
GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 058 - gUARATINGUETÁ 21 de OUTUBRO DE 2022

PREFEITURA, REDE VOA E EMPRESA AZUL 
CONECTA REALIZARÃO VOO INAUGURAL 
DO AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ NO 
PRÓXIMO DIA 25 DE OUTUBRO

DIA D DO OUTUBRO ROSA 
SERÁ REALIZADO NO DIA 29!

A Prefeitura de Guaratinguetá, 
em parceria com a Rede VOA e a 
empresa de aviação Azul Conecta, 
realizará no próximo dia 25 de ou-
tubro (terça-feira) o voo inaugural 
do Aeroporto Edu Chaves aqui de 
Guaratinguetá. A data escolhida é 
uma homenagem ao bicentenário 
da morte de Frei Galvão.

O voo será realizado pela Azul 
Conecta, em parceria com a Rede 
Voa, empresa que gerencia o Ae-
roporto de Guaratinguetá. O avião 
com as seguintes autoridades, o 
Secretário Estadual de Turismo, 
Vinícius Lummertz, o Prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva, o 

Em outubro a Secretaria de Saúde 
preparou diversas ações que já es-
tão realizando nas Unidades de Saú-
de do município ao longo do mês. 
E para a finalização da campanha, 
a Prefeitura irá realizar um dia D 
com várias atividades, em dois lo-
cais: no AME do Pedregulho e no 
Espaço Multiuso, no centro.

Confira abaixo a programação:

29/10 - 9h às 13h - AME Pedregulho
- Cuidados com a mulher;
- Teste rápido;
- Vacinação;
- Consulta de enfermagem e oleta 
de citopatológico por livre deman-

Vice-Prefeito de Guaratinguetá, 
Régis Yasumura, o Presidente da 
Rede Voa, Marcel Moure, o CEO 
da Azul Conecta, Flávio Costa, 
o Arcebispo de Aparecida, Dom 
Orlando Brandes, e o Fundador 
da Fazenda da Esperança, Frei 
Hans Stapel, saíra do aeroporto 
de Jundiaí às 11h, e tem previsão 
de chegada às 11h50 no Aeroporto 
do Vale da Fé, como está sendo 
carinhosamente chamado o Aero-
porto de Guaratinguetá.

Na sequência será realizada uma 
coletiva de imprensa com as au-
toridades e em seguida, todos se-
rão convidados a participarem do 
Terço da Misericórdia, às 15h, e 
da Missa Solene, às 15h30, no San-
tuário de Frei Galvão, no último 
dia da festa em homenagem ao 
Primeiro Santo Brasileiro.

Esse momento é um grande mar-
co dos avanços turísticos de nossa 
cidade!

da;
- Serviços de  Odontologia;
- Palestra para gestantes com o Dr. 
Marcelo Lopes;
- Palestra com a  psicóloga Márcia 
Bruni;

29/10 - 9h às 13h - Espaço Multiuso
- Ações do Instituto Mix
- Palestra sobre Colorimetria com 
Joyce Monteiro
- Palestra ‘Mulheres que inspiram’, 
com a Dra. Heloisa, Monique Silva, 
Marcia Bruni e Leticia Leal;
- Música ao vivo e Karaokê;
- Caminhada da Mulher;
- Aula de dança, dentre outras ati-
vidades.

O objetivo é fazer um dia especial 
para as mulheres de nossa cidade, 
combinando informação, serviços de 
saúde e um ambiente com atividades 

e recreação para todas. A Campa-
nha contra o câncer de mama é 
muito importante e ajuda a salvar 
vidas. Participe!

CICLO DE CULTURA TRADICIONAL CHEGA 
EM GUARATINGUETÁ NESTE SÁBADO (22)!

FESTA DE FREI GALVÃO 
CONTINUA EM GUARATINGUETÁ!

