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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 31 de 15/08/2018 

 

Mensagem: “Seja um Arquiteto dos seus Sonhos 
 Um motorista da vida dirigindo no escuro 

 Um Plantador de Esperança 
 Cultivando em cada criança um Adulto Sonhador.” 

(Bráulio Bessa) 
    

GABINETE 
REUNIÃO DE FORMAÇÃO 

A Dirigente Regional de Ensino convoca o Diretor de Escola das Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais / Finais e Ensino Médio para 
Reunião de Formação, que versará sobre o Tema: MMR – Fluxo: “Projeto Quem Falta 
Faz Falta”, conforme segue: 

➢ GRUPO I 
Data: 21/08/2018 (terça-feira) 

Horário: 13h30min às 17h30min 

Local: Anfiteatro Gênesis – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
Público Alvo: Escolas de EF - Anos Iniciais. 

➢ GRUPO II 
Data: 22/08/2018 (quarta-feira) 

Horário: 13h30min às 17h30min 

Local: Anfiteatro Gênesis – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 
Público Alvo: Escolas de EF - Anos Finais e/ou Ensino Médio. 
 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2018 

Solicitamos aos responsáveis das U.Es, abaixo relacionadas, que preencham o 
Cadastro de Atualização da Unidade Escolar se sofreram alterações na Equipe ou 
informem “PREJUDICADO” 
➢ Adelino – Pedrosa – Amador – Cunha – Ascânio – Dom Camilo – Chibata – 

Infante – Ramacciotti – João Sarmento – Joaquín – Jocelyn – Jorge Duprat – 
Jopeque – Fragoso – Maria Ferraz – Albergaria – Pilar – Menotti – República –
Rosolia – Pq. Savoy – Victor – Zalina. 
Solicitamos ainda, que o mesmo seja encaminhado à Assessoria do Gabinete, 

no e-mail delt4@educacao.sp.gov.br, e que todos os campos sejam preenchidos, 
inclusive os campos com os números dos telefones celulares.  
CLIQUE AQUI para acessar o Cadastro. 

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/1-cadastro-2018.doc
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SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ EE PROFª MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS       
A direção da EE Profª Maria de Lourdes Rosário Negreiros comunica a existência 

de vaga para o exercício da função de Professor Coordenador, conforme segue: 
- Área de atuação: anos iniciais do Ensino Fundamental; 
- Período de trabalho: 2ª e 3ª das 10h30min às 19h30min; 4ª, 5ª e 6ª das 7h às 16h; 
- Entrega de propostas: de 20/08 a 24/08; 
- Entrevistas a agendar. 
 

✓ EE PROFª MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 
A Direção da E.E. Profª Maria Augusta de Ávila comunica a existência de uma vaga 

para o exercício da função de Professor Coordenador, conforme segue: 
   - Área de atuação: Ensino Médio 
   - Período de trabalho: 2ª, 3ª, 4ª e 6ª das 7h às 16h e 5ª das 14h às 23h;  
   - Entrega das propostas: de 20 a 23 de agosto na Secretaria da Escola; 
   - Entrevistas a agendar 
        
COMISSÃO DE PROFESSOR MEDIADOR  

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores de Escola, os Vice-
Diretores da Escola da Família e os Professores Mediadores Escolares e Comunitários 
(PMEC) das unidades escolares abaixo para o Encontro (Ação) sobre Saúde e Educação 
- Ressignificando Relações, em parceira com o CAPS da Região de São 
Matheus, segundo o projeto da equipe de EPS (Educação Permanente em Saúde) 
Padre Moreira. 

Para participar da ação, é necessário realizar a Pré-inscrição por meio do link a 
seguir, impreterivelmente, até 17/08/2018: 
formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=40866 

A ação ocorrerá na seguinte conformidade: 
Data: 23/08/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8 às 12 horas 
Local: DRE SÃO MATEUS – Av Ragueb Chohfi, 1550  
Unidades escolares que deverão participar do Encontro: 
➢ Adelino – Ashcar – Pedrosa – Chibata – João Camargo – Inah – Zanelatti –

Negreiros – Pilar – São João – Sapopemba – Victório – Belian – Wilfredo.  
      
                     
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – LÍNGUA PORTUGUESA – GRUPO 01  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho: 
“MMR - Metodologia de Análise e Estratégias de Ação para recuperação das 
habilidades críticas do SARESP na disciplina de Língua Portuguesa." 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=40866
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➢ Penna – Cunha – Aroldo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 
Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – Luzia – 
Zanelatti – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – Shiro – 
Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – Maria Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 16/08/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - LÍNGUA PORTUGUESA – GRUPO 02  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de Trabalho: 
“MMR - Metodologia de Análise e Estratégias de Ação para recuperação das 
habilidades críticas do SARESP na disciplina de Língua Portuguesa." 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – João Camargo – 

João Sarmento – Jopeque – Infante – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – 
Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – 
Nobreza – Shiro – Victor – Inah – Zalina – Sansígolo – Sapopemba – Adelaide – 
Farão. 

