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ASSISTÊNCIA SOCIAL INTENSIFICA 
ABORDAGENS NO PERÍODO MAIS FRIO DO ANO

PREFEITURA REALIZA INSTALAÇÃO DE 
LÂMPADAS DE LED EM NOVOS LOCAIS

SIMULAÇÃO DE ACIDENTE E RESGATE É 
REALIZADA POR PARCERIA ENTRE PREFEITURAS 
DE GUARATINGUETÁ E APARECIDA

Nesses últimos dias, a Prefeitura 
deu continuidade na instalação 
de novas lâmpadas de LED, mel-
horando a iluminação pública 
de nossa cidade. Esse sistema de 
iluminação é mais moderno que 

Nesta sexta-feira (27), foi realizada 
uma simulação de acidente e res-
gate de veículo. A ação foi realizada 
por uma parceria entre a Prefei-
tura de Guaratinguetá, a Prefei-
tura de Aparecida, a MRS, Polícia 
Rodoviária Federal, Corpo de Bom-
beiros, SAMU e Guarda Municipal 
de Aparecida.

A ação aconteceu na divisa entre 
o município de Guaratinguetá e 
Aparecida, embaixo do viaduto da 
Avenida Padroeira do Brasil. Na 
simulação, um carro colidiu com um 
poste, deixando duas vítimas: uma 
em estado grave e uma em estado 
mais leve. A população presente 
pôde acompanhar todo o processo 
de resgate feito pelo corpo de bom-
beiros e pelo SAMU, em parceria 
com a Guarda Municipal e com a 
Polícia Rodoviária Federal.

as atuais lâmpadas de sódio, 
tanto em eficiência energética 
quanto luminosa.

Foram feitas nessa semana as 
seguintes instalações de lâm-
padas:

- Ponte Rosinha Filippo, que 
permite acesso ao Buriti Shop-
ping Guará
- Av. João Pessoa, bairro do - 
Pedregulho
- Praça Jardim Rony

Além da simulação, o público tam-
bém teve a oportunidade de obser-
var os equipamentos do corpo de 
bombeiros, como uniformes, instru-
mentos de resgate, bem como os 
veículos usados pela corporação.

Esse foi a última ação organizada 
pela prefeitura como modo de 
informar os motoristas e pedestres 
sobre o Maio Amarelo, mês de con-
scientização no trânsito.

Em Guaratinguetá ocorrem todos 
os dias e noites abordagens feitas 
pela equipe da Secretaria de As-
sistência Social, com o objetivo de 
oferecer abrigo, tratamento, ou no 
mínimo maior conforto a pesso-
as em situação de rua em nossa 
cidade. É ofertado acolhimento na 
Casa Dom Bosco, e para aqueles 
que desejam tratamento para de-
pendência química, é apresentada 
a possibilidade de atendimento na 
Fazenda Esperança.

Para o período de frio mais in-
tenso, foram montados dois quar-
tos no CREAS para acolhimento 
emergencial de pessoas em situa-
ção de rua, um quarto feminino e 
outro masculino. Cada um desses 
ambientes conta com camas e 
colchões, cobertores e travessei-
ros. Na manhã seguinte a essa 
estadia temporária, uma equipe 
técnica articula estratégias para a 
resolução da situação, oferecendo 
as possibilidades de acolhimento 
estendidas já citadas. De janeiro 
a maio foram realizados 32 aco-
lhimentos de pessoas em situação 
de rua nas Instituições Casa Dom 
Bosco e Fazenda Esperança.

Para aqueles que não aceitam 
acolhimento, é verificado histórico 
de vida e de acolhimento em ins-

tituições. Trabalha-se o resgate 
do vínculo familiar, numa ten-
tativa de resgate da dignidade e 
convívio social. Nas abordagens 
também são ofertados peças de 
vestuário, cobertores e sacos de 
dormir. Somente no mês de maio 
foram distribuídos 18 cobertores 
e 9 sacos de dormir. Além disso, 
entre abril e maio foram dis-
tribuídas mais de 260 peças de 
vestuário e calçados, incluindo 
peças próprias para o inverno.

