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GUARATINGUETÁ CONTINUA A VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19 NESTA SEGUNDA-FEIRA (26)

ENTREGA DE CERTIFICADOS E APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO “SOU BAILARINA“ FORAM 
REALIZADAS NA TERÇA-FEIRA (20)

PREFEITURA REALIZOU A INAUGURAÇÃO 
DO NOVO CREAS NA TERÇA-FEIRA (20)

A Secretaria de Saúde de Guara-
tinguetá informa que a imuniza-
ção contra Covid-19 continua na 
próxima semana. A Secretaria 
informa também que o municí-
pio está aguardando o envio de 
doses pelo Estado para retomar 
a vacinação de crianças de 3 a 4 
anos com a 1ª dose e crianças de 
5 a 11 anos com a 1ª e 2ª dose.

A vacinação ocorre das 8h às 16h 
nas seguintes unidades de saúde:

- AME do Pedregulho
- UBS Cohab
- UBS Engenheiro Neiva
- UBS Parque São Francisco

NA última terça-feira (20), foi 
dia de se emocionar com a 
apresentação e entrega de cer-
tificados de ballet do projeto 
“Sou Bailarina” da Escola Ma-
ria Júlia no auditório Frei Gal-
vão.

O evento teve apresentações das 
alunas do Projeto Sou Bailarina, 
participações especiais das alu-
nas do Estúdio Artístico e dos 
bailarinos profissionais Giovan-
na Magalhães e Douglas Nossa, 
que nos prestigiaram com o lin-
do pas de deux (passo de dois) 
do ballet “O Quebra Nozes”.

As famílias reunidas no audi-
tório viveram momentos de 
intensa emoção com a entrega 
dos certificados e as apresenta-
ções de todas que integram o 

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, 
realizou na última terça-feira 
(20), a inauguração do novo 
CREAS (Centro de Referência 
Especializada de Assistência 
Social). A nova unidade está 
localizada na rua Prudente de 
Moras, 65, Centro.

Com a inauguração deste novo 
local, as equipes da Assistência 
Social contarão com um 
espaço mais amplo, com salas 
de atendimento individual e 

- PSF Jardim do Vale
- UBS Oswaldo Cruz (Exclusiva-
mente vacinação infantil)

Público:

- Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 
meses e 29 dias com comorbida-
des: 1ª e 2ª dose (Pfizer Baby)
- Crianças de 3 a 4 anos: apenas 
2ª dose Coronavac (aplicação 
apenas na segunda-feira)
- Adolescentes de 12 a 17 anos: 1ª, 
2ª e 3ª dose.
- Pessoas acima de 18 anos: 1ª, 2ª, 
3ª e 4ª dose.
- Pessoas com alto grau de imu-
nossupressão de 18 anos ou mais: 
5ª dose.

Para vacinar é necessário apre-
sentar documento com foto que 
contenha o CPF, a carteirinha de 
vacinação ou cartão do SUS, e o 
pedido médico dos últimos 12 me-
ses ou receituário de medicação 
contínua se for imunossuprimido.

projeto.  Os dias de rigorosos 
ensaios garantiram um espetá-
culo harmonioso, que arranca-
ram os aplausos sinceros  do 
público, em sua maioria forma-
do por familiares das pequenas 
bailarinas.

A responsável por este espetá-
culo é a professora Haiu Ando 
e as instrutoras Agatha e Sa-
rah em parceria com a Secre-
taria Municipal da Educação, 
que oferece aulas regulares de 
Ballet Clássico gratuitamente 
na EMEF Profª Maria Julia do 
Amaral Moreira.
A Prefeitura parabeniza toda 
equipe e principalmente nossas 
pequenas bailarinas. Que con-
tinuemos cada vez mais a nos 
destacar na área da educação 
unida a cultura!

em grupo, para desenvolverem 
os serviços de atendimento às 
crianças e adolescentes vítimas 
de violência doméstica, bem 
como mulheres, idosos e pessoas 
com deficiência. Além disso, os 
adolescentes em cumprimento de 
MSE (Medidas Socioeducativas) 
passarão a ter um espaço exclusivo, 
e o atendimento à população 
em situação de rua poderá ser 
realizado em um local distinto e 
não mais compartilhado como é 
realizado atualmente.

