência Social 
e o Fundo Social de Solidariedade 
prepararam muitas atividades como: 
eventos culturais, palestras, orienta-
ções, realização de exames, caminha-
da, ações nas escolas e muito mais.

Confira a programação completa 
acessando o site da prefeitura: 
guaratingueta.sp.gov.br

Aproveite esse mês recheado de 
ações voltadas às nossas mulheres!

A Educação Municipal de Guara-
tinguetá, pioneira no uso de tecno-
logia nas escolas, está recebendo 
novos equipamentos de tecnologia 
para as 22 escolas de Ensino Fun-
damental.

As escolas municipais “Virgínio 
Rosa da SIlva” e “Luzia de Castro 
Mittidieri” receberam nesta segun-
da-feira (06) os chromebooks, com 
laboratórios móveis, que poderão 
ser utilizados em todas as salas de 
aula, uma vez que também foi in-
vestido na infraestrutura das esco-
las, com internet de qualidade.

Os chromebooks são novos tipos de 
computadores que auxiliam na re-
alização de tarefas de modo mais 
rápido e fácil, trazendo agilidade e 
melhoria na educação dos muníci-
pes. Os novos e modernos dispositi-
vos serão utilizados por professores 
e alunos das instituições.

A iniciativa é resultado de um 
grande investimento da Prefeitura 
Municipal na ampliação no progra-

de 1990 - Sessão III - Do Orçamento.

O que é a LDO?

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) estabelece as metas e priori-
dades para o orçamento anual do 
ano seguinte, além de prever im-
portantes investimentos para o mu-
nicípio.

A LDO tem outras atribuições tam-
bém:
- Fixa o montante de recursos que 
o Governo Municipal pretende eco-
nomizar;
- Traça regras para as despesas dos 
Poderes;
- Disciplina o equilíbrio entre as re-
ceitas e as despesas;

ma Educação Interativa, que levou 
a modernização para as unidades 
escolares municipais.

Guaratinguetá é uma das 15 primei-
ras cidades do Brasil a ter parceria 
com o “Google Workspace for Edu-
cation” em todas as redes, desde 
2019, atualmente representada pela 
“Calriz Google Partner”.

Nesta etapa também está contem-
plada formação continuada para os 
docentes, com práticas inovadoras 
para o uso de tecnologia na sala 
de aula, além de um novo portal da 
Secretaria da Educação e curso de 
Educação Midiática.

A Secretaria Municipal de Educa-
ção de Guaratinguetá acredita que 
é de fundamental importância ofe-
recer aos educadores e aos estudan-
tes as ferramentas necessárias para 
compreender e utilizar a tecnologia 
de forma responsável e crítica, com 
foco em desenvolver a capacidade 
de análise, reflexão e independên-
cia.

COMUNICADO!
A Secretaria de Saúde informa que 
devido a reforma que está sendo re-
alizada na UBS Pedregulho, a partir 
de terça-feira (07), a aplicação das 
vacinas contra COVID-19 será real-
izada na UBS Parque São Francisco.
Os outros locais de vacinação per-
manecem os mesmos.

A Secretaria de Meio Ambiente con-
cluiu nesta sexta-feira (10) o segundo 
dia de mutirão de castração para 

cães e gatos no Ginásio de Espor-
tes do Pedregulho, dando prioridade 
para os pets de munícipes e de famí-

lias cadastradas no CADÚnico. 

No sábado (11) será o último dia e se-
rão atendidos apenas animais acolhi-
dos por protetoras e ONGS da cidade. 

A ação faz parte do Programa de 
Controle Populacional da Fauna Ur-
bana (cães e gatos), com o intuito de 
trazer uma qualidade de vida melhor 

para os nossos amigos de 4 patas. 

De acordo com os cadastros, foram 
previstas em torno de 600 castrações 
na cidade, sendo 200 atendimentos 
por dia. 