No atendimento diário é ofer-
tada alimentação com café da 
manhã e almoço, além de pos-
sibilidade de banho, troca de 
roupas, material para higiene 
pessoal, passagem, orientação 
de tratamento para álcool e 
drogas, tratamento no CAPS, 
Saúde Mental e orientação sobre 
grupos de apoio.

O trabalho com a população 
de rua segue o que é preconi-
zado pela Política Nacional de 
Atendimento à População em 
Situação de rua, respeitando sua 
autonomia e sua vontade. Guara-
tinguetá segue comprometida no 
trabalho para auxiliar que pesso-
as em situação de rua superem 
esse estado.

PROGRAMA TODAS IN-REDE SERÁ LANÇADO 
NA PRÓXIMA SEMANA EM GUARATINGUETÁ

A Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência em parce-
ria com a Prefeitura de Guaratingue-
tá realiza no dia 2 de junho, às 10h, 
o lançamento do programa TODAS 
in-Rede no município. O evento será 
no auditório da Secretaria Municipal 
de Educação.

O programa tem o objetivo de em-
poderar e auxiliar as mulheres com 
deficiência do Estado de São Paulo, 
oferecendo qualidade de vida e a 
inclusão social. Ele propõe cursos, 
campanhas educativas, uma rede de 
apoio e mobilização das mulheres com 
deficiência para garantir os quatro 
pilares do TODAS in-Rede: Trabalho, 
Renda e Autonomia Econômica; Di-
reitos afetivos, sexuais e reprodutivos; 
prevenção à violência e empodera-
mento, autoestima e liderança.

São 17 mil vagas de cursos disponíveis 
na capital e interior de São Paulo, 
divididos em modalidades presenciais 
e a distância, confira:

Cursos presenciais:

- Assistente Administrativo
- Almoxarife e Estoquista
- Auxiliar de Logística
- Assistente de Recursos Humanos
- Recepção e Atendimento
- Informática Básica

- Assistente Contábil, de Crédito e Co-
brança
- Inglês para Recepção
- Operador de Telemarketing
- Espanhol para Recepção
- Viveirista de Plantas e Flores
- Velas Aromáticas e decorativas

Cursos Virtuais:

- Banco De Dados
- Lógica de Programação
- Desenvolvimento Web
- Desenvolvimento Mobile
- Finanças na Empresa
- Planejamento Empresarial
- Gestão Administrativa

Para mais informações acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br 

- Proximidades da Igreja São Pe-
dro, bairro da Nova Guará

Nos últimos anos Guaratinguetá 
recebeu mais de 3000 novas lâm-

padas de LED, e ainda há previsão 
para mais trocas de iluminação! O 
objetivo é trazer maior conforto e 
segurança para toda a cidade!
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A Campanha do agasalho conti-
nua até o dia 21 de setembro. O 
Fundo Social de Solidariedade 
convida a todos para realizarem 
as doações de itens novos ou usa-
dos em bom estado de conserva-
ção. São aceitos:

- Agasalhos;
- Calçados;
- Roupas;
- Meias;
- Roupas de cama e banho;
- Mantas e cobertores;
- Entre outros.

As famílias em vulnerabilidade 
social do nosso município pode-
rão receber as doações por meio 
do cadastro presencial na sede 
do Fundo Social de Solidariedade 
(Rua Sargento Baracho, nº 79 - 
Vila Paraíba), a partir do dia 01 de 
junho, das 9h às 16:30h, de segun-
da a sexta. É necessário apresen-

tar RG, CPF, número do NIS 
do responsável familiar, e 
informar o número de pesso-
as que vivem na residência 
(incluindo nomes e idades). É 
agendado no ato da inscrição, 
um dia para retirar as doa-
ções, sempre das 13h às 16h.

No caso de pessoas em situa-
ção de rua, o atendimento é 
feito por meio de encaminha-
mento feito pelo Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS).

