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PREFEITURA ASSINARÁ CONVÊNIOS COM O 
GOVERNO ESTADUAL PARA PAVIMENTAÇÃO 
DA ESTRADA VICINAL PLÍNIO GALVÃO 
CÉSAR (PILÕES) E DA ESTRADA DO TABOÃO 
(ROCINHA) NOS PRÓXIMOS DIAS 

GUARATINGUETÁ RECEBEU O WORKSHOP 
DE CRÉDITO ORIENTADO E ACESSO AO 
MERCADO PARA O TURISMO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO  NESTA TERÇA-FEIRA 

GUARATINGUETÁ INICIA VACINAÇÃO DA 
PFIZER BABY EM CRIANÇAS DE 6 MESES COM 
COMORBIDADES NESTA SEGUNDA-FEIRA (28)

A Prefeitura de Guaratinguetá 
assinará nos próximos dias dois 
convênios com o Governo Estadu-
al para pavimentação de duas im-
portantes estradas do município.

No próximo sábado (26), será as-
sinado o convênio no valor de R$ 
22.893.449,74 para a pavimenta-
ção de 6,5 Km da Estrada do Ta-
boão. A assinatura será realizada, 
às 14h, na rua Franscisco Joaquim 
Pereira, em frente ao número 355, 
no bairro da Rocinha.

Na última terça-feira (22), 
Guaratinguetá recebeu o Workshop 
de Crédito Orientado e Acesso ao 
Mercado para o Turismo do Estado 
de São Paulo.

O workshop foi uma realização do 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria Estadual de Turismo e 
Viagens e em parceria com o Sebrae-
SP, e teve o apoio da Prefeitura.

O evento faz parte do Programa de 
Incentivo ao Crédito Orientado e 
Acesso ao Mercado para o Turismo 
do Estado, que visa a retomada do 

A Secretaria de Saúde informa que 
a partir desta segunda-feira (28), 
crianças de 6 meses a 2 anos, 11 
meses e 29 dias com comorbidades 
podem receber a vacina Pfizer Baby 
contra Covid-19 em Guaratinguetá.

A aplicação será realizada na 
UBS Oswaldo Cruz das 8h às 11h, 
excepcionalmente por causa do jogo 
do Brasil.

Os pais precisam levar documento 
contendo CPF ou o Cartão do SUS da 

Já no domingo (27), será assina-
do o convênio no valor de R$ 
22.960.656,27 para a pavimenta-
ção de 8,4 Km da Estrada Plínio 
Galvão César, Estrada dos Pilões. 
A assinatura será realizada às 9h, 
após a missa em frente à Capeli-
nha Sant’ana, no bairro dos Pilões.

Os dois convênios totalizam qua-
se 50 milhões de reais de investi-
mentos do Governo Estadual no 
município, por meio do Programa 
Novas Estradas Vicinais, contando 
com todo o apoio do Deputado Fe-
deral Alexandre Leite e do Verea-
dor Pedro Sannini.

Vale ressaltar que as obras de pa-
vimentação serão realizadas pelo 
DER/SP (Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado de São 
Paulo).

Mais investimentos chegando e 
mais avanços sendo concretizados 
em Guaratinguetá!

setor no pós-covid, oferecendo linhas 
de financiamento, como motor de 
aceleração dos investimentos nas 
regiões turísticas do Estado.

O programa também oferece 
cursos de capacitação, oficinas para 
elaboração de projeto e consultorias 
individuais para empresários e 
gestores públicos.

A ação teve a participação das 
prefeituras da região do Vale do 
Paraíba, instituições financeiras e 
empresários relacionados ao turismo.

criança, além do laudo médico com 
carimbo, ou receita de medicação 
dos últimos 12 meses.

Os responsáveis podem esclarecer 
dúvidas sobre esta nova etapa de 
vacinação com os enfermeiros da 
unidade. Esse público infantil será 
contemplado com as três primeiras 
doses, sendo o intervalo das duas 
primeiras doses de 4 semanas e da 
segunda para terceira de 8 semanas 
entre as doses.