O mutirão está sendo realizado com 
muito sucesso, cuidado e zelo!
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GUARATINGUETÁ CONTINUA A APLICAÇÃO DA VACINA 
BIVALENTE CONTRA COVID-19 NESTA SEMANA 
Guaratinguetá continua a imuniza-
ção com a vacina bivalente contra 
Covid-19 nesta semana no municí-
pio. A vacinação continua nestas 
unidades de saúde, das 8h às 16h:

- AME Pedregulho;
- UBS Engenheiro Neiva;
- UBS Oswaldo Cruz. 

A vacina bivalente é uma vacina 
que imuniza contra mais de uma 
variante do vírus.

Para receber essa dose, a pessoa 
precisa ter concluído, pelo menos, 
o esquema primário da vacinação 
contra covid-19, ou seja, é necessá-
rio ter pelo menos duas doses de 
Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou 
Janssen. A dose de reforço biva-
lente Pfizer será aplicada após 4 
meses da última dose do esquema 
primário.

Caso não tenha recebido ainda as 
duas doses iniciais, é necessário ini-
ciar o esquema vacinal.
Esta nova etapa de vacinação con-
templa a Fase I e II, que vai imuni-

zar primeiro as pessoas nos grupos 
de risco. São eles:

- Pessoas de 60 anos ou mais;

- Pessoas vivendo em instituições de 
longa permanência (abrigados e os 
trabalhadores dessas instituições)

- Imunocomprometidos a partir de 
12 anos;

Para se vacinar é necessário apre-
sentar: documentação para com-
provar vínculo com instituições (no 
caso de ILP), idade para maiores de 
60 anos e laudo médico (com no mí-
nimo 12 meses) para imunossupres-
são a partir de 12 anos.

A Secretaria informa também que 
aguarda o envio de novas doses 
para aplicação da Pfizer Pediátrica 
para 1ª, 2ª e 3ª doses de crianças de 
5 a 11 anos e que as demais vacinas 
contra Covid-19 continuam sendo 
aplicadas nas Unidades de Saúde, 
para se vacinar é necessário apre-
sentar documento que contenha o 
CPF.

GUARATINGUETÁ SEGUE BRIGANDO NO TOPO 
PELO RANKING NACIONAL DE CICLISMO
No domingo (05), ocorreu na ci-
dade de Guarulhos, a abertura 
do Ranking Nacional e Paulista 
de Ciclismo. A prova contou com 
a presença das principais equipes 
do Estado, totalizando mais de mil 
atletas inscritos.

Com mais de 3 horas de prova, num 
circuito muito técnico e desafiador, 
dos pouco mais de 150 atletas que 
largaram na categoria Elite, nosso 
atleta, Marcio Vicente, cruzou a li-
nha de chegada na sexta colocação.

Foi uma prova surpreendente, que 

contou com os melhores atletas 
do Ranking Brasileiro, que serviu 
como um excelente termômetro 
para a temporada.

Competitivos e esperançosos em 
brigar pelo pódio do Campeonato 
Brasileiro deste ano, a equipe de Ci-
clismo do FADENP Guaratinguetá 
vai atrás do próximo desafio no dia 
19 de março, na cidade do Rio de 
Janeiro.

Parabéns a todos os atletas que nos 
orgulham com sua determinação e 
garra! 

AMISTOSO DE BASQUETE FEMININO ENTRE 
GUARATINGUETÁ E LORENA FOI UM SUCESSO

OS VENCEDORES DO ECODAY 2022

No último sábado (04), foi disputado 
no Complexo Esportivo do Parque 
do Sol, um amistoso de Basquete 
Feminino Sub 13 entre as equipes 
do FADENP Guaratinguetá e o 
CCL Lorena. A partida foi muito 
disputada na qual pôde se presti-
giar o crescimento do esporte em 
nossa cidade.

Através do FADENP (Fundo de 

Sucesso é a palavra que define, 
defintivamente, o ECODAY Guara-
tinguetá 2022! Nesta segunda-feira 
(06), foi encerrado oficialmente o 
circuito 2022 com a premiação das 
escolas vencedoras.

Foram mais de 11 toneladas de ma-
terial reciclável retiradas das ruas e 
que agora já têm a devida destina-
ção. E isso só ocorreu por conta da 
dedicação das escolas na acolhida 
do projeto e também pela parceria 
com a Cooperativa Coopera Guará 
na logística de recolhimento.