As doações podem ser feitas 
através dos postos oficiais 
de arrecadação, ou ligando 
para o Fundo Social, a fim de 
agendar retirada pela equipe 
do Fundo Social. Os locais de 
arrecadação estão disponíveis 
no site da prefeitura: guaratin-
gueta.sp.gov.br

COLABORE COM A CAMPANHA 
INVERNO SOLIDÁRIO 2022 

A Secretaria de Obras realiza 
trabalhos de zeladoria em nosso 
município. Um dos trabalhos mais 
complexos realizados pela secre-
taria é a da manutenção e am-
pliação da rede de captação de 
águas pluviais do município, que 
consiste na tubulação, galerias, 
sistemas de drenagem (bocas-de-
lobo), entre outros.

Guaratinguetá possui uma 
dificuldade, pois não existe um 
mapa das instalações de tubula-
ção das vias. Além disso, alguns 
problemas de engenharia foram 
sendo deixados de lado no pas-
sado, o que resultou em sistemas 
de captação que estão longe de 
serem otimizados e trabalharem 
da melhor maneira possível. Por 
esse motivo, os trabalhos da Sec-
retaria são realizados de maneira 
a contornar e resolver os prob-
lemas antigos, além da criação 
de novos trechos de tubulação e 
de sistemas de captação.

Durante a atual gestão, foram 
resolvidos diversos problemas de 

A Secretaria de Assistência Social 
realizou a caminhada da campanha 
de combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes.

A caminhada se iniciou na Ave-

CONHEÇA O TRABALHO DA 
SECRETARIA DE OBRAS: SISTEMA 
DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAMINHADA DE COMBATE AO ABUSO INFANTIL

alagamentos em bairros espalha-
dos por toda a cidade, com a Sec-
retaria trabalhando para garantir 
o funcionamento do nosso sistema. 
Por isso a Prefeitura pede também 
o auxílio dos munícipes em algu-
mas ações:

-Não tampe as bocas-de-lobo de 
sua rua! Elas são importantes para 
garantir o escoamento da água.

-Evite plantar árvores de grande 
porte nas calçadas e em canteiros, 
pois as raízes podem danificar a 
tubulação!

-Caso encontre um problema com 
o sistema de captação de águas 
pluviais, faça contato com a Secre-
taria de Obras para que o prob-
lema seja incluído na programação. 
Não tente fazer reparos por conta 
própria!

Nosso município é grande, e há 
muito trabalho a ser feito! E a Pre-
feitura continua atuando para que 
tudo seja modernizado!

nida Presidente Vargas em rumo 
à Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves.

Essa é mais uma ação de consci-
entização em Guaratinguetá!

GUARATINGUETÁ PROMOVE CONCURSO 
DE AGENTES MIRINS NAS ESCOLAS

Na última quarta-feira (25), foi 
realizado o concurso de Agen-
tes Mirins na escola Profª Aliete 
Ferreira Gonçalves, premiando os 
alunos que fizeram trabalhos com 
o tema “Transformando criadouros 
em arte!”. 

As secretarias de Saúde e de Edu-
cação estão realizando um Plano 
de Ação contra a Dengue por meio 
da conscientização dos alunos nas 
escolas municipais. O concurso de 
Agentes Mirins faz parte desse pla-
no, que visa esclarecer e ajudar na 
prevenção da dengue.

A próxima escola a receber o con-
curso será Zezé Figueiredo (bairro 
Tamandaré), na sexta-feira (10).

As escolas Zezé Figueiredo e Profª 
Aliete Ferreira Gonçalves iniciaram 
esse trabalho, pois o ambiente esco-

lar é muito importante para dissemi-
nação de informação no município 
por meio da aprendizagem e cons-
cientização dos alunos. O objetivo do 
projeto é fazer os alunos adotarem 
hábitos de higiene local bem como 
sua manutenção e prevenção na pro-
liferação do Aedes aegypti.

Então o concurso Agentes Mirins 
premia os alunos que desenvolveram 
os melhores trabalhos na prevenção 
e conscientização sobre a dengue.
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O Fundo Social de 
Guaratinguetá em parceria 
com o Sebrae oferece um 
curso visando incentivar o em-
preendedorismo por meio da 
qualificação gratuita. O curso 
ensina a fabricar e vender 
pães doces e semi doces e tem 
aulas presenciais e gratuitas.