Neste sábado (22), a partir das 18h, 
no Bosque da Amizade (Av. Presi-
dente Vargas - Vila paraíba) você 
poderá conhecer aspectos do Jon-
go, expressão cultural afro-brasilei-
ra, por meio de cortejos de grupos 
da região, estreia de documentário 
e debates.

As tradições caipiras, indígenas, 
afro-brasileiras, caiçaras e migran-

Nesta semana, continuam as 
comemorações da Festa de Frei 
Galvão 2022 no Santuário de Frei 
Galvão localizado na Av. José 
Pereira da Cruz, 53, no Jardim do 
Vale em Guaratinguetá. A festa tem 
duração de 11 dias, com uma intensa 
programação litúrgica e celebrações, 
além de shows, ações entre amigos 
(bingo), comidas típicas, ações de 
conscientização ambiental e muito 
mais.

Com o tema: “É morrendo que se 
vive para a vida eterna”, serão 
recordados os duzentos anos 
de morte de Frei Galvão e as 
comemorações deste bicentenário 
significam celebrar o aspecto de 
imortalidade de todo o ser humano, 
pois a morte é apenas uma passagem 
para a vida plena com Deus.

Para mais informações, confira 
as redes sociais do Santuário Frei 
Galvão!

A Prefeitura convida todos para 

tes fazem parte da identidade do 
povo brasileiro. Mais do que nunca 
é necessário celebrar, refletir e pro-
piciar espaços contínuos de troca 
de saberes e de convivência entre 
mestres e mestras, pesquisadores e 
pesquisadoras e de agentes cultu-
rais com o público. 

Entrada gratuita!
Participe conosco!

participar deste evento! Confira a 
programação completa no site da 
Prefeitura de Guaratinguetá.
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CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO "INVERNO 
SOLIDÁRIO 2022" FOI UM SUCESSO

A Campanha de Arrecadação “In-
verno Solidário” recebeu mais de 
13.000  itens usados entre agasa-
lhos, roupas variadas, cachecóis, 
bolsas, mochilas, calçados, meias, 
roupas de cama, brinquedos, etc. 
Além disso, este ano conseguimos 
arrecadar uma quantidade ex-
pressiva de itens novos: 2.581 no 
total, sendo 1.266 em mantas e 
cobertores e 1.315 em agasalhos, 
meias, luvas, conjuntos infantis, 
roupas para bebês, calças mole-
tom e toalhas de banho, colchões 
infláveis. Foi muito gratificante 
para a equipe que trabalhou na 
campanha ver no rosto das pes-
soas a alegria delas em receber 
também estes itens novos que fo-
ram possíveis por conta dos se-
guintes doadores:

- Prefeitura Municipal (ação in-
terna entre cargos de confiança 
desta gestão)
- Empresa Tekno
- Empresa AGC Vidros
- Alunas do Curso de Costura In-
dustrial do Fundo Social
- Munícipes de Guaratinguetá
- Governo do Estado de São Paulo
- Loja Maçonica Luz da Manti-
queira
- Delegacia de Polícia do municí-
pio de Guaratinguetá

Somando mais de 15.600 doações 
que foram repassados para 505 
famílias na cidade de Guaratin-
guetá que estavam em situação 
de vulnerabilidade.

A Campanha Inverno Solidário 

PREFEITURA REALIZA PATROLAMENTO E 
CASCALHAMENTO EM ESTRADAS RURAIS

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO 
OUTUBRO ROSA NA UBS JARDIM DO VALE

A Secretaria de Agricultura re-
alizou neste mês de outubro, 
serviços  de patrolamento e cas-
calhamento em estradas rurais. 
Foram elas:

- Estrada da Colônia;
- Estrada das Posses;
- Estrada da Granja;
- e Pedra Branca.

Continuamos trabalhando para 
atender as necessidades da 
população e executar melhorias 

Nesta última quarta-feira (19), 
aconteceu a ação especial do Out-
ubro Rosa na UBS Jardim do Vale, 
em Guaratinguetá.