Data: 16/08/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Data: 22/08/2018 (quarta-feira) 
Assunto: Projeto EMAI  
Horário: das 8h às 12h  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
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REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 

dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Assunto: Programa Ler e Escrever  
Data: 22/08/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 13h às 17h  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 
CADASTRO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DO ANO LETIVO 
DE 2018 – ATÉ 31/08 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores a ampla divulgação do Formulário 
de Cadastro de Professores da área de Ciências da Natureza (Biologia, Ciências, Física 
e Química), dos Anos Finais e Ensino Médio, para o ano letivo de 2018. O cadastro visa 
a atualização das informações de contato dos professores atuantes na rede neste ano. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u 
 
DIVULGAÇÃO 
6ª FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO   
            A Educação convida professores e alunos das escolas da rede matriculados no 
Ensino Fundamental e Ensino Médio a se inscreverem na 6ª edição da Feira de 
Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. As inscrições seguem até o dia 17 de 
agosto.   
            Na categoria Ciências da Natureza, podem ser inscritos projetos de estudantes 
do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental, subcategoria Júnior e do 9º ano do Ensino 
Fundamental, da 1ª série e 2ª série do Ensino Médio, na subcategoria Master. E a 
novidade do ano fica pela inserção da Categoria Ciências Humanas, em que podem se 
inscrever alunos do 9º ano e da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, na subcategoria 
Master.  
            A iniciativa parte da certeza de que os jovens são o futuro e busca conscientizá-
los sobre a importância de projetos nas áreas ciência, tecnologia, direitos humanos, 
saúde, empreendedorismo, sustentabilidade e ética, por meio da iniciação científica. 
A ideia é olhar para ao redor e ter ideias do que é possível utilizar para melhor a vida 
em sociedade de maneira sustentável.  
            Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com a Diretoria de 
Ensino, que será responsável pela seleção regional dos melhores projetos, até o dia 
17/08. Em caso de equipes mistas, com alunos pertencentes às duas subcategorias, o 
projeto deverá ser inscrito na de maior escolaridade, ou seja, na subcategoria Master. 
E todos os projetos submetidos deverão ter professores orientadores, além de 
preencherem os requisitos propostos nos anexos I ao V, contido no final do 
Regulamento.  
 CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento completo, assim como as 
autorizações, inscrição, etapas, cronograma e modelo de projeto.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUOExOWE9SRTNWQTEySUNWRUw0SlBHUkdZSi4u
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/2-regulamento-feceesp-6-edio.pdf
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PARLAMENTO JOVEM PAULISTANO 
 Este Prêmio é realizado anualmente e seu principal objetivo é oferecer aos 
jovens do município uma lição de cidadania e democracia, com o exercício, por um 
dia, das funções e trabalhos do Poder Legislativo Municipal. São convidadas todas as 
unidades educacionais do município de São Paulo que possuem alunos do 6º ao 9º 
ano. 
 O aluno que deseja participar deve preparar um trabalho individual na forma 
de um “Projeto de Lei”, obedecendo aos critérios estabelecidos no manual de 
orientação. Cada escola deverá escolher e enviar apenas um projeto à Câmara 
Municipal, com sua respectiva ficha de inscrição até o dia 17 de agosto, 
pessoalmente, pelo correio ou por e-mail. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Manual de Orientações e a Ficha de Inscrição. 
 
PROGRAMA JOVEM SENADOR  
            O Programa Jovem Senador é um concurso anual de redação que permite aos 
estudantes com até 19 anos do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do 
Distrito Federal conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no 
Brasil.  
            Para participar, as unidades escolares (UE) estão convidadas a promover 
internamente um concurso de redação entre os alunos com o tema “A Constituição 
Cidadã 30 anos depois”. Cada unidade deverá realizar uma pré-seleção e encaminhar 
para a Diretoria de Ensino Leste 4 a melhor redação (uma por UE), até 17/08 (sexta-
feira), acompanhada dos seguintes documentos:  
- Ficha de inscrição;  
- Cópia do RG do aluno e do professor orientador;  
- Cópia do CPF do aluno e do professor orientador;  
- Folha de redação original.  
            Os autores das 27 melhores redações, uma por unidade da Federação, serão 
selecionados para vivenciar, em Brasília, com todas as despesas custeadas, o processo 
de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos Senadores da 
República.  
            Para mais informações, acesse o site do 
Programa: https://www12.senado.leg.br/jovemsenador.   
CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição.  
 