CANTATAS DE NATAL COMPARTILHAM A 
MAGIA NATALINA EM GUARATINGUETÁ 

Na segunda-feira (19) foi realiza-
da a primeira cantata de natal no 
Buritti Shopping Guará; e nesta 
quinta-feira (22) foi feita a última 
cantata, no Auditório Frei Galvão.

As cantatas são o resultado de um 
trabalho realizado ao longo de 
todo o ano pelo professor Eduar-
do Cunha Moreira, da disciplina 
de música. São 100 alunos do 2º 
ao 5° ano, da escola Dr Guilher-
me Eugênio Filippo Fernandes 
com apoio da Secretaria Munici-
pal da Educação, que deixaram 
nossos munícipes encantados e 

com o coração transbordando de 
emoção.

As apresentações, além de deixar 
o Natal em Guaratinguetá ainda 
mais excepcional, foram momen-
tos especiais para as crianças 
participantes, que puderam ser 
protagonistas deste momento e 
aprender ainda mais com a magia 
desta época tão linda.

Confira todas as fotos das apre-
sentações na página do Facebook 
da Prefeitura de Guaratinguetá.

A Prefeitura, com o novo CREAS, 
visa dar uma maior amplitude 
às ações já realizadas nos dias 

atuais, melhorando ainda mais o 
atendimento aos cidadãos mais 
necessitados do munícipio.
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ALUNAS DO PROJETO “SOU BAILARINA“ DA 
ESCOLA MARIA JÚLIA PARTICIPARAM DO 
ESPETÁCULO “UM AMOR DE CIRCO“
No último domingo (18), foi reali-
zado o 2° Espetáculo de Danças, 
Teatro e Música no teatro Tereza 
D’Ávila em Lorena, as alunas do 
projeto “Sou Bailarina” da esco-
la Prof. Maria Júlia Antunes do 
Amaral Moreira de Guaratingue-
tá participaram da apresentação 
com tema “Um amor de Circo”.

Foram mais de 80 alunos do Es-
túdio Artístico e outros bailarinos 
convidados, que juntos contaram 
a história de amor entre Risoleta 

e Tristoleto, um casal de palhaços 
que têm seu romance ameaçado 
pelo poderoso mágico Zattos.

A apresentação teve o apoio da 
Secretaria da Educação e aconte-
ceu em duas sessões com lotação 
máxima!

O Projeto “Sou Bailarina” é uma 
iniciativa da Secretaria da Educa-
ção, que busca promover ativida-
des para além da sala de aula e 
disponibiliza 60 vagas para alunas 

1a“ CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA É 
REALIZADA EM GUARATINGUETÁ

30 NOTEBOOKS SÃO DOADOS A ENTIDADES 
DE GUARATINGUETÁ EM PARCERIA DA 
PREFEITURA E LIEBHERR

Foi realizada na sexta-feira (16), 
a 1ª Conferência de Educação 
Antirracista de Guaratingue-
tá no Espaço Multiuso, com o 
tema: “Cidadania e Equidade: 
uma educação antirracista nos 
espaços escolares”.

A ação faz parte da aprovação 
da Lei Municipal nº 5338/22, 
que cria o Programa Municipal 
Permanente de Enfrentamento 
ao Racismo e determina a or-
ganização de uma Conferência 
Municipal, onde as escolas pos-
sam apresentar seus trabalhos e 
resultados em torno do projeto 
que desenvolveram, acompan-
hada pelo Grupo de Trabalho 
(formado por representantes do 
poder Executivo, poder Legisla-
tivo e Conselhos Municipais). O 
município de Guaratinguetá é 
um dos pioneiros do Brasil na 
criação de uma lei específica de 
combate ao racismo por meio 
da educação antirracista. Esti-
veram presentes educadores e 

30 notebooks doados para a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
pela empresa Liebherr Bra-
sil, estão sendo encaminhados 
como contribuição para três 
entidades filantrópicas de 
Guaratinguetá.

 A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Guaratinguetá (APAE), que 
exerce esforços de educação 
inclusiva, está recebendo 10 
notebooks.