O posto de saúde realizou uma 
manhã especial para os moradores 
de bairros próximos, com o intuito 
de prevenir e informar mulheres 
nessa batalha. A conscientização 
contra o câncer de mama foi mar-
cada por uma palestra dada pelas 
alunas de enfermagem da Uni-
plan, que foi preparada com muito 

fundamentais para garantir a 
segurança e mobilidade dos mo-
radores dos setores rurais do mu-
nicípio.

carinho.

Durante a palestra foram aborda-
dos os seguintes assuntos:
- Autoestima
- Empoderamento feminino
- Prevenção do Câncer de Mama
- Autoexame

A Prefeitura de Guaratinguetá 
agradece a todos que participaram 
desta ação, em especial os alunos 
de enfermagem da Uniplan, Faceg 
e Escola de Enfermagem Flame.

É REALIZADA A 3a° EDIÇÃO DA 
FEIRA DO PRODUTOR RURAL

A Prefeitura, por meio da Sec-
retaria de Assistência Social e 
em parceria com o Sindicato 
Rural, o Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais de 
Guaratinguetá, o Senar, o Sebrae 
e a Faesp, realizou nesta sexta-
feira (21), a 3° edição da Feira do 
Produtor Rural.

Além da edição de hoje, o projeto 
ainda contará com mais três ed-

ições, sendo 6 ao todo. A feira é 
sempre realizada nas sextas-feiras, 
das 7h às 12h, na Praça Condessa 
de Frontin.

No local você encontra produtos 
frescos e de qualidade direto do 
produtor rural para você e sua 
família.

Não perca essa oportunidade!

2022 foi realizada de 10 de maio 
a 22 de setembro de 2022 com a 
prorrogação do atendimento até 
30/09/2022.

Tivemos 32 pontos para recebi-
mento das doações: Fundo Social 
de Solidariedade de Guaratingue-
tá, Empresa AGC Vidros, Escola 
Estadual Clotilde Ayello Rocha, 
sede da Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá, Qualifica Guará, 
Escola EMEF Luzia Castro Mit-
tidieri, Câmara Municipal, Em-
presa BASF, Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal 
de Agricultura, DIP Auto Posto e 
DIP Júnior, Drogarias Ultra Po-
pular, Secretaria Municipal de 
Cultura, Secretaria Municipal de 
Educação, Escola Estadual Ernes-
to Quissak, Escola Wizard, 2ª Cia 
de Polícia Militar de Guaratingue-

tá, Matriz Santo Antônio, SICOOB 
Cred São Paulo, BAMEVAP Crédi-
to Rápido, Clínicas Odontológicas 
CHAYILCLIN (Centro e Vila Para-
íba), Stúdio Vênus - Salão de Bele-
za, Supermercado Colinas, Labo-
ratórios Oswaldo Cruz (Centro e 
Shopping), Associação Comercial 
e Empresarial de Guaratinguetá - 
ACEG, Escola de Especialistas de 
Aeronáutica e Prefeitura de Ae-
ronáutica - EEAR, FEG /UNESP 
Guaratinguetá, Colégio Fênix, 
SAEG (Centro e Jardim Aeropor-
to).

Agradecemos imensamente a to-
dos os envolvidos nesta grande 
Campanha pela parceria e soli-
dariedade, possibilitando o aten-
dimento às famílias e pessoas em 
vulnerabilidade social do nosso 
município.
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GUARATINGUETÁ PROMOVE CONCURSO 
DE AGENTES MIRINS NAS ESCOLAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RECEBE 
MAIS DE 1000 MUDAS DE ESPÉCIES 
NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA

AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ESTÁ 
SENDO REALIZADA NA FESTA DE FREI GALVÃO

Nesta última segunda-feira (17), 
foi realizado mais um concurso 
de Agentes Mirins e dessa vez na 
escola Prof. João Mendes Filho no 
bairro Bela Vista. Os alunos do 5º 
ano fizeram trabalhos com o tema 
“Transformando criadouros em 
arte!” e o concurso premiou esses 
estudantes que usaram da criativi-
dade para reutilizar e reaproveitar 
materiais que poderiam ser cria-
douros de dengue.