CURSO “M@TMÍDIAS: OBJETOS DE APRENDIZAGEM MULTIMÍDIA PARA O ENSINO 
DE MATEMÁTICA – 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2018” 
 As inscrições para o curso “M@tmídias: Objetos de aprendizagem multimídia 
para o ensino de Matemática – 2ª série do Ensino Médio – 2018” estarão abertas no 
período de 13 (a partir das 10h) a 22 de agosto de 2018. Para realizá-las, acesse 
www.escoladeformacao.sp.gov.br; e no canal “Inscrições abertas”, encontre o curso. 
 O público-alvo são:  

a. Professores de Educação Básica I, com aulas atribuídas em Matemática;  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/3-parlamento-jovem-paulistano-2018.pdf
https://www12.senado.leg.br/jovemsenador
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/4-jovem-senador-2018_ficha-de-inscrio.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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b. Professores de Educação Básica II de Matemática, incluindo os afastados 
junto às Diretorias de Ensino e Órgãos Centrais e os designados como Professores 
Coordenadores e Vice-Diretores das Unidades Escolares. 
 As atividades deverão ser realizadas no período de 3 de setembro a 5 de 
novembro de 2018. 
 
5ª MOSTRA DE MÚSICA 2018 DA DIRETORIA LESTE 4  
          A Diretoria de Ensino Leste 4 através do Núcleo Pedagógico, a fim de 
desenvolver novas habilidades e incentivar a criatividade entre os alunos convida as 
Unidades Escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Leste 4, de todos os 
segmentos a divulgarem a todos os professores e alunos para que participem da 5ª 
Mostra e Música – 2018 da Diretoria Leste 4.  
         Para participar a Unidade Escolar deve ficar atenta ao regulamento e às datas 
disponibilizadas pelo Núcleo Pedagógico.  
         Poderão se inscrever alunos compositores, instrumentistas, cantores, 
intérpretes, bandas e corais. A mostra não tem caráter competitivo, portanto não 
haverá premiação.  
A ficha de inscrição deverá ser preenchida na Unidade Escolar, conter assinatura e 
carimbo do Diretor e ser enviada ao Núcleo Pedagógico para o e-mail:  
delt4npe@educacao.sp.gov.br. O período de inscrições é de 08/08/2018 a 
29/08/2018, impreterivelmente. Na ficha de inscrição a Unidade Escolar deverá 
informar quanto ao formato da apresentação, individual ou em grupo, bem como 
quais instrumentos irão compor a sua formação.  
 O tema da 5ª Mostra de Música – 2018 é: “As Músicas mais Ouvidas de Cada 
Década!” que propõe uma pesquisa musical voltada para as seguintes questões: Você 
lembra qual era sua música favorita nos anos 2000? Época em que se colecionava CDs 
e os videoclipes eram tão esperados para estrear na TV. E se voltarmos ainda mais, 
pros anos 90, por exemplo? Quais bandas você mais ouvia? A partir daí, cada Unidade 
Escolar escolheria uma década diferente para realizar sua pesquisa. Um material mais 
detalhado sobre a temática que será enviado aos responsáveis pelos ensaios dos 
alunos.  

Cada U.E. deverá apresentar dentre as três músicas escolhidas uma que 
contemple a temática proposta. As outras duas músicas deverão ser composições dos 
clássicos da música nacional e clássicos da música internacional. Não fazem parte dos 
objetivos desta Mostra, músicas de temática religiosa. 
 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-
mail: delt4npe@educacao.sp.gov.br ou nos telefones: 2082.9774/2082.9758 com 
Profª Viviane Modesto - PCNP de Arte, Prof. Sabino – PCNP de LEM, Prof. Waldemar 
– PCNP de Ed. Física e Profª Renata Rigotti – PCNP de Projeto.  
CLIQUE AQUI para acessar ao Regulamento. 
 
