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A Secretaria da Saúde informa 
que iniciará a vacinação da 4ª 
dose (dose adicional) da  COVID-19 
para idosos com 80 anos ou mais 
a partir desta segunda-feira (21). 
 
A vacinação acontecerá das 8h às 
16h nas seguintes unidades: 
 
- UBS Oswaldo Cruz 
- UBS Parque São Francisco 
 

Para vacinar, os idosos pre-
cisam apresentar documento 
pessoal com CPF e carteiras 
de vacinação comprovando as 
três doses anteriores 
 
Para mais informações entre 
em contato com a Secretaria 
de Saúde pelo (12) 3123-2900.

GUARATINGUETÁ INICIA APLICAÇÃO 
DA 4ªA DOSE EM IDOSOS ACIMA DE 80 
ANOS NESTA SEGUNDA-FEIRA Na última quarta-feira (16), nossa 

equipe da Defesa Civil esteve em 
São Paulo, no Palácio dos Bandeiran-
tes, para receber uma viatura que 
auxiliará nos serviços realizados em 
Guaratinguetá.
A conquista de uma Pick-up Estrada, 
toda equipada e personalizada, vem 
em um momento importante para 
trazer melhorias e mais segurança 
nas atividades da Defesa.
É importante reforçar que a Defesa 
Civil de Guaratinguetá segue de-
senvolvendo seu trabalho de forma 
atuante e eficiente no município, 
estando sempre à disposição princi-
palmente neste período de chuvas.
Caso necessário, entre em contato 

A Univesp (Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo) abrirá in-
scrições para o vestibular 2022 em 
Guaratinguetá, com cursos de ensino 
superior gratuitos. Ao todo serão 120 
vagas, para os seguintes eixos: 
Eixo de Licenciatura: 40 vagas 
Eixo de Computação: 40 vagas 
Eixo de Negócios e Produção: 40 
vagas 
 
As inscrições terão início na próxima 
terça-feira (22), às 10h, com término 
no dia 25 de março, às 23h59. O 
custo da inscrição é de R$45,00, pelo 
site vestibular.univesp.br. 
 
Do dia 22/03, até às 23h59, do dia 
25/03, as pessoas inscritas no Cadas-
tro Único do 
Governo Federal (CadÚnico) poderão 
solicitar isenção da taxa. No mesmo 
período, também poderá ser conce-
dida a redução de 50% do valor da 
taxa de inscrição, em conformidade 
com a Lei Estadual no 12.782, de 20 
de dezembro de 2007, aos candidatos 
que preencham cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
 
- estejam regularmente matriculados 
no ensino médio ou equivalente; 
- no 3o semestre da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA); 
- em curso pré-vestibular ou em 
curso superior, em nível de gradu-

MAIS UMA CONQUISTA 
PARA GUARATINGUETÁ

UNIVESP ABRE INSCRIÇÕES PARA 
VESTIBULAR EM GUARATINGUETÁ!

com a Defesa Civil pelos tele-
fones:
199 / (12) 3122  2728 / (12) 3122 
5130
O atendimento é 24 horas!

ação ou pós-graduação 
- que recebam remuneração 
mensal inferior a 2 (dois) salári-
os mínimos ou desempregados. 
 
Os benefícios são concedidos no 
site do vestibular. No momento 
da inscrição, basta clicar em 
“redução de taxa” ou “isenção”. 
 
Confira os cursos ofertados: 
 
Eixo de Computação 
- Bacharelado em Tecnologia da 
Informação 
- Bacharelado em Ciência de 
Dados 
- Bacharelado em Engenharia 
de Computação 
 
Eixo das Licenciaturas 
- Letras 
- Matemática 
- Pedagogia 
 
Eixo de Negócios e Produção 
- Tecnologia em Processos Ger-
enciais 
- Bacharelado em Administra-
ção 
- Bacharelado em Engenharia 
de Produção 
 
Para mais informações, os in-
teressados podem acessar o site 
vestibular.univesp.br.

PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO 
PARA CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS!
A Prefeitura de Guaratingue-
tá divulgou nesta terça-feira (15) 
processo seletivo para formação de 
cadastro reserva para estagiários. 
São diversas áreas para quem tem 
ensino superior ou ensino técnico.

As inscrições foram abertas na últi-
ma quarta-feira (16), ficando disponí-
veis até o dia 28 de março, às 12h.
Para mais informações, confira o 
edital no site da prefeitura: guaratin-
gueta.sp.gov.br
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Nesse último sábado (12) equipes 
da Secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana realizaram a 
sinalização de trânsito em alguns 
bairros da cidade:
 Bairro:  Campinho, Rua Barão 
do Rio Branco - Pintura da nova 
lombada, próximo da entrada do 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE URBANA REFORÇA 
SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ 

Bairro Santa Bárbara.
 Bairro: Campo do Galvão, Av. 
Juscelino Kubitschek - Pinturas 
das faixas da avenida.
É mais uma importante ação 
para garantir mais mobilidade 
e segurança nessas regiões.

CONFIRA AS AÇÕES DO MARÇO 
MULHER NAS UNIDADES DE SAÚDE
Neste mês de março, a Secre-
taria da Saúde preparou um 
cronograma especial para as 
mulheres e está sendo realizado 
nas unidades de saúde de Gua-
ratinguetá. A programação está 
repleta de palestras educativas 
sobre empoderamento e saúde 
da mulher, além de atendimen-
tos de saúde feminina.
O mês reforça a importância 

de exames preventivos e testes 
rápidos para HIV, sífilis e he-
patite, visando o cuidado femi-
nino. Além disso, as atividades 
apresentadas nas UBS terão 
caráter educativo e assistencial, 
orientando as mulheres sobre 
questões de saúde, gênero e em-
poderamento feminino.
Confira as imagens das ações já 
realizadas:

EQUIPE DE GUARATINGUETÁ 
VENCE CORRIDA DE CICLISMO
O Ciclismo de Guará tem um ótimo início 
de suas atividades em 2022! A equipe de 
Guaratinguetá ficou no topo do pódio 
na primeira corrida da Copa Mazza de 
Ciclismo, realizada em São Bernardo do 
Campo.
Além do primeiro lugar em equipes, o 
atleta de Guaratinguetá Márcio Vicente 
também se destacou, conquistando o topo 
do pódio, graças ao apoio do grupo.
Com a iniciativa FADENP (Fundo de 

Apoio ao Desporto Não Profis-
sional), os atletas receberam 
a assistência da Secretaria de 
Esportes a fim de participar 
desta competição. Esse respal-
do continuará sendo oferecido 
para esta, e outras modali-
dades esportivas.
A Prefeitura de Guaratingue-
tá parabeniza todos os atletas 
premiados!

AÇÃO "CATABAGULHO CONTRA A DENGUE" 
RECOLHE 28 CAMINHÕES DE INSERVÍVEIS 
NAS DUAS ÚLTIMAS SEMANAS
A Operação Catabagulho reali-
zou 798 visitas nas últimas duas 
semanas e recolheu 28 cami-
nhões de materiais no total. Os 
bairros que receberam o serviço 
foram:
- São Benedito
- Campinho
- Jardim Modelo
- Fazendinha
- Santa Bárbara
- Vila Pajé
- São Bento
- Vila Santa Mônica
- Vila Angelina

- Santa Rita
- Vila Santa Rita
Essa atividade envolve uma 
força-tarefa da Administração 
Municipal para recolher mate-
riais que são criadouros para 
os mosquitos e abrigo de ani-
mais peçonhentos.
Todo o material recolhido nas 
residências, nos terrenos e nos 
PEVS são levados para des-
truição em local licenciado e 
adequado.
Colabore, ajude no combate 
contra a dengue!
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Neste domingo (20) a Prefeitura 
de Guaratinguetá realizará o 
evento “Esporte vai à rua/ Que-
brando barreiras”, em comemo-
ração ao Dia Internacional da 
Síndrome de Down. A ação será 
no Bosque da Amizade, na Vila 
Paraíba, das 9h às 12h.
O evento aberto ao público con-
tará com a participação das 
modalidades gratuitas oferecidas 