PREFEITURA, GOVERNO ESTADUAL, REDE 
VOA E AZUL CONECTA REALIZARAM 1o° 
ROADSHOW DO AEROPORTO DO VALE DA FÉ 

Na última quarta-feira (23), foi re-
alizado o 1° Roadshow do Aero-
porto do Vale da Fé organizado 
pela Prefeitura, em parceria com 
o Governo Estadual, a Rede Voa 
e a Azul Conecta. O evento acon-
teceu no Hotel & Golfe Clube dos 
500.

O encontro contou com apresen-
tações das quatros instituições or-
ganizadoras sobre o Aeroporto de 
Guaratinguetá, e também sobre 
os atrativos turísticos da região do 
Vale da Fé. Logo após, também 
foi feita uma rodada de negócios 
organizada pelo SEBRAE, com 
participação de grandes opera-

doras de turismo, são elas: CVC 
Corp representada pela Andressa 
Raymundo, E-HTL com Edvaldo 
Ferraz, BWT com Luciana Sil-
va, Diversa com Erivaldo Silva e 
Orinter com Marco Veloso.

Depois do voo inaugural realizado 
no último dia 25 de outubro e ago-
ra com o roadshow, a Prefeitura e 
demais instituições envolvidas se-
guem as negociações para intensi-
ficar os avanços no aeroporto de 
Guaratinguetá.

Mais um degrau alcançado no tu-
rismo de nossa cidade!
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°ESTAÇÃO CULTURAL BLACK MULHER° 
FOI UM GRANDE SUCESSO!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO SEMANAL DAS 
FEIRAS LIVRES EM GUARATINGUETÁ

Ocorreu no sábado (19), em ho-
menagem ao Dia da Consciência 
Negra, o “Estação Cultural Black 
Mulher”. O evento começou às 
10h, na Praça Conselheiro Rodri-
gues Alves e reuniu muitas atra-
ções para a valorização e aprecia-
ção da cultura negra regional.

Realizado em parceria entre a Se-
cretaria da Cultura de Guaratin-
guetá, a Assessoria Municipal da 
Mulher e Cidadania, a Associação 
Comercial e Empresarial de Gua-
ratinguetá e o Coletivo Baobá, a 
ação reuniu artistas da região, e 
grupos tradicionais de diversas 
áreas, além de uma feira de ar-
tesanatos.

Segue abaixo a programação re-
alizada:

Você já sabe as datas e horários 
das feiras livres de Guaratingue-
tá? Fique atento e acompanhe a 
programação completa abaixo:

 Terça-Feira
- Nova Guará

  Quarta-Feira
- Pedregulho
- Feira noturna - Rua Antônio Ri-
beiro da Cunha (atrás do prédio 

- Abertura com a Irmandade São 
Bendito;
- Projeto Bailando para o Futuro 
e Adivinhas;
- Capoeira de Guará;
- Ariane Zaine;
- Daia Marinho;
- Samba de Chita;
- Desfile de moda e Penteados 
Afro;
- Hip-Hop feminino com Julia 
Aquino;
- Roda de Conversa empodera-
mento feminino negro;
- Encerramento com as Danças 
Circulares.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
agradece  pelo entusiasmo e po-
sitividade daqueles presentes no 
evento. 

do INSS), das 18h às 21h

 Quinta-Feira
- Engenheiro Neiva
- Proximidades da Rodoviária

 Sexta-Feira
- Parque São Francisco
- Feira do Produtor Rural (Praça 
da Estação), das 8h às 13h
 Sábado
- Chácara Selles

DIA D DE COMBATE À DENGUE FOI 
REALIZADO NESTA QUINTA-FEIRA (24)

SELETIVA MUNICIPAL PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES 
DE BASQUETE OCORREU NESTE SÁBADO (19)

A Secretaria de Saúde realizou na 
última quinta-feira (24) o Dia D 
de combate à Dengue na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. O 
evento faz parte da Semana Es-
tadual de combate ao mosquito da 
dengue.

A ação contou com exposição dos 
trabalhos feitos pelos Agentes Mi-

No sábado (19), a Secretaria de Es-
portes realizou uma seletiva para 
a formação de equipes de basquete 
para representar nosso município, 
primeiramente em competições 
regionais (ligas e jogos), e poste-
riormente a possível participação 
em uma federação.