As secretarias de Saúde e de Edu-

Nesta última quinta-feira (20), 
a Secretaria de Meio Ambiente, 
recebeu no Parque Ecológico An-
thero dos Santos, uma doação de 
mais de mil mudas de espécies ar-
bóreas nativas da Mata Atlântica. 
A doação é oriunda da iniciativa 
privada.

Entre as espécies arbóreas nativas 
entregues temos:  Embaúba, Ba-
bosa Branca, Sabão de Soldado, 
Canudo de Pito, Coração de Ne-
gro, Farinha Seca, Goiaba, Cane-
linha, Jequitiba Rosa, Pau Viola, 
Dedaleiro, Guanandi, Pombeiro, 
Quaresmeira, Sangra d’água, Ipê 
Amarelo, etc.

Essas mudas serão plantadas nas 

A Secretaria de Meio Ambiente 
em parceria com a Coopera Gua-
rá e o Santuário Frei Galvão, es-
tão realizando uma ação conjun-
ta de conscientização ambiental 
para todos os visitantes da Festa 
de Frei Galvão.

Desde o dia 15 até o dia 25 de 
outubro, um stand contendo um 
painel de informações ambientais 
sobre o tempo de decomposição 
de cada material reciclável e os 
seus tipos está montado no local 
do evento.

Os profissionais da Secretaria de 
Meio Ambiente e Coopera Guará 

cação realizam o Plano de Ação 
contra a Dengue por meio da cons-
cientização dos alunos nas escolas 
municipais. O concurso de Agentes 
Mirins faz parte desse plano, que 
visa esclarecer e ajudar na preven-
ção da dengue, além de incentivar 
o trabalho em equipe entre os es-
tudantes.

Parabéns a todos os alunos, profes-
sores e coordenadores pedagógicos!

áreas verdes municipais, bem 
como no cumprimento de passivos 
ambientais firmados pela prefei-
tura junto aos órgão ambientais 
(CETESB e ICMBio).

Ações como esta colaboram com 
uma Guaratinguetá mais verde, 
limpa e agradável para todos!

estão presentes para falar sobre a 
importância do descarte correto e 
também distribuir mudas de espé-
cies nativas da Mata Atlântica que 
foram produzidas no viveiro da 
Secretaria de Agricultura. Além 
disso, os materiais recolhidos por 
meio da ação serão pesados para 
que seja feito um levantamento do 
resultado da atividade.

Esta ação tem como objetivo le-
var conhecimento e motivar os 
visitantes, devotos e munícipes so-
bre a relevância que a atitude de 
reciclar e cuidar faz bem ao meio 
ambiente.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERRAMAR E 
INPEV REALIZAM OPERAÇÃO CAMPO LIMPO

PREFEITURA REALIZA MANUTENÇÃO DE 
CALÇADAS NO PARQUE SÃO FRANCISCO

A Secretaria de Agricultura em 
parceria com a Cooperativa de 
Laticínios Serramar e o INPEV 
(Instituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias), 
realizou nesta última quinta-feira 
(20) uma ação de recolhimento de 
defensivos agrícolas da operação 
“Campo Limpo”. A coleta foi real-
izada no Recinto de Exposições de 
Guaratinguetá.

Na última semana a Secretaria de 
Obras Públicas do município, em 
contrato firmado com a CODESG, 
está realizando a manutenção da 
calçada da Rua Dr. José Mileo, no 
Parque São Francisco.

A calçada antiga e irregular 

Um dos objetivos da ação é facili-
tar a logística  da devolução das 
embalagens para o produtor rural.

