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Inscrições para 12º Litoral
Encena terminam na sexta-feira 
(31); festival será em novembro

Fanfarra Comunidade Alaor
participa da 63ª Festa
do Peão de Barretos

Marcos Paulo se prepara para os 
Jogos Olímpicos da Juventude

UAMI de Caraguatatuba encerra atendimento 
por falta de fornecimento de energia da

Bandeirante Energia nesta terça-feira (28)

O jovem atleta Marcos 
Paulo, da Secretaria de Es-
portes de Pindamonhanga-
ba, está se preparando para 
os Jogos Olímpicos da Ju-
ventude junto com o de-
mais atletas convocados, 
no camping de treinamen-
to e avaliação da Confede-
ração Brasileira de Atletis-
mo, em Bragança Paulista.
A CBAT montou um cam-
ping de treinamento para 
que os atletas possam se 
exercitar conforme as ca-
tegorias em que disputam. 
Marcos irá representar o 
Brasil na categoria 110 
metros com barreiras, na 
qual já conquistou diver-
sos títulos como o Campe-
onato Brasileiro de Atle-
tismo, Sul