A seletiva, voltada somente para 
moradores de Guaratinguetá, 
ocorreu no Ginásio de Esportes 
do Pedregulho às 15h. Divididos 

rins da rede municipal, amostra 
do ciclo evolutivo do mosquito da 
dengue, atividades pedagógicas e 
atuação da equipe de vetores visi-
tando residências.

Faça sua parte! Por uma 
Guaratinguetá sem Dengue!

#GuaráSemDengue

em 3 grupos, masculino até 15 
anos, masculino acima de 15 anos 
e feminino, a seletiva contou pri-
meiramente com um treinamento 
de arremesso e controle de bola, 
e depois foi finalizada com uma 
partida entre equipes.

Os treinos com os atletas convoca-
dos iniciarão em 2023.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
parabeniza todos os atletas!

ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DA ZONA AZUL 
DURANTE OS JOGOS DO BRASIL
A Prefeitura de Guaratinguetá 
informa que em virtude dos jo-
gos do Brasil na Copa do Mundo, 
o estacionamento rotativo Zona 
Azul terá seu horário de funcio-
namento alterado. Segue abaixo:

Jogo 2 - Dia 28/11/2022 (segunda-
-feira) - 13:00
Horário de funcionamento: 09 às 
12:30  e 15:30 as 17:00

Jogo 3 - Dia 02/12/2022 (sexta-fei-

ra) - 16:00
Horário de funcionamento: 09 às 
15:30

Domingo
- Jardim do Vale

O horário das feiras livres é sem-
pre das 6h às 13h.
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DIA D DO NOVEMBRO AZUL SERÁ 
REALIZADO NESTE SÁBADO (26)
A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Saúde e da Secretaria de Es-
portes, realiza neste sábado (26), o 
‘Dia D’ do Novembro Azul com uma 
programação especial no Complexo 
Esportivo do Pedregulho. O evento 
promoverá diversas atividades para 
o público masculino, como ginca-
nas, palestras de conscientização 
à saúde masculina e atendimento 
exclusivo para homens.

O Novembro Azul tem como obje-

tivo sensibilizar e conscientizar os 
homens em relação aos cuidados 
com a saúde e a importância da re-
alização dos exames de prevenção 
contra o câncer de próstata. É de 
extrema importância a realização 
do exame para o diagnóstico pre-
coce e também a melhor forma de 
cura.

Aproveite esta oportunidade e se 
cuide!

CHECK-LIST DE COMBATE À DENGUE!
A Secretaria de Saúde prep-
arou um Check-list de com-
bate à dengue. É uma lista de 
ações para que os munícipes de 
Guaratinguetá possam utilizar 
em casa para seguir os cuida-
dos necessários.

Agora você pode fazer o Check-
list Guará Sem Dengue com 
diversas atividades que vão te 
ajudar a se prevenir contra a 
dengue. Além disso, sua ação 

pode ser postada nas redes so-
ciais da Prefeitura, para consci-
entizar e incentivar os cuidados 
contra a dengue!

Poste a sua foto com a hashtag 
#GuaráSemDengue 

O Check-list #GuaráSemDen-
gue vem para ajudar, faça a 
sua parte e compatilhe com a 
gente!

EQUIPE DE GUARATINGUETÁ FICA EM 4°0 LUGAR 
NA LIGA VALEPARAIBANA DE TÊNIS DE MESA

No domingo (19), ocorreu a pre-
miação anual dos melhores jo-
gadores das 8 etapas da Liga 
Valeparaibana de Tênis de 
Mesa no SESI - Jacareí.  Guara-
tinguetá foi destaque na com-
petição conquistando o cinco 
vezes o primeiro lugar em dife-
rentes categorias.

