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SECRETARIA DA MULHER LANÇA CAMPANHA 
CARNAVAL SEM ASSÉDIO!

CARNAVAL 2023, A MAIOR FESTA DO VALE!

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZOU AÇÃO 
DE VACINAÇÃO NESTE ÚLTIMO SÁBADO(11)!

A Secretaria da Mulher lança a 
campanha Carnaval sem Assédio em 
parceria com a Secretaria da Saúde 
e apoio das Secretarias da Educação 
e da Cultura. A campanha promove 
a conscientização e prevenção sobre 
o assédio no carnaval, época em que 
os casos aumentam, infelizmente. A 
proposta é lembrar que importuna-
ção sexual é crime e divulgar men-
sagens que reforcem a importância 
do consentimento da mulher.

Foram distribuídos cartazes infor-
mativos pela cidade, especialmente 
em unidades municipais de saúde 
e assistência social. Como parte da 
campanha, durante o carnaval tam-
bém serão distribuídas gratuitamen-
te mais de 3.000 tatuagens temporá-
rias com as seguintes frases:

- Não é Não!
- Meu corpo, minhas regras.
- Minha roupa não é um convite.

As tatuagens reforçam as mensa-
gens de autonomia e respeito ao 

O Carnaval 2023 em Guaratingue-
tá reúne shows, blocos de embalo, 
marchinhas, programação infantil 
e o tradicional desfile das escolas 
de samba. A festa será entre 16 e 
21 de fevereiro, sendo dividida em 

corpo da mulher, que só quer se di-
vertir sem ser constrangida ou im-
portunada. Esta é uma campanha 
que já existe em várias partes do 
Brasil, mas está sendo lançada pela 
primeira vez em Guaratinguetá.

Gostou da ideia? Retire sua tatua-
gem nos pontos de apoio da Secre-
taria da Saúde durante o carnaval, 
tire uma foto e marque a Secretaria 
da Mulher nas redes sociais e suas 
fotos serão repostadas para divul-
gar essa mensagem tão importante.

Carnaval sim. Assédio, NÃO!

dois circuitos: Avenida, com progra-
mações nos 7 dias de folia; e Centro, 
com atrações entre os dias 18 e 20.

Confira a programação detalhada:

PREFEITURA REALIZARÁ  BLITZ EDUCATIVA PARA 
CONSCIENTIZAR OS FOLIÕES NESTE CARNAVAL

A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Segurança e Mobilidade Urbana 
realizará nos dias 15 e 17 de fever-
eiro, blitz educativas para conscien-
tização a respeito das leis de trân-
sito e sua importância durante as 
comemorações de carnaval. 

A campanha deste ano tem como 
tema: “No trânsito, seja o amigo da 
vez, escolha a vida”.

Essa campanha visa trazer informa-
ções sobre as leis e a importância do 
respeito durante as atividades car-
navalescas, redobrando a prevenção.

A Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana preparou diversas 
ações educativas, confira a pro-
gramação:

Blitz Educativa, das 9h às 11h:

Av. Dr. João Batista Rangel de Ca-
margo - 15/02
Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha 
- 17/02

Visitas em escolas - 15 a 17 de fe-
vereiro:
Ação realizada com o intuito de le-
var materiais educativos aos alunos.

Além disso, a semana conta com 
ações de conscientização sobre o 
trânsito em escolas municipais e 
também com uma ampla divul-
gação nos meios de comunicação, 
como rádio, 
TV, jornais, Internet, faixas, entre 
outras mídias.

A campanha é realizada pela Pre-
feitura em parceria com a Polícia 
Militar.

Neste último sábado (11), a Secre-
taria de Saúde realizou uma ação 
de vacinação na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. Foram aplicadas 
pfizer pediátrica para crianças de 
5 a 11 anos  - 2ª  e 3ª dose; a 2ª 
dose de Coronavac para crianças 
de 3 a 11 anos e Meningocócica C 
para adolescentes de 15 a 19 anos e 
profissionais da saúde com 18 anos 
ou mais.

A imunização continua duran-
te sendo realizada, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, nos três 
locais de vacinação: UBS Oswaldo 
Cruz, UBS Engenheiro Neiva e UBS 
Pedregulho.

Para se vacinar: Levar documento 
de identidade, cartão SUS e cartei-
ra de vacinação, e no caso de pro-
fissional de saúde é preciso apre-

sentar registro de classe ou carteira 
de trabalho comprovando o vínculo 

com instituição de saúde.
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SECRETARIA DE CULTURA PROMOVE MUITA 
FOLIA NA PRAÇA COM O CARNACENTRO 
A partir deste final de semana, a 
Secretaria de Cultura de Guaratin-
guetá irá promover 3 dias de mati-
nês no Carnaval, entre os dias 18 a 
20 de fevereiro, através do Carna-
centro! 

A festa ocorrerá na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, com muita 
folia e alegria ao som da Banda 
Furiosa, e, para as crianças, terá a 
presença de diversas atrações como 
personagens animados, pintura fa-

cial e esculturas em balões!