 A ONG Novo Amanhã, que 
trabalha  com crianças e ad-
olescentes de 6 a 15 anos de 
idade em vulnerabilidade so-
cial, recebeu 5 notebooks.

gestores das escolas municipais, 
membros da Secretaria Munici-
pal de Educação e a vereadora 
Rosa Filippo.

O evento é importante para 
ampliar a discussão sobre o 
tema racismo na sociedade, 
com o objetivo de conscientizar 
e criar ações de enfrentamento 
ao preconceito racial. Nas pala-
vras de Felipe Nogueira, coor-
denador de história e geografia 
da Oficina Pedagógica da Sec-
retaria Municipal da Educação, 
“Construir uma educação ant-
irracista é construir uma edu-
cação para diversidade, com-
prometida com a reflexão dos 
espaços, a multiplicidade de 
vozes e a plenitude do exercício 
da cidadania, alinhada ao de-
senvolvimento integral de nos-
sos alunos, visando construir  
uma sociedade inclusiva, justa 
e democrática.”

Além de debates, aconteceram 
apresentações de danças de 
origem africana e capoeira, do 
grupo Guará Capoeira, do mes-
tre Chico Coco, feita por alu-
nos das escolas municipais Zezé 
Figueiredo e Broca Meirelles, e 
uma apresentação musical da 
aluna Ana Laura Soares.

 E a comunidade terapêutica 
Fazenda Esperança, que atua 
no processo de libertação de 
pessoas com dependência, 
recebeu 15 notebooks.

Com esta ação, a Prefeitura de 
Guaratinguetá reforça mais 
uma vez seu compromisso de 
apoio às entidades filantrópi-
cas da cidade.

GUARATINGUETÁ TEM ALUNO MEDALHISTA 
DA REDE MUNICIPAL NA 17a“ OBMEP E 
DIVERSAS MENÇÕES HONROSAS
A 17ª Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas foi 
realizada no primeiro semestre de 
2022, e a divulgação dos alunos 
premiados foi feita na quarta-fei-
ra (21). Guaratinguetá conseguiu 
uma medalha de bronze, além 
de dez menções honrosas para os 
alunos da rede pública municipal.

A medalha de bronze do muni-
cípio foi conquistada pelo aluno 
Vinicius de Sousa Abrao Barbosa, 
da escola Profª Ana Fausta De 
Moraes. Ele participou do Nível 2 
da OBMEP (alunos matriculados 
no 8º ou 9º ano).

Além dele, receberam menções 
honrosas os seguintes alunos das 
escolas públicas municipais:

Nível 1 (6º E 7º Ano)
- Breno Antonio Gomes -  EMEIEF 
Profª Aliete Ferreira Gonçalves
- Maria Luiza Castro Villa Nova - 
Emef Profª Maria Aparecida Bro-
ca Meirelles

Nível 2 (8º E 9º Ano)
- Anthony Louback Da Silva - 
EMEF Profª Ana Fausta De Mo-
raes
- Eduardo Rodrigues Figueiredo 
- EMEF Profª Maria Aparecida 
Broca Meirelles

- Lucas Coelho Venancio - EMEF 
Profª Maria Aparecida Broca 

Meirelles
- Luiza Coelho Venancio - EMEF 
Profª Maria Aparecida Broca 
Meirelles
- Lydia Conceicao De Oliveira Dos 
Santos - EMEF Profª Ana Fausta 
De Moraes
- Mariana S Araujo - EMEF Profª 
Maria Aparecida Broca Meirelles
- Melissa Takezawa Dos Santos - 
EMEF Profª Ana Fausta De Mo-
raes
- Pedro Renato Cassinha De Oli-
veira - EMEF Profª Maria Julia 
Antunes Do Amaral Moreira

Ao todo no nível 1, foram 6 alunos, 
sendo 2 de cada rede de ensino, 
municipal, estadual e particular. 
No nível 2, 17 alunos de Guara-
tinguetá tiveram menção honrosa, 
sendo 8 das escolas municipais e 
5 escolas estaduais e 4 de escolas 
particulares e no nível 3, foram 
24 alunos premiados, sendo 21 de 
escolas estaduais e 3 de escolas 
particulares. A Educação Munici-
pal, não teve alunos nessa etapa.  
Além das conquistas de 4 meda-
lhas, todas de bronze, sendo 1 da 
escola Profª Ana Fausta De Mora-
es e 3 de escolas  estaduais.