Em seguida, os 8 melhores jo-
gadores de cada liga competi-

ram entre si e a nossa cidade 
conquistou mais 11 prêmios. 
Confira abaixo a colocação de 
cada participante:

Classificação Anual - 1º lugar
- Maria Eduarda - Categoria 
Juvenil
- Ana Beatriz - Categoria Mirim
- Anália Silva - Categoria In-
fantil
- Victoria Caldas - Categoria 

Juvenil
- Carlos Tanaka - Categoria Ve-
terano 50 anos

Classificação top 8 (disputa en-
tre as ligas)
- Maria Eduarda Ferreira - 1º 
lugar - Categoria Mirim
- Marcos Ribeiro - 2º lugar - Ca-
tegoria Juvenil
- Ana Beatriz Vilela - 2 º lugar 
- Categoria Mirim
- Analia A. R Silva - 2 º lugar - 
Categoria Juvenil
- Enzo Baracho Santos - 2 º lu-
gar  Categoria Infantil
- Marcio Luiz Bezerra -  2 º 
lugar - Categoria Veterano 60 
anos
- Victoria Caldas -  3 º lugar - 

Categoria Juvenil
- Maria Isabelle Lima - 4 º lugar 
- Categoria Super Pré-Mirim
- Carlos Tanaka -  6 º lugar - 
Categoria Veterano 50 anos
- Jhonny Ferraz - 7 º lugar - Ca-
tegoria Juvenil
- José Roberto Nakata - 7 º lu-
gar - Categoria Veterano 50 
anos

Ao todo Guaratinguetá recebeu 
16 premiações, ficando em 4º 
lugar entre 17 equipes partici-
pantes de tênis de mesa.

A Prefeitura parabeniza os jo-
gadores pelo seu empenho e 
dedicação. Que continuemos 
cada vez mais a nos destacar!
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FESTIVAL DE GINÁSTICA RÍTMICA DO FADENDP 
SERÁ REALIZADO NESTE DOMINGO (27) 

POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA CIPA É 
REALIZADA NESTA QUARTA-FEIRA (23)

GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM SEBRAE 
REALIZA OFICINA PARA MULHERES COM DEFICIÊNCIA 
VOLTADA PARA GERAÇÃO DE RENDA 

Neste domingo (27), será realizado 
o Festival de Ginástica Rítmica do 
FADENP no Complexo Esportivo 
do Parque do Sol, a partir das 9h. 
Os núcleos que participarão do 
festival serão Casa Betânia e SA-
BAP.

Este ano o evento terá dois forma-
tos diferentes com a participação 
de 60 ginastas com idades entre  
5 a 15. A primeira parte será uma 
competição para as meninas ini-
ciantes e ao final uma apresenta-
ção de gala das ginastas do trei-
namento para o encerramento.

As ginastas são fruto do projeto 
de iniciação do Fadenp Guara-
tinguetá e tem como treinadoras 
Ana Laura Reis e Larissa Ribeiro. 
Não deixem de prestigiar o even-
to!

Nesta quarta-feira (23) aconte-
ceu a posse dos novos membros 
da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) e a 
nomeação da nova Presidente, 
a Sra. Isabel Cristina Ribeiro 
Simões Santos.
A CIPA é uma iniciativa com o 
objetivo de prevenir acidentes 
de trabalho. A comissão é com-
posta pelos seguintes membros:
Membros eleitos pelos servido-
res municipais:

Titulares
- Beatriz Fernandes dos Santos 
Romeiro
- Cláudia Angelica Averaldo 
Alves
- Braz Pereira Sobrinho
- Gilson Alves Diniz.
- Antônia Ilda Francisco Do 
Nascimento
- Suellen Priscila De Silva Fer-
raz.

Suplentes
- Cláudia Regina De Carvalho
- Carlos Eduardo Isidoro
- Claudenir Camargo

A Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, por meio do programa 
TODAS in-Rede, em parceria 
do Sebrae-SP, realizará oficina 
exclusiva para mulheres com 
deficiência para geração de 
renda por meio de negócios 
online.

O Programa TODAS in-Rede 
tem o objetivo de incidir na 
promoção do empoderamento 
e emancipação das mulheres 
com deficiência do Estado de 
São Paulo, visando a favorecer 
a melhoria da qualidade de 

vida e inclusão social.

As mulheres interessadas po-
dem se cadastrar na iniciativa 
gratuita, “Faça Fácil: Transfor-
me seguidores em comprado-
res” até o dia 28 de novembro. 
A oficina é gratuita e oferece 
para as participantes ativi-
dades práticas, voltadas para 
o empreendedorismo digital, 
além de dicas importantes de 
como administrar as redes so-
ciais.