O Carnacentro também terá área 
reservada para alimentação com 
comes e bebes deliciosos! Mas aten-
ção! A entrada de bebidas, garrafas 
de vidro e materiais que possam 
oferecer risco ao próximo estão ve-
tados.

Venha curtir o Carnaval no centro! 
Sua presença é indispensável!

QUALIFICA GUARÁ ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
NESTA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (15) 
O Qualifica Guará abriu nesta úl-
tima quarta-feira (15), às 18h30, as 
inscrições para os cursos de quali-
ficação profissional GRATUITOS, 
em parceria com o SENAI para o 1° 
módulo de 2023. Ao todo, são mais 
de 30 opções de cursos ofertados 
para Guaratinguetá e região, todos 
com carga horária de 160 horas. As 
inscrições poderão ser realizadas so-
mente de forma presencial na sede 
do Qualifica Guará (Rua Santa Cla-
ra, n° 301, Campinho), nos seguintes 
dias e horários:

15/02 (quarta-feira): das 18h30 às 21h
16/02 (quinta-feira): das 9h30 às 21h
17/02 (sexta-feira): das 9h30 às 18h
23/02 (quinta-feira): das 9h30 às 21h
24/02 (sexta-feira): das 9h30 às 21h
27/02 (segunda-feira): das 9h30 às 
21h
28/02 (terça-feira): das 9h30 às 21h

São necessários os seguintes docu-
mentos para a inscrição: cópia do 
CPF e RG (não será aceita CNH), 
cópia do comprovante de endereço 

e comprovante de escolaridade (en-
sino fundamental completo). Para 
menores de idade (16 e 17 anos) é 
preciso a presença do responsável 
no ato da inscrição com cópia da 
documentação.

Para conferir a lista de cursos e 
mais detalhes como horários e re-
quisitos, acesse o site da prefeitura.

Todos os cursos são gratuitos. Tire 
suas dúvidas pelo telefone (12) 3133-
9303.

CONFIRA AS GRADES DAS AULAS 
DISPONIBILIZADAS GRATUITAMENTE 
PELO PROJETO FADENP EM 2023 

Em 2023 Guaratinguetá dá sequ-
ência ao trabalho realizado pelo 
Projeto FADENP (Fundo de Apoio 
ao Desporto Não Profissional), 
que disponibiliza aos seus muníci-
pes mais de 30 projetos esportivos 
gratuitos em diversas modalida-
des:

- Alongamento e Relaxamento
- Atletismo
- Basquete
- Capoeira
- Capoeira Adaptada
- Ciclismo

- Danças e Ritmos
- Danças Urbanas
- Futebol 
- Futebol Feminino
- Futebol Sub 15, 17, 19, 20
- Futsal
- Ginástica Adulto
- Ginástica Artística
- Ginástica Feminina
- Ginástica Rítmica
- Ginástica Rítmica Adaptada
- Handebol
- Judô
- Karatê
- Tênis de Mesa
- Voleibol
- Voleibol Adaptado 3ª Idade

A Secretaria de Esportes oferece, 
por meio do FADENP, 19 moda-
lidades esportivas, as quais são 
obstinadas com a formação de 
atletas de variadas faixas etárias, 

GUARATINGUETÁ PROMOVE AULAS 
DE DANÇA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

A Secretaria de Esportes de Gua-
ratinguetá dará início ao Projeto 
“Simplesmente Dance”, Dançan-
do nos Espaços Públicos, a partir 
deste sábado (18), no Parque Eco-
lógico. 

O projeto é uma iniciativa da Se-
cretaria de Esportes através do 
FADENP (Fundo de Apoio ao Des-
porto Não Profissional), desenvol-
vido pelos professores Marcão e 
Rogério, e será responsável por 
aulas gratuitas de dança em espa-
ços públicos.

Nos sábados, serão realizadas as 
aulas de Zumba e Danças Urba-
nas no Parque Ecológico Anthero 
dos Santos, das 9h às 11h. E nas 
segundas-feiras, as aulas de dança 
ocorrerão das 18h30 às 20h30 na 
Praça Conselheiro Rodrigues Al-
ves, a partir do dia 27. 

As aulas são abertas ao público e 
não dependem de inscrição. Qual-
quer dúvida, ligar na Secretaria 
de Esportes (3122-4010 / 3132-2700).

visando a proliferação da prática 
esportiva e o desenvolvimento do 
esporte no município através de 
competições. 

As aulas são oferecidas em espa-
ços esportivos do município, esco-
las e em núcleos de bairros, com 
objetivo de levar o esporte até as 

comunidades. Se interessou? 

Com as atividades já retomadas, 
as inscrições para as aulas devem 
ser feitas com os devidos professo-
res nos horários e locais das aulas, 
de acordo com o cronograma dis-
ponível no site da prefeitura.
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PLANTÃO DE DENTISTA NA UPA

TURISMO: GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU 
FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA 

Nesta última quinta-feira (16), a 
Secretaria de Assistência Social 
realizou a formatura e entrega 
dos certificados da Primeira Fase 
do Programa “Prospera Família”, 
uma parceria realizada entre o 
município de Guaratinguetá e o 
Governo do Estado de São Paulo.