Todos os recipientes foram recol-
hidos vazios (sem sobra de produ-
to), lavados e perfurados conforme 
instruções necessárias para desti-
nação final correta destas embala-
gens, visando diminuição de riscos 
para as pessoas e o meio ambi-
ente. Após a coleta, as embalagens 
são transportadas para a Central 
de Recebimento do INPEV, em 
Taubaté, para a sua destinação 
adequada. O Agro é um exemplo 
de eficiência na logística reversa 
de embalagens.

está sendo removida, e o terreno 
preparado para o recebimento 
de uma nova calçada. Também 
será adicionado o pavimento nos 
trechos que ainda não o possuíam, 
dando mais segurança e conforto 
para quem caminha pela via.

Com o tema deste ano: “É morren-
do que se vive para a vida eterna”, 
o Santuário e a Prefeitura convida 
todos os munícipes para prestigia-

rem a Festa de Frei Galvão e re-
cordarem os 200 anos da morte 
do primeiro Santo Brasileiro.
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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO É 
REALIZADO EM GUARATINGUETÁ

CINE AUTORAMA ACONTECE PELA 
PRIMEIRA VEZ EM GUARATINGUETÁ 
COM SESSÕES DE CINEMA DRIVE-IN 

A Secretaria de Meio Ambiente 
promoveu no último final de sema-
na, mais um Mutirão de Castração, 
parte do Programa de controle 
populacional de cães e gatos.

Foram realizadas 405 castrações 
no total. Os animais foram atendi-
dos por ordem de cadastro. No pri-
meiro dia foram atendidos os pets 
de munícipes, incluindo aqueles 
com CADÚnico e, no segundo dia, 
foram castrados animais acolhidos 
pelas protetoras de animais da 
cidade.

Caso não tenha recebido o contato 
da Secretaria do Meio Ambiente 
para ser atendido desta vez, não 

No dia 27 de outubro, o Cine 
Autorama realizará duas sessões 
gratuitas de cinema drive-in em 
Guaratinguetá - é a primeira vez 
que o projeto acontece na cida-
de. A programação exibirá dois 
longas-metragens (às 19h e 21h30), 
Os 101 Dálmatas - O Filme e D. P. 
A. 3 - Uma Aventura no Fim do 
Mundo, este em sessão com recur-
sos de acessibilidade para inclusão 
social.

O idealizador do Cine Autorama, 
Marco Costa, comenta sobre a 
realização do projeto na cidade. 
“Estamos muito animados em levar 
o Cine Autorama pela primeira 
vez a Guaratinguetá e oferecer 

se preocupe! Haverão outras opor-
tunidades para castrar o seu pet.

Para cadastrar seus pets a fim de 
que sejam castrados nos próximos 
mutirões, os munícipes podem 
entrar em contato com a Secreta-
ria do Meio Ambiente através do 
número 3133-8006, ou preenchendo 
o formulário disponível no site da 
Prefeitura de Guaratinguetá.

Para maiores informações, favor 
entrar em contato com a Secreta-
ria do Meio Ambiente.

Este foi mais um importante tra-
balho pela causa animal em nossa 
cidade!

entretenimento à população pelo 
cinema. Pensamos na programação 
com muito carinho, esperando que 
o público se divirta e aproveite”.

Os ingressos podem ser reserva-
dos pelo site do Cine Autorama, as 
sessões serão realizadas em frente 
ao Buriti Shopping Guará, na Av. 
Juscelino Kubitscheck de Olivei-
ra, 351 , serão disponibilizadas 120 
vagas para veículos na cidade e 
para quem quiser curtir as sessões, 
mas não possui carro, haverá uma 
área para pedestres com 40 cadei-
ras, sem necessidade de reserva 
de ingressos, já que a ocupação 
destes lugares será por ordem de 
chegada.

CORRIDA FREI GALVÃO 2022 É REALIZADA!