PREFEITURA REALIZA MAIS UM 
GRANDE EVENTO ESPORTIVO 
NESTE FINAL DE SEMANA

pela Secretaria de Esportes, 
além da recreação com a 
“Kombi ta na hora de brincar”.
Será uma manhã de camin-
hada, danças, ginástica artísti-
ca, ginástica rítmica, karatê, 
capoeira, vôlei na rua, ativi-
dades motoras adaptadas e 
diversas atividades recreativas.
Esperamos por você!

TURISMO - CONFIRA NOSSOS 
ATRATIVOS: CAVALARIA DE SÃO 
GONÇALO E SÃO BENEDITO

A cavalaria surgiu com a construção 
de uma capela em homenagem a São 
Gonçalo, que é considerado o pa-
droeiro dos caminhantes, cavaleiros, 
tropeiros e homens de estrada. A igre-
ja, apesar de ter sido construída para 
São Gonçalo, foi entregue aos cuida-
dos da  Irmandade de São Benedito, 
em 1768. E assim a celebração passou 
a ser feita em homenagem aos dois 
santos.
As festividades contavam com grande 
participação de negros escravizados, 
que desfilavam montados nos cavalos 
de seus senhores. Para muitos, este se-
ria o único dia do ano em que podiam 
festejar e comer tradicionais doces da 
festa. Depois da abolição o número 
de pessoas que se envolviam nas 
festividades cresceu, incluindo agora 
os fazendeiros, suas famílias e em-
pregados, além dos devotos dos santos 
homenageados.
A cavalaria mantém um ritual que 
começa na manhã do domingo de 
páscoa, e acaba na segunda-feira. 
Tudo se inicia com o toque de caixas 
para alertar a população das festivi-
dades, algo feito antes da existência 

de auto-falantes. A cava-
laria passa primeiro em 
frente ao cemitério, a fim 
de saudar os companheiros 
falecidos. Depois,  todos 
se dirigem à igreja de São 
Benedito do Campo do 
Galvão, onde é guardado 
o mastro da festa, que é 
carregado nos braços pelos 
participantes e escoltado 
pela cavalaria.
O mastro tem 10 metros e, 
a tradição diz que os pedi-
dos daquele que carrega-o, 
serão enviados diretamente 
para o céu. Após cruzar a 
cidade, o mastro finalmente 
chega à Igreja oficial da 
Festa, onde é erguido. Lá, 
acontecem apresentações 
coreografadas pelos mem-
bros mais velhos da cava-
laria e, também se unem à 
festa  grupos de congada, 
moçambique, clubes de 
cavalo e grupos de tro-
peiros
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DOE E COLABORE COM O BEM-ES-
TAR E SAÚDE DE ANIMAIS DE RUA
A Secretaria do Meio Ambiente 
solicita a colaboração de todos 
os cidadãos que tiverem con-
dições, a doar roupas, roupas 
cirúrgicas, casinhas, rações, 
coleiras ou demais itens para 
ajudar os animais carentes em 
situação de rua. Todos os itens 
arrecadados serão encaminha-
dos para protetoras de animais 
do município, e usadas em prol 
dos cães e gatos castrados no 
domingo (20/03).

Estas doações são muito impor-
tantes para garantir a saúde e 
bem estar desses animais que, 
sem donos, dependem ainda 
mais de nossa solidariedade.
As doações ainda poderão ser 
realizadas nos dias 19 e 20 de 
março, das 8h às 16h, junto ao 
Ginásio de Esportes do Pedre-
gulho (Rua Luiz Pasteur s/n 
- Pedregulho ) , local em que 
será realizado o Mutirão de 
Castração de Cães e Gatos.