PREFEITURA E SEBRAE OFERECEM CURSO 
DE FABRICAÇÃO E VENDA DE PÃES DOCES E 
SEMI DOCES NO FUNDO SOCIAL

Para se inscrever é necessário 
ir até o Fundo Social com RG, 
ter acima de 18 anos de idade 
e 6ª série completa do nível 
fundamental, e desejar ser um 
potencial empreendedor e/
ou micro empreendedor indi-
vidual (MEI).

As aulas acontecerão no 
Fundo Social (Rua Sargento 
Baracho, 79, Vila Paraíba, 
Guaratinguetá).

O período do curso é de 06 a 
24 de junho, das 18h às 22h, 
de segunda à sexta, exceto 
feriados. O curso tem carga 
horária de 48 horas.

Aproveite essa oportunidade!

CONFIRA COMO FOI O DIA DO 
DESAFIO EM GUARATINGUETÁ!

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

Guaratinguetá realizou o Dia do 
Desafio nesta quarta-feira (25) 
em diversas instituições. O lema 
deste ano foi  “Convide um ami-
go para fazer atividade física”, 
dessa forma a ação estimulou a 
prática de atividades físicas e 
informou sobre a importância 
do estilo de vida ativo.

Veja algumas das instituições 

Guaratinguetá, terra das Garças 
Brancas, conhecida pelos seus 
atrativos históricos, naturais e re-
ligiosos. Suas belezas naturais são 
indescritíveis e os monumentos 
que se encontram aqui são úni-
cos. Com localização privilegiada, 
entre a Serra da Mantiqueira e o 
Santuário de Aparecida, a cidade 
possui as características de ambos 
os lugares, o que a torna ainda 
mais especial e requisitada.

Entre seus muitos atrativos, ressal-
tamos as construções que home-
nageiam o Santo Frei Galvão, 
primeiro santo brasileiro, e Rodri-
gues Alves, eleito duas vezes pre-
sidente do Brasil. Além do prédio 

que registraram as atividades, 
foram elas: Profª Aliete Ferreira 
Gonçalves, Prof. Antonio da Cruz 
Payão, Caloi, Mittidieri, José Augus-
to, João Mendes, Maria Conceição, 
Carmelita, Deosdete, Galhardo, Dr. 
Guilherme, Fundo Social de Solida-
riedade, Ana Fausta, Creche Maria 
Aparecida Barbosa da Costa, Cre-
che Rita de Cássia.

da antiga prefeitura de Guaratinguetá 
(1894) e a Matriz Santo Antônio.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (28)
Neste sábado (28), a Opera-
ção Cata-Bagulho atenderá 
os seguintes bairros:

- Vila Ofélia 
- Vila Bela
- Jardim Vista Alegre

Separe os materiais inserví-
veis para serem recolhidos, 
lembrando que eles devem 
ser colocados para fora de 
casa até 12h.

Essa ação faz parte da 

CONFIRA COMO FOI MAIS UM DIA DA 
SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR 2022

A Semana do Brincar 2022 está 
recheada de atividades para as 
crianças de Guaratinguetá. Do 
dia 24 até o dia 26 de maio, a 
Kombi do Brincar estará visi-
tando as entidades ressaltando 
a importância de brincar com 
muita recreação. Ontem a Kombi 
visitou as creches do bairro São 
Manoel, Parque São Francisco e 
Nova Vida.

Confira os próximos locais do 
itinerário:

- 26 (quinta-feira):
13h - Nossa Senhora de Lourdes

14h - São Pedro
15h - Sasimg
16h - Francisco e Idalina

- 27 (sexta-feira):
14h às 17h - Parque Ecológico

- 28 (sábado):
14h às 17h - Parque Ecológico

A Semana Municipal do Brincar 
movimenta crianças, famílias e 
toda a sociedade. Não deixe de 
participar!

Veja como foram as atividades:

Campanha contra a Dengue 
do município ao eliminar 
materiais que são criadouros 
para os mosquitos e abrigo de 
animais peçonhentos, e envol-
ve uma força-tarefa da Admi-
nistração Municipal.

Participe! Para uma cidade 
limpa precisamos da colabo-
ração de todos!
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