Visite o site da Prefeitura de 
Guaratinguetá e inscreva-se.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (26)
Neste sábado (26), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os se-
guintes bairros:

- São Bendito;
- Campinho;
- Jardim Modelo;
- Fazendinha;
- Santa Bárbara.

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lemb-
rando que eles devem ser colo-
cados para fora de casa até 12h.

Essa ação faz parte da Cam-
panha contra a Dengue do 
município ao eliminar materi-
ais que são criadouros para os 
mosquitos e abrigo de animais 

peçonhentos, e envolve uma 
força-tarefa da Administração 
Municipal.

Participe! Para uma cidade lim-
pa precisamos da colaboração 
de todos!

#DengueEmGuaráNão

- Emiliana Sabino Da Silva
- Jediah Everson Da Silva Pinto

Membros indicados pela muni-
cipalidade:
Titulares
- Isabel Cristina Ribeiro Simões 
Santos
- Mirian Funashina.
- Luiz Antônio da Silva Macha-
do
- Rosângela Mariano da Silva
- José Benedito
- Priscila Aparecida de Oliveira 
Soares

Suplentes
- Sebastião Miguel da Moura E 
Silva
- Carlos Henrique Santiago de 
Castro
- Rogério Márcio dos Santos De 
Souza
- Solange Aparecida de Souza
- Yuri Posch Gomes de Carva-
lho

A Prefeitura agradece a parti-
cipação de todos, juntos somos 
mais!
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SEBRAE OFERECE CURSO ONLINE 
ENSINANDO SOBRE ADMINISTRAÇÃO 
À MULHERES EMPREENDEDORAS

HISTÓRIA DA PONTE METÁLICA DE GUARATINGUETÁ

Através do Conecta Mulheres - 
Programa de Empreendedorismo 
Feminino, o SEBRAE preparou  
uma trilha com temas essenciais 
para você, mulher, promover seu 
negócio!

- 29/11 - Faça suas Vendas Decola-
rem

- 30/11 - Comece seu Planejamento 
Financeiro

- 01/12 - Marketing Digital na 
Prática

O curso é online e ao vivo! Trata-
se de um programa exclusivo para 
empresárias com CNPJ (MEI, ME, 
EPP).

Para participar, basta se inscrev-
er acesse o site da prefeitura: 

A cidade de Guaratinguetá estava 
em crescimento no final do sé-
culo XIX, sendo que a cidade pre-
cisava de uma ponte para ligar as 
duas partes: a antiga e a nova. Em 
Dezembro de 1897 a Ponte Metálica 
de Guaratinguetá foi inaugurada, 
sendo construída pelo engenheiro 
Euclides da Cunha e era uma obra 
central na cidade para o tráfego de 
pessoas e escoamento de mercador-
ias.

Sua trajetória se inicia em 1892, mais 
precisamente com a promulgação 
da Lei número 33 de 25 de junho 
de 1892, onde o Doutor Cerqueira 
Cesar (Vice-Governador em Exercí-
cio) autoriza a Secretária de Agri-
cultura, Comercio e Obras Públicas 
a construir uma ponte metálica, 
moderna, no rio paraíba. Com toda 
sua ferragem importada da Europa, 
a ponte é construída pelo Engen-
heiro Euclydes da Cunha e inau-
gurada em Dezembro de 1897. De 
acordo com Gama Rodrigues (1956) 
a ponte já apresentava avarias em 
seu assoalho no ano de 1902 (5 anos 
depois da inauguração). Nos Autos 
nº4082 de 26-02-1902 e nos autos de 
5.285 de 24-07-1902 o engenheiro 
Euclydes já informava a Câmara 
Municipal em ofício que a ponte 
estava em condições ruins de con-
servação, e anexo a esse instrumen-
to colocou um orçamento de Rs. 
5:548$870 (Cinco contos e quinhen-
tos e quarenta e oito mil oitocentos 
e setenta Réis (moeda essa substi-
tuída pelo cruzeiro em 1940) para 
deixar a ponte de acordo com as 
necessidades do povo. O Intendente 
Municipal (Prefeito) José Rodrigues 
Alves recebe a documentação e in-

guaratingueta.sp.gov.br

Não deixe de participar! Dê um 
upgrade no seu negócio! 

forma que estava faltando o orça-
mento do calçamento, colocando 
a culpa na demora da obra nessa 
questão. Euclydes cobra em um 
memorando do dia 04 de agosto 
de 1902 que a obra seja feita, o que 
acaba acontecendo, que de acordo 
com Gama Rodrigues (1956) o “Bom 
Senso” venceu.