A Prefeitura parabeniza nossos es-
tudantes pelo seu empenho e de-
dicação, e também aos seus pro-
fessores e familiares por dar todo 
o suporte e incentivo aos nossos 
alunos.

do 6º ao 9º ano na escola Maria 
Júlia.

Agradecemos a todos que con-
tribuíram para a organização do 
evento, principalmente as respon-
sáveis Haiu Ando, Nicole Ikawa e 
toda sua equipe, pelo belíssimo es-
petáculo que realizaram.
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ACONTECEU NESTA QUARTA-FEIRA (21) 
O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA 
CAMINHOS PARA A CIDADANIA
Na última quarta-feira  (21), foi 
realizado o evento de encerra-
mento e premiação do Progra-
ma Caminhos Para a Cidadania 
na escola Maria Júlia Antunes 
do Amaral Moreira.

O programa é uma ação social 
e educativa do Grupo CCR. 
Este projeto obteve cerca de 181 
inscrições que promoveram a 
formação continuada e o em-
poderamento de educadores 
por meio da oferta de materiais 
pedagógicos, cursos à distân-
cia gratuitos com estratégias 
pautadas nas 10 Competências 
Gerais da BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular), nas 
Metodologias Ativas, nas Com-
petências Socioemocionais e na 
Aprendizagem Baseada em Pro-
jetos.

O Concurso Cultural faz parte 
do Programa Caminhos para a 
Cidadania, onde apenas nove 
trabalhos foram vencedores. 

Cada um dos premiados contou 
com R$ 30 mil em benfeitorias 
e mentorias por um período de 
quatro meses até a implemen-
tação do projeto na unidade 
escolar.

Para o orgulho de Guaratin-
guetá, um dos projetos vence-
dores foi da nossa rede munici-
pal: “Conhecer para preservar: 
quais são e onde estão as nas-
centes da minha comunidade?” 
elaborado pela professora Elis 
Regina. É válido destacar que a 
única escola vencedora do Vale 
do Paraíba foi a EMEF Profª 
Maria Júlia Antunes do Ama-
ral Moreira.

O encerramento da apresenta-
ção deste lindo projeto foi fei-
ta com o plantio de árvores na 
área verde, e por último a mos-
tra do novo laboratório escolar.

Guaratinguetá construindo a 
cidade do futuro!

719 PROPRIEDADES RURAIS PASSARÃO A TER 
"ENDEREÇO DIGITAL" EM GUARATINGUETÁ

PRODUTORES RURAIS RECEBEM PAGAMENTO 
DO PROGRAMA “PRODUTOR DE ÁGUA“

A Prefeitura recebeu na segunda-
-feira (19), o Secretário Adjunto 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Orlando 
Melo, e a Diretora do Instituto de 
Economia Agrícola, Priscila Fa-
gundes, ambos apresentaram o 
Programa Rotas Rurais e entre-
garam ao Prefeito Marcus Soliva 
o mapa de Guaratinguetá, con-
tendo “endereços digitais” de 719 
propriedades da zona rural de 
Guaratinguetá.

O Programa Rotas Rurais é uma 
parceria entre Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Agricultura, e Governo Estadual, 
por meio da Secretaria Estadual 
de Agricultura e Abastecimento 
e da CATI (Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral). A Pre-
feitura realizou um mapeamento 
das estradas rurais do munícipio e 
encaminhou para o Governo, que 
uniu essa base de dados munici-
pal a outros dados e traçou esse 
endereçamento digital e as rotas 
rurais de Guaratinguetá, conten-
do neste primeiro momento ape-
nas as propriedades produtivas e 
na sequência também os demais 
estabelecimentos da zona rural da 
cidade.

O mapa entregue a Prefeitura 
contém os nomes das proprieda-

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, rea-
lizou na quarta-feira (21), o 4º 
pagamento do Programa Pro-
dutor de Água. Ao todo, doze 
produtores rurais participantes, 
do Edital de Chamamento Pú-
blico nº 01/2018 - Ano 2022, re-
ceberam o Pagamento por Ser-
viços Ambientais (PSA).