A premiação foi decidida com base 
na quantidade arrecadada dividida 
pelo número de matrículas de cada 
unidade. Esta forma de mensura-
ção foi sugerida e aprovada por 
todos os diretores antes do início 
das fases.

O circuito contou com a coopera-
ção das secretarias municipais de 
Educação, Meio Ambiente e Espor-
tes, que junto coma a SAEG foram 
fundamentais pelo sucesso do pro-
jeto.

Apoio ao Desporto Não Profissio-
nal), diversos atletas são beneficia-
dos e estruturados, onde podem 
exercer e competir no mais alto ní-
vel. Assim as meninas do time de 
basquete podem se organizar e vi-
sionar um futuro no esporte.

Guaratinguetá é mais no esporte!

Classificação final:

CAMPEÃ - Antonio da Cruz Payão, 
com média de 12,6 Kg por aluno.
VICE-CAMPEÃ - Ramão Gomes 
Portão, com 10,3 Kg por aluno.
TERCEIRO LUGAR - Elvira Gian-
nico, com 8,2 Kg por aluno.
 QUARTO-LUGAR - André Freire, 
com 5,2 Kg por aluno.
 QUINTO-LUGAR - Francisca Ca-
loi, com 4,7 Kg por aluno.

As três primeiras colocadas serão 
premiadas com equipamentos ele-
trônicos, ainda em fase final de 
aquisição, para utilização na pró-
pria escola.

Em tempo, março também é o mês 
de abertura do Circuito Ecoday 
2023, com a atividade de plogging 
que desta vez deixará o centro da 
cidade e será executada na região 
do Parque do Sol e proximidades, 
no dia 25 de março, sábado, com 
largada no Centro de Esportes Uni-
ficados - CEU.
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COMUNICADO SOBRE INTERDIÇÃO 
PARCIAL DA RUA JOAQUIM MAIA A 
PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA (13)

PARTICIPE DA SELETIVA DE HANDEBOL 
PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES DA CIDADE!

GUARATINGUETÁ RECEBEU O 1oº ENCONTRO REGIONAL 
DE SECRETÁRIOS DE ESPORTE E 1ºo CONGRESSO 
CORESE NESTA QUINTA-FEIRA (09)

A Secretaria de Esportes divulga 
que acontecerá no dia 11/03/2023, 
às 14h30, a seletiva municipal para 
a formação das equipes de hande-
bol de Guaratinguetá.

A seleção será no Ginásio de 
Esportes do Pedregulho, para pes-
soas a partir de 14 anos de idade 
completos,  para o público mascu-
lino e feminino.

Marque na sua agenda:

Ginásio de Esportes do Pedregulho 
- R. Luís Pasteur, 502.

Guaratinguetá recebeu nesta 
quinta-feira (09), o 1º Encontro Re-
gional de Secretários de Esportes e 
o 1º Congresso CORESE. O evento  
foi realizado na FACEG (Faculdade 
de Educação de Guaratinguetá), 
durante o dia todo.

O CORESE (Conselho Regional 
de Secretários e Diretores de 
Esportes), da RM Vale é presidido 
pelo Secretário de Esportes de 
Guaratinguetá Joel Pinho e tem a 
finalidade de contribuir entre seus 
associados com políticas públicas 
de esporte e lazer. O conselho 
servirá também para encurtar a 
distância entre as cidades, o estado 
e as práticas esportivas e de lazer 

A Prefeitura informa que a partir 
das 7h do dia 13/03 (segunda-feira) a 
rua Joaquim Maia, no Pedregulho, 
estará parcialmente interditada, em 
decorrência do início das obras no 
local.

Serão feitas as elevações das guias e 
asfaltamento a partir da Secretaria 
de Obras até a Rua Caramurus.

A Secretaria de Mobilidade Urbana 
ressalta que será feita a interdição 

 14h30
 11/03/23

Participe dessa experiência de 
união e aprendizagem através do 
esporte!

entre seus beneficiados: a popula-
ção.