SECRETARIA DE SAÚDE DE GUARATINGUETÁ 
REFORÇA ORIENTAÇÃO PARA A VACINAÇÃO 
DE CRIANÇAS ENTRE 3 E 4 ANOS

COI RECEBE VISITA DE ALUNOS DO COLÉGIO 
TÉCNICO INDUSTRIAL DE GUARATINGUETÁ

Foi realizada no último do-
mingo (16/10), a corrida Frei 
Galvão, feita em homenagem 
ao Bicentenário de Morte de 
Frei Galvão, santo nascido em 
Guaratinguetá.

Veja a classificação de cada 

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá faz apelo para 
que pais e responsáveis tra-
gam crianças entre 3 e 4 anos 
para receberem a vacina con-
tra COVID-19. O atendimento 
está sendo feito no AME de 
Guaratinguetá, de segunda a 
sexta, das 14h às 21h.

Infelizmente, não houve pro-
cura do posto de vacinação ao 
estender o atendimento para de 
3 e 4 anos com comorbidade; 
o mesmo aconteceu ao incluir 
crianças de 4 anos completos 
do grupo geral. Até o momento, 
em que se está atendendo cri-
anças de 3 anos sem comorbi-

Nesta última terça-feira (18), o 
Centro de Operações Integradas 
(COI) recebeu a visita de 5 alunos 
do Colégio Técnico Industrial 
de Guaratinguetá, o tradicional 
Cotec. Ana Luisa, Gabriel Augus-
to, Laércio José, Maria Clara e 
Thiago Meirelles vieram conhec-
er o sistema de câmeras instalado 
pela Prefeitura na cidade, para o 
monitoramento das vias e ajuda 
no combate ao crime.

Os alunos buscaram informações 
para compor em seu trabalho 
de conclusão de curso em Ele-
trônica, que tem como tema as 

categoria no link disponibilizado 
no site da Prefeitura.

O evento teve o apoio da 
Secretaria de Esportes de 
Guaratinguetá.

A corrida representa a tradição 
em nossa cidade, sendo im-
portante para fiéis, devotos e 
munícipes. Convidamos a todos 
para que juntem-se a nós mais 
uma vez no próximo ano por 
Frei Galvão.

dades, apenas 38 pessoas foram 
atendidas nessa faixa etária.

A baixa procura pelo imuni-
zante nos preocupa e, por isso, 
incentivamos mais uma vez 
para que pais e responsáveis 
levem as crianças de 3 e 4 anos 
para se vacinarem.

A vacina salva vidas!

Cidades Inteligentes e o controle 
do Sistema de Tráfego. Eles 
foram recebidos pela equipe da 
Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana, que mostrou as 
instalações e respondeu aos quest-
ionamentos.

O COI de Guaratinguetá é refer-
ência na região e já recebeu a 
visita de comitivas de diversos 
locais, que vem com intuito de 
aprender com um modelo que 
deu certo. A Prefeitura fica feliz 
de poder contribuir com nossos 
vizinhos, e também os jovens de 
nossa Guaratinguetá!
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SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM 
CURSO GRATUITO TÉCNICAS DE 
CONFEITARIA NO FUNDO SOCIAL

SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM CURSO 
GRATUITO DE TÉCNICAS DE DESIGN DE 
SOBRANCELHAS NO FUNDO SOCIAL

SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM CURSO 
GRATUITO DE MAQUIAGEM PARA BELEZA 
NEGRA NO FUNDO SOCIAL

O SEBRAE e a Prefeitura de Gua-
ratinguetá oferecem curso gratuito 
de técnicas de confeitaria realiza-
do no Fundo Social  de Solidarie-
dade. 
O curso do SEBRAE ensina ges-
tão de vendas e finanças, além de 
desenvolver as principais técnicas 
da confeitaria: preparo de massas, 
recheios e coberturas, montagem e 
decoração de doces e bolos, aplica-
das ao receituário.
Requisito do estudante: ter acima 
de 18 anos de idade, o nível funda-
mental de ensino, ser morador(a) 
de Guaratinguetá ou região e que 
deseja ser um potencial empreen-
dedor e/ou micro empreendedor 
individual (MEI).