Baseado na realização de prá-
ticas que contribuam para o 
aumento da infiltração da água 
no solo, para a diminuição dos 
processos erosivos e assorea-
mento dos rios, e para o aumen-

des rurais com seus respectivos 
códigos alfanuméricos, que são os 
“endereços digitais”. A principal 
melhoria para os produtores ru-
rais é que esse código alfanumé-
rico pode ser colocado em aplica-
tivos como Google Maps e Waze 
para traçar rotas para chegar até 
as propriedades rurais, isso facili-
ta a chegada de serviços públicos 
como por exemplo SAMU (Servi-
ço de Atendimento Móvel de Ur-
gência) e Polícias Militar e Civil, 
e serviços particulares como por 
exemplo, entregas de mercadorias 
de empresas privadas.

Os produtores rurais que deseja-
rem ter acesso aos seus endereços 
digitais (nome da propriedade e 
código alfanumérico) devem fazer 
contato com a Secretária Munici-
pal de Agricultura por meio dos 
números (12) 3125-1902 / 3125-1473 
ou irem até a secretaria localiza-
da na Rodovia Prefeito Aristeu 
Vieira Vilela, 1700 - Estrada velha 
Guará/Lorena, Vila São José (Re-
cinto de Exposições), ou procurar 
a CATI Regional de Guaratingue-
tá, localizada na Avenida Ariberto 
Pereira da Cunha, número 310.

Essa é mais uma grande conquis-
ta da parceria entre Prefeitura e 
produtores rurais de Guaratingue-
tá!

to da biodiversidade local, o va-
lor total definido a ser pago na 
ordem é de R$23.636,87.

Os produtores que receberam 
são:
- Bianca de Almeida Marinho;
- Mauro Monteiro Caltabiano;
- Giovani de Paiva Branco;
- Tatiana Cardoso de Freitas;
- Sueli Aparecida Alvarele da 
Costa;
- Gabriela da Costa Cavalheiro;
- Aloísio José da Costa;
- Hermann Jacobus Cornelis Vo-
orwald;
- Maria Inês Gonçalves Barbosa 

Ohta;
- Maria Masae Shimizu;
- Maria Isolete Rabelo da En-
carnação;
- José Sales Cortez

O Programa Produtor de Água 
foi instituído para incentivar a 
proteção da qualidade e dispo-
nibilidade de água nas bacias 
hidrográficas e, como bacia 
prioritária, a escolhida foi o Ri-
beirão Guaratinguetá, por abas-

tecer 95% da população do nos-
so município.

Este programa é coordenado 
pela Secretaria Municipal da 
Agricultura em parceria com a 
BASF, SAEG, Fundação Espaço 
ECO, CATI (Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral)Re-
gional Guaratinguetá e Secreta-
ria Municipal do Meio Ambien-
te.
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COMUNICADO SOBRE A FEIRA LIVRE DESTA SEMANA

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS 
AGENTES DE ENDEMIAS “

CINQUENTA  ANOS  DE  CULTURA, ARTE  E  DEVOÇÃO!

A Prefeitura informa que a feira 
livre do sábado (24) acontecerá si-
multaneamente na Chácara Selles 
e Jardim do Vale. No domingo (25) 
não será realizada a feira do Jar-
dim do Vale.

Na próxima semana os bairros 
que receberão as visitas dos agen-
tes de controle de endemias são:

- Santa Luzia
- Parque Santa Clara
- Parque São Francisco
- Parque das Árvores
- Jardim do Vale

As ações consistem em visitas do-
miciliares, onde os agentes de con-
trole de endemias desenvolvem 
ações de prevenção e controle da 
Dengue, Zika e Chikungunya
Pode haver alterações na progra-
mação devido a intercorrências 

Neste 23 de dezembro o Museu 
Frei Galvão está completando 
50 anos de fundação, justamente 
no ano e no dia do Bicentenário 
(200 anos) de seu patrono FREI 
GALVÃO (*1739 / +23 de dezem-
bro1822).