APROFFESP: IV ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES/AS DE FILOSOFIA E 
FILÓSOFOS/AS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/5-5-mostra-de-msica-2018_regulamento.pdf
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 Associação de Professores(as) de Filosofia e Filosófos(as) do Estado de São 
Paulo (APROFFESP) convida a todos os professores de filosofia a participarem do IV 
Encontro Estadual de Professores/as de Filosofia e Filósofos/as do Estado de São 
Paulo. O IV Encontro também é aberto a professores/as de outras disciplinas, 
estudantes e interessados em geral. 
 O tema do 4° Encontro é “A BNCC diante do exílio da filosofia e demais 
disciplinas”. Inscrições abertas de 11 de julho a 05 de setembro. 
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP - Auditório Paulo 
Kobayashi 
Data: 12, 13 e 14 de setembro de 2018; 
Horário: das 8h às 19 horas; 
Prazo final para inscrição dos trabalhos: 20 de agosto de 2018; 
- Certificado com o mínimo de 75% de presença em plenário. 
- Abono de ponto para os professores de Filosofia da rede estadual. 
Obs.: os professores das redes municipais poderão solicitar individualmente o abono 
junto às secretarias dos municípios! 
 Acesse este link para se inscrever ao evento: 
https://docs.google.com/forms/d/1Kse71YV51zwyBQhWYZHx2dvim3fRsNpAgYVx8p
epJyM/edit.  
✓ INSCRIÇÕES DE TRABALHOS - TEMA: “A contribuição de Karl Marx 200 anos 

depois” (cada expositor/a terá 15 minutos para a exposição de seu trabalho). 
Período de inscrição de trabalhos: 11/07/18 a 20/08/18 
Link: https://docs.google.com/forms/d/1waplaqyvgkngs5p9fLsUW-
KkQnhP9Q9iSSiB8x51_-c/edit.  
 
CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2018 (BRASIL-ISRAEL: MÚSICA E DANÇA) 
 Divulgamos o 30º Concurso WIZO de Pintura e Desenho, promovido em 
parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e o Consulado de Israel 
para alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual.  O tema deste 
ano convida alunos e professores para uma enriquecedora pesquisa sobre Música e 
Dança no Brasil e em Israel, expressões culturais presentes na tradição que passa de 
geração em geração.  
 Os alunos interessados em participar deverão encaminhar os trabalhos à 
Coordenação Pedagógica de sua escola com etiqueta de identificação e autorização 
dos pais para alunos menores de 18 anos. A escola, por sua vez, selecionará até no 
máximo 10 (dez) dos melhores trabalhos e os remeterá, por correio ou pessoalmente, 
à Organização Feminina WIZO, Rua Minas Gerais, 36 – CEP 01244-010 - São Paulo. O 
prazo de recebimento dos trabalhos na WIZO é até 15 de Outubro. 
 A Solenidade de Premiação acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo no dia 12 de novembro. Os alunos classificados receberão medalhas, kits 
de pintura e um produto eletrônico. Além desses prêmios, o aluno 1º lugar do Juri 
Oficial ganhará uma viagem a Brasília, acompanhado do seu professor, com estada de 
3 (três) dias. Todas as escolas participantes receberão Certificado de Participação. 

https://docs.google.com/forms/d/1Kse71YV51zwyBQhWYZHx2dvim3fRsNpAgYVx8pepJyM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Kse71YV51zwyBQhWYZHx2dvim3fRsNpAgYVx8pepJyM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1waplaqyvgkngs5p9fLsUW-KkQnhP9Q9iSSiB8x51_-c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1waplaqyvgkngs5p9fLsUW-KkQnhP9Q9iSSiB8x51_-c/edit
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 Mais informações no site do Concurso http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-
pintura-e-desenho-2018/. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
CLIQUE AQUI para acessar a apostila informativa. 
CLIQUE AQUI para acessar a etiqueta de identificação e autorização para alunos 
menores de 18 anos. 

 
OUTROS 
VAGAS ZELADORIA 
✓ EE PROF. VALDIR FERNANDES PINTO 

A Direção da EE Prof. Valdir Fernandes Pinto informa que há vaga para 
zeladoria, os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola, nos 
telefones 2919-3823 ou 2962-5727. 
 
✓ EE PROF OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO 
A Direção da EE Prof Oswaldo Aranha Bandeira de Mello informa que há vaga para 

zeladoria, os interessados devem entrar em contato com a Direção da Escola, nos 

telefones 2743-3324 ou 2741-4314. 

VAGA VICE DIRETOR DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 
A Direção da EE Profa. Julieta Farão informa que há vaga para Vice Diretor 

do Programa Escola da Família e que receberá os candidatos interessados, para 
devidas orientações, no dia 17/08/18 às 11 horas.   

 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2018/
http://wizosp.org.br/concurso-wizo-de-pintura-e-desenho-2018/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/7-regulamento-wizo-2018.pdf
https://1drv.ms/b/s!Al7W2-VkRHZXqzNnTb7sQkblCJr-
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/8-etiqueta-identificao-e-autorizao-wizo-2018.pdf