Ao todo, conta com adesão de 
40 cidades da região, membros 
afiliados e também, uma diretoria 
executiva e com instituições de 
classe e de governo como apoiad-
ores e parceiros nos projetos: SESC, 
IEVALE, ASEMESP, CREF, Gov-
erno Estadual e Prefeituras.

O conselho tem o propósito de 
juntar forças, aliar estratégias, unir 
gestores e governo, para a grande 
missão que vem pela frente - Pro-
mover o Esporte e Lazer de ma-
neira organizada e de fácil acesso, 
multidisciplinar e democrático.

DECOLA GUARÁ REALIZA 2ººa EDIÇÃO 
NESTE MÊS DE MARÇO

AJUDE NO COMBATE À DENGUE!

ESCOLA VIRGÍLIO ROSAS HOMENAGEIA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NESTE DIA 
DA MULHER

Nos dias 20 e 21 de março, será re-
alizado o Decola Guará, que é um 
evento regional para fomentar o 
empreendedorismo e a inovação.

O evento acontecerá em dois dias, 
das 19h00 às 21h00 e será gratuito 
no espaço Multiuso. Confira abaixo 
as palestras:

-  A Importância do Planejamento 
Tributário estratégico para o seu 
negócio, com Kelly Montezano no 
dia 20/03;
-  Planejamento empresarial e moti-
vação de equipe com a palestrante 
Taís Pizzi no dia 21/03

As inscrições poderão ser feitas 
para os dois dias ou apenas um e 
para participar do evento que é to-
talmente gratuito,  basta acessar o 
o site: sympla.com.br

Venha decolar o seu negócio ou 

Devido às chuvas o cuidado com 
o mosquito da dengue deve ser re-
dobrado, fique atento aos criadou-
ros e também sintomas que podem 
surgir.

A Prefeitura de Guaratinguetá está 
no combate à dengue e traz algu-
mas dicas de prevenção, confira:

- Mantenha tampados tonéis, ralos 
e barris d’água;
- Mantenha a sua caixa d’água bem 
tampada;
- Lave com escova e sabão todos os 
recipientes que contenham água;

Nesta quarta-feira (08), dia da Mu-
lher, nossa Secretária de Educação 
Elisabeth Sampaio foi homenagea-
da pela Escola Prof. Virgílio Rosas 
da Silva por sua trajetória profis-
sional.

carreira com o Decola Guará, um 
evento realizado por Aceg, Cmeg, 
Sebrae Guaratinguetá, Dominium 
Marketing, Avança Guará, Prefeitu-
ra Municipal, Megafarma e Renata 
Carvalho Empreendedorismo Cons-
trutivo.

- Limpe sua calha para evitar acú-
mulo de sujeira e água;
- Não deixe água da chuva acumu-
lada na laje;
- Encha de areia os pratinhos de va-
sos de planta;
- Lave semanalmente os tanques 
que armazenam água;
- Mantenha garrafas de vidro, latas 
e tampas com a boca para baixo;
- Manter os pneus em lugares tam-
pados para não acumular água;
- Fechar os sacos de lixo e mante-
nha-o fora do alcance de animais;

Fique atento também aos sintomas 
do vírus:

- Febre alta > 38.5ºC.
- Dores musculares intensas.
- Dor ao movimentar os olhos.
- Mal estar.
- Falta de apetite.
- Dor de cabeça.
- Manchas vermelhas no corpo.

Em caso de contaminação do vírus 
procure o serviço de saúde do nos-
so município. Colabore e ajude no 
combate à dengue!

A Escola mantém um projeto de le-
var pessoas relevantes na socieda-
de para inspirar seus alunos. Além 
de ser homenageada por sua vez e 
neste dia tão importante, Elisabeth 
pôde contar sua história marcante 
para motivar os jovens presentes. 
A Secretária tem uma trajetória de 
mais de 40 anos na Educação como 
professora, diretora e gestora, além 
de ser esposa, mãe e avó.

Atualmente, a Secretaria Municipal 
da Educação tem 10 creches, 35 es-
colas, 517 funcionários, 780 profes-
soras e mais de 10.550 alunos.

parcial da via com desvio para a 
passagem de carros e motocicletas.