A ideia de se fundar um museu 
em Guaratinguetá nasceu no 
ano de 1957. Foi idealizado pelo 
jornalista João Martins de Abreu 
para funcionar na “Casa de Frei 
Galvão”, ocasião que começou a 
reunir um acervo de peças desti-
nadas a esse museu. 

Entretanto, por falta de verbas 
e apoio, a ideia não foi adian-
te. Este ideal museológico surgiu 
em 1972, no ano do sesquicente-
nário (150 anos) da morte de Frei 
Galvão, alicerçado no Centro 
Social de Guaratinguetá. Inaugu-
rado em 23/12/1972 no 2° andar 
do edifício do Centro Social de 
Guaratinguetá, situado à Pça. 
Conselheiro Rodrigues Alves, 48 
(onde permanece até os dias atu-
ais), o Museu Frei Galvão teve 
sua fita inaugural descerrada 
pelo Cardeal Dom Carlos Car-
melo de Vasconcellos Motta e 
pelo Dr. João Baptista Rangel de 
Camargo, Presidente do Centro 
Social.

como: condições climáticas, notifi-
cações de casos suspeitos e confir-
mados de arboviroses.

As primeiras peças e documen-
tos vieram do acervo recolhido 
para a Casa de Frei Galvão. Com 
o decorrer dos anos, foi acrescen-
tado a esse acervo inicial, uma 
valiosa coleção de peças, telas de 
artistas locais, objetos do folclore 
da região, móveis e arte sacra, 
além de centenas de documentos 
e fotos, doados por entidades e 
pela comunidade.

Com a canonização de Frei Gal-
vão como Santo Antônio de 
Sant’Ana Galvão em 11 de maio 
de 2007, o Museu Frei Galvão 
passou a ter referência interna-
cional.

Vale a pena visitá-lo e ainda co-
nhecer o Arquivo que preserva 
a rica história de nossa terra e 
nossa gente. Parabéns!

PREFEITURA ABRIU NOVO PROCESSO SELETIVO 
DE ESTÁGIO NESTA QUARTA-FEIRA (21)

GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM 
A AME OFERECE CURSO DE LIDERANÇA E 
EMPODERAMENTO FEMININO

A Prefeitura, em parceria com o 
CIEE (Centro de Integração Em-
presa-Escola), abriu na quarta-fei-
ra (21), o edital de inscrições para 
o novo processo seletivo para con-
tratação de estagiários.

Para conferir todas as datas do 
processo seletivo e as vagas aber-
tas para nível superior e técni-
co acesse o site da prefeitura de 
Guaratinguetá

As provas serão realizadas de 
maneira online até às 12h do dia 
05/01/2023 (quando se encerram 
as inscrições).

Os candidatos interessados devem 
acessar o site do CIEE, realizar o 
cadastro e efetuar a inscrição.

Após o ato da inscrição, os candi-

A Secretaria de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, 
por meio do programa TODAS in-
-Rede e em parceria com a AME, 
abre inscrições para o curso de 
Liderança & Empoderamento Fe-
minino para Mulheres com Defi-
ciência.

As aulas on-line e gratuitas visam 
aprimorar o movimento de inde-
pendência e liderança feminina 
das mulheres com deficiência, 
abordando temas como direitos, 
saúde, autoestima, entre outros.

A AME é uma entidade que de-
senvolve projetos de inclusão e 
acessibilidade para empresas e ór-
gãos públicos, visando favorecer 

datos já poderão realizar a prova.

Para mais detalhes, acesse o edital 
em: guaratingueta.sp.gov.br

a participação das pessoas com 
deficiência na sociedade. Juntos 
o Programa TODAS in-Rede e a 
AME visam favorecer a melhoria 
da qualidade de vida e inclusão 
social.

O curso é acessível em Libras, e 
conta com certificação . A primei-
ra turma acontecerá nos dias 11 e 
25 de março das 9h às 12h e das 
13h às 16h.  Durante todo o ano de 
2023 serão quatro turmas.

Inscreva-se até 03/03/2023 ATEN-
ÇÃO - VAGAS LIMITADAS: 
Acesse o link de inscrição no site 
da Prefeitura de Guaratinguetá.
Saiba mais: www.TodasInRede.
sp.gov.branco
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