- Carga Horária: 48h
- Datas: 04, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 
17, 18, 21, 22 e 23 de Novembro 

O SEBRAE e a Prefeitura de 
Guaratinguetá oferecem curso 
gratuito de técnicas de design 
de sobrancelhas realizado no 
Fundo Social  de Solidarieda-
de. 
O curso do SEBRAE ensina 
gestão de vendas e finanças, 
além de capacitar profissio-
nais para desenhar a sobran-
celha, por meio da retirada de 
pelos com o método da pinça 
e sua correção com hena, 
sombra e/ou lápis, adequando 
seu formato, volume e cor às 
características pessoais e gosto 
do cliente, a fim de equilibrar 
e valorizar as expressões fa-
ciais de acordo com as normas 
de biossegurança.
Requisito do estudante: ter 
acima de 18 anos de idade, o 
nível fundamental de ensino, 
ser morador(a) de Guaratin-
guetá ou região e que deseja 
ser um potencial empreende-
dor e/ou micro empreendedor 
individual (MEI).

O SEBRAE e a Prefeitura de 
Guaratinguetá oferecem curso 
gratuito de maquiagem para 
beleza negra realizado no 
Fundo Social de Solidariedade. 
O curso do SEBRAE ensina 
gestão de vendas e finanças, 
além de capacitar em técnicas 
para promover a construção 
de conhecimentos relaciona-

(de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados)
- Horário: das 13h30 às 17h30
Local: Fundo Social de Guaratin-
guetá - Rua Srg. Baracho, 87 - Vila 
Paraíba - Guaratinguetá - SP

Inscrições gratuitas e presencial-
mente no Fundo Social.

 - Carga Horária: 40h
- Datas: 03, 04, 07, 08, 09, 10, 
11, 16, 17 e 18 de Novembro (de 
segunda a sexta-feira, exceto 
feriados)
- Horário: das 13h30 às 17h30

Local: Fundo Social de Guara-
tinguetá - Rua Srg. Baracho, 
87 - Vila Paraíba - Guaratin-
guetá - SP

Inscrições gratuitas e presen-
cialmente no Fundo Social.

dos à prática profissional de 
maquiagem para pele negra, 
considerando técnicas e produ-
tos necessários para harmoni-
zação e valorização das feições 
étnicas. Dominar a maquia-
gem em pele negra é essencial 
para todos os profissionais que 
trabalham com atendimento e 
cada vez mais são necessárias 

SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM CURSO 
GRATUITO DE FABRICAÇÃO DE DOCINHOS 
CLÁSSICOS PARA FESTAS NO FUNDO SOCIAL

SEBRAE OFERECE PALESTRA °COMO 
VENDER PARA O PODER PÚBLICO°

O SEBRAE e a Prefeitura de 
Guaratinguetá oferecem curso 
gratuito de fabricação e venda 
de docinhos clássicos para fes-
tas realizado no Fundo Social 
de Solidariedade. 

O curso do SEBRAE ensina 
gestão de vendas e finanças, 
além de capacitar para pre-
parar doces brasileiros clás-
sicos para festas, em massa e 
caseiros.

Requisito do estudante: ter aci-
ma de 18 anos de idade, o nív-
el fundamental de ensino, ser 
morador(a) de Guaratinguetá 
ou região e que deseja ser um 
potencial empreendedor e/ou 
micro empreendedor individu-
al (MEI).

- Carga Horária: 28h

O SEBRAE oferece no dia 26 de 
outubro, das 19 às 21h, o evento 
”COMO VENDER PARA O 
PODER PÚBLICO - ENTENDA 
AS MUDANÇAS VÁLIDAS PARA 
2023”. A palestra é gratuita, orga-
nizada para o público de Micro e 
Pequenos Empresários com CNPJ.

Descubra como fornecer produtos 
e serviços para o poder público, 
PARTICIPAR de LICITAÇÕES 
PÚBLICAS e PREGÕES!