Agradecemos a compreensão de to-
dos.
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PROGRAMAÇÃO DA PATRULHA DA 
DENGUE DESTE DOMINGO (12/03) 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-
BAGULHO DESTE SÁBADO (11)

A Secretaria de Saúde realiza a 
Patrulha Contra a Dengue, projeto 
de combate à dengue com o obje-
tivo de visitar imóveis que estão 
com pendências, seja de recusa dos 
munícipes ou fechado durante a 
ação dos agentes de endemias. No 
domingo, a patrulha é realizada 
das 9h às 13h, confira o local:

- Vila Municipal

As visitas são essenciais para que 
seja feita a orientação aos muníci-
pes e eliminação de possíveis 
criadouros com tratamento de 
larvicidas nos ralos. Nossos agen-
tes de endemias fazem as visitas 
domiciliares uniformizados e com 
crachás de identificação, e exercem 
o serviço com responsabilidade e 
atenciosidade aos detalhes.

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

 - Village Santana;
 - Coopemi;
 - São Dimas;
 - Loteamento Cappio

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembrando 
que eles devem ser colocados para 
fora de casa até 12h.
Lembrando que entulhos de con-

TURISMO: ROTEIRO RELIGIOSO DE 
FREI GALVÃO EM GUARATINGUETÁ 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
MERCADO MUNICIPAL SOFRERÁ 
ALTERAÇõES NA PRóxIMA SEMANA 

PREFEITURA REALIZA REVITALIZAÇÃO 
DE PINTURA EM VIAS NA CIDADE

A Secretaria de Saúde realiza a 
Patrulha Contra a Dengue, pro-
jeto de combate à dengue com 
o objetivo de visitar imóveis que 
estão com pendências, seja de 
recusa dos munícipes ou fecha-
do durante a ação dos agentes 
de endemias. No domingo, a pa-
trulha é realizada das 9h às 13h, 
confira o local:

- Vila Municipal

As visitas são essenciais para 
que seja feita a orientação aos 
munícipes e eliminação de possí-

A Prefeitura informa que, por con-
ta das reformas, somente na próxi-
ma segunda e terça-feira, o horário 
do Mercado Municipal sofrerá alte-
rações, confira:

- Segunda-feira (13): das 07h às 13h
- Terça-feira (14): das 07h às 13h

A Prefeitura agradece a compreen-

Nossa cidade tem recebido nos úl-
timos dias revitalização das sina-
lizações de solo, com objetivo de 
melhorar a visibilidade e acessibili-

veis criadouros com tratamento 
de larvicidas nos ralos. Nossos 
agentes de endemias fazem as 
visitas domiciliares uniformiza-
dos e com crachás de identifi-
cação, e exercem o serviço com 
responsabilidade e atenciosidade 
aos detalhes.

A Prefeitura segue em alerta e 
pede a colaboração de todos os 
munícipes seguindo as medidas 
de prevenção em casa.

Fique atento e se proteja! Se você 
agir, podemos evitar!

são de todos!

dade dos pedestres e motoristas.

Confira as ruas que receberam na 
última semana a pintura de sinali-

A Prefeitura segue em alerta e 
pede a colaboração de todos os 
munícipes seguindo as medidas de 
prevenção em casa.

Fique atento e se proteja! Se você 
agir, podemos evitar!

strução e roupas não são recolhi-
dos no Cata-Bagulho!
Essa ação faz parte da Campanha 
contra a Dengue do município ao 
eliminar materiais que são criad-
ouros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 
uma força-tarefa da Administração 
Municipal.
Participe! Para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de 
todos!
#DengueEmGuaráNão

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

zações de trânsito:

- Faixa de Pedestres na Rua João de 
Castro Coelho
- Sinalização de solo e vertical, no 
Parque Sol: Av. João Rodrigues Al-
ckmin, Av.Agenor Pires da Fonseca;
- Sinalização de solo na Rua Cara-

murus; Rua Alexandre Fleming;
- Sinalização de solo, faixa dupla no 
eixo central, iniciando próximo da 
Igreja do Pingo de Ouro até o Bair-
ro Parque das Garças.

Ações como essas visam a maior 
segurança dos pedestres e veículos 
que transitam nessas regiões.