O Programa tem como objetivo 
atender famílias monoparentais, 
com filhos na primeira infância e 
em situação de vulnerabilidade so-
cial. É desenvolvido em três etapas: 
Desenvolvimento humano;  Ca-
pacitação profissional; Empreend-
edorismo. Na primeira fase foram 
trabalhados os temas: Identidade; 
Pertencimento e Vínculos; Família; 

A Secretaria da Saúde Infor-
ma que, de 18 a 21 de fevereiro 
(período do Carnaval) estará 
de plantão odontológico das 
07h às 19h na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), local-
izada na Rua Rangel Pestana, 
195 - Centro.

A Gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes é uma das Sete Maravilhas 
de Guaratinguetá, e recebe diari-
amente turistas religiosos, que pas-
sam pelo circuito religioso do Vale 
do Paraíba. Ela fica localizada ao 
lado do Memorial Filhas de Maria 
Auxiliadora, nosso mais novo museu.

Enquanto construía o Orfanato para 
meninas pobres de Guaratinguetá, 
Monsenhor João Filippo quis dedi-
car e colocar sob a proteção de 
Nossa Senhora a construção. Para 
tal, o padre foi à França, de onde 
trouxe algumas pedras do mesmo 
local da aparição de Nossa Senhora 
de Lourdes. As pedras foram colo-
cadas aos pés da imagem da san-
ta, num pequeno reservatório, por 

Ser mulher; Projeto de vida e Por 
que ser empreendedora.

As famílias contempladas já estão 
recebendo repasse financeiro no 
valor de R$130,00 reais por mês 
para consumo e, no final da ter-
ceira etapa, receberão R$1.500,00 
reais para aquisição de equipa-
mentos e insumos, e mais R$500,00 
para iniciar o processo de poup-
ança.

A Secretaria de Assistência So-
cial continuará implementando 
oportunidades e programas como 
este que promovem a autonomia 
financeira e emocional dos nossos 
munícipes.

UNIVESP ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA VESTIBULAR EM GUARATINGUETÁ

CONFIRA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DE ALGUNS SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O 
FERIADO DE CARNAVAL‼️

TRANSMISSÃO AO VIVO DO DESFILE DAS 
ESCOLAS DE SAMBA NA TERÇA-FEIRA (21) 

A UNIVESP (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo) está com 
inscrições abertas para o Vestibular 
UNIVESP 2023 até o dia 30 de mar-
ço. Ao todo, 120 vagas disponibili-
zadas entre três eixos sendo eles li-
cenciatura, computação, e negócios 
e produção, com três cursos em 
cada um deles, confira as opções:

Eixo das Licenciaturas:

Letras
Matemática
Pedagogia

Eixo de Computação

A Prefeitura de Guaratinguetá in-
forma que, devido ao feriado de 
Carnaval, alguns serviços públicos 
do município terão os seus horários 
alterados. Confira:

- Paço Municipal:
Não funcionará nos dia 20 e 21, re-
tornando na quarta-feira a partir 
das 12h. 

- Mercado Municipal: Funcionará 
das 7h às 12h na segunda-feira (20) 
e terça-feira (21). Na quarta-feira 

Vamos realizar pelo nosso Face-
book da Prefeitura e também 
pelo nosso canal do Youtube a 
transmissão AO VIVO e COM 
IMAGENS do Desfile das Escolas 
de Samba.

Fique ligado! A partir das 21h!

Facebook: Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Guara-
tinguetá

Youtube: Prefeitura Guaratingue-
tá

Carnaval de Guaratinguetá 2023, 
a maior festa do Vale!

Bacharelado em Tecnologia da In-
formação
Bacharelado em Ciência de Dados
Bacharelado em Engenharia de 
Computação

Eixo de Negócios e Produção:

Tecnólogo em Processos Gerenciais
Bacharelado em Administração
Bacharelado em Engenharia de 
Produção

As inscrições podem ser realizadas 
pelo site da UNIVESP e as provas 
serão realizadas no dia 28 de maio.

(22) funcionará das 7h às 17h.

- UPA:
Funcionamento 24hrs

- Postos de Saúde:
Não funcionarão nos dia 20 e 21, 
retornando na quarta-feira a partir 
das 12h. 

- Feiras livres:
As feiras manterão seus horários, 
como de costume.

IMPORTANTE:

A vacinação contra a Covid-19 será 
pausada durante o feriado e retor-
nará na quarta-feira a partir das 
12h.

onde passa toda a água das bicas.

As graças alcançadas são documen-
tadas de forma digital, sendo algu-
mas fixadas no mural da capela. A 
gruta se tornou fonte de bênçãos 
aos visitantes, primeiro atraindo de-
votos de Guaratinguetá e região, e 
hoje sendo ponto de parada para 
peregrinos de todo o Brasil. No ano 
de 2019, por exemplo, mais de 96 
mil romeiros visitaram o local.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