A ponte serviu bem a população 
de Guaratinguetá por noventa anos, 
sendo que sua degradação era algo 
inexorável. O Peti (personagem fa-
moso da cidade) mergulhava no 
Paraíba e alertava que os pilares já 
estavam ruins, sendo que a queda 
seria inevitável. No dia 18 de outu-
bro de 1987 um ônibus com destino 
às Pedrinhas iria trafegar sobre a 
ponte, e o Peti impediu, pois a pon-
te já estava caindo. Essa parada foi 
providencial, pois a ponte caiu logo 
em seguida. A ponte Doutor Zerbini 
foi construída ao lado em 1991 como 
forma de substituir a ponte desati-
vada, sendo que a parte que sobrou 
já foi aparelho público cultural du-
rante os anos de 2000. Hoje ela é 
considerada Patrimônio Histórico 
da Cidade de Guaratinguetá por 
eleição popular.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

PREFEITURA RECOMENDA O USO DE 
MÁSCARA PARA PREVENÇÃO DE COVID-19 

A IMPORTÂNCIA DA REUTILIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO 
DE CRIADOUROS DA DENGUE POR MEIO DA ARTE

VENHA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO 
PROGRAMA °MEU EMPREGO INCLUSIVO°

A Prefeitura publicou, nesta ter-
ça-feira (22), novo decreto que dis-
põe de recomendações visando a 
prevenção do Coronavírus.

Diante do decreto recomenda-se 
o uso de máscaras de proteção 
facial, em ambientes fechados 
públicos ou privados, incluindo o 
transporte público de passageiros 
e respectivos locais de acesso, em-
barque e desembarque. 

Fica mantido também, o uso obri-
gatório em locais destinados à 
prestação de serviços de saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde, 

Nesta Semana Estadual de com-
bate ao mosquito Aedes Aegypti, 
saiba sobre as diversas possibili-
dades de eliminar os criadouros 
da dengue transformando eles 
em arte.

Trouxemos alguns  trabalhos 
como exemplos que foram feitos 
pelos Agentes Mirins da rede 
municipal de Guaratinguetá.

Será realizado no dia 30/11 (pró-
xima quarta-feira) a apresentação 
do Programa “Meu Emprego In-
clusivo”, da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência e da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Estado 
de São Paulo. O evento será rea-
lizado às 14h, no Espaço Multiuso 
(Praça Condessa de Frontin, S/N, 
Centro, Guaratinguetá).

O encontro tem como finalidade 
apresentar para as entidades lo-
cais que dão suporte às pessoas 
com deficiência, ao “Meu Em-
prego Inclusivo”. O objetivo do 
programa é promover a inclusão, 
permanência e desenvolvimento 
profissional de pessoas com defi-
ciência no mercado formal de tra-

Hospitais, Farmácias, Consultórios 
e Unidades de Saúde.

As medidas previstas neste decre-
to vigorarão até 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser revistas a 
qualquer momento.

Previna-se, use máscara!!

Os criadouros podem se tornar 
brinquedos, objetos de artes e 
até mesmo “vasos” reutilizáveis 
para plantas. São várias formas 
que podem ser criadas, basta um 
pouco de criatividade.

Realizando isso, você está contri-
buindo para o meio ambiente e 
também no combate ao mosqui-
to Aedes Aegypti.

balho por meio da metodologia do 
Emprego Apoiado, pretendendo 
oferecer aos cidadãos e empresas 
o apoio necessário para inclusão.

Para garantir sua participação,  
basta preencher um formulário. 
Acesse-o através de nosso site: 
guaratingueta.sp.gov.br

Contamos com a presença de to-
das as entidades interessadas.