Conheça as novas regras e mu-
danças para 2023!

- 26 de agosto, das 19h às 21h
- CNPJ obrigatório para inscrever 
sua empresa.
- Evento 100% online e gratuito 

- Datas: 22, 23, 25, 29, 30 de 
Novembro e 01 e 05 de Dezem-
bro
- Horário: das 13h30 às 17h30

Local: Fundo Social de 
Guaratinguetá - Rua Srg. 
Baracho, 87 - Vila Paraíba - 
Guaratinguetá - SP

Inscrições gratuitas e presen-
cialmente no Fundo Social.

pelo YOUTUBE.

Faça sua inscrição até o dia 21/10 
pelo site do Compras Públicas!

Participe!

especializações em técnicas 
avançadas para suas caracte-
rísticas.

Requisito do estudante: ter 
acima de 18 anos de idade, o 
nível fundamental de ensino, 
ser morador(a) de Guaratin-
guetá ou região e que deseja 
ser um potencial empreende-
dor e/ou micro empreendedor 
individual (MEI).

- Carga Horária: 40h
- Datas: 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 
30 de Novembro e 01 e 05 de 
Dezembro
- Horário: das 13h30 às 17h30

Local: Fundo Social de Guara-
tinguetá - Rua Srg. Baracho, 
87 - Vila Paraíba - Guaratin-
guetá - SP

Inscrições gratuitas e presen-
cialmente no Fundo Social.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA  DO PMRR (PLANO 
MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS) 
SERÁ REALIZADA EM NOVEMBRO

No dia 04 de novembro, às 
16h no Espaço Multiuso, será 
realizada uma audiência pú-
blica para o Plano Municipal 
de Redução de Riscos, o plano 
identifica os riscos de desastres 
naturais relacionados a desliza-
mentos e inundações no municí-
pio de Guaratinguetá. 

O Plano Municipal de Redução 
de Riscos foi elaborado com 
base na Lei Federal 12.608/2012, 
que estabelece aos municípios 
a responsabilidade no estudo 

de áreas de risco, de forma a 
mapear os pontos mais críticos 
e apontar quais problemas po-
dem acontecer em cada local, 
como enchentes, deslizamentos 
e quedas de barrancos.

A audiência será realizada no 
dia 04 de novembro, às 16h no 
Espaço Multiuso (Rua Visconde 
do Rio Branco, 135). A audiência 
também será transmitida pelo 
canal no YouTube da Regea 
Geologia.

produção
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CIRCUITO DE FREI GALVÃO

A memória de Frei Galvão está 
fortemente presente na terra 
em que nasceu, Guaratinguetá. 
A cidade possui diversos locais 
que homenageiam e guardam 

a história do primeiro santo 
brasileiro.

Turistas de todo Brasil vêm a 
Guaratinguetá apenas para visi-

tar esses monumentos famosos 
e especiais de Frei Galvão, que 
proporciona uma experiência 
única para os devotos.

O circuito de Frei Galvão está 
formado por atrativos como o 
Museu Frei Galvão e a Casa de 
Frei Galvão, além dos espaços 
religiosos como o Santuário Frei 
Galvão, o Mosteiro da Imaculada 
Conceição e o Seminário Frei 
Galvão. Esses lugares são o or-
gulho de Guaratinguetá, conhe-
cidos por ser centros de espiritu-

alidade, paz e apreciação. 

 Casa de Frei Galvão: R. Frei 
Lucas, 78 - Centro;
 Museu Frei Galvão: Praça Con-
selheiro Rodrigues Alves, 48 - 2º 
andar;
 Santuário Frei Galvão: Av. José 
Pereira da Cruz, 53 - Jardim do 
Vale;
 Mosteiro da Imaculada Con-
ceição: BR-116, 5546-6070 - Vila 
Guará;
Seminário Frei Galvão: Av. Integ-
ração, 151 - Vila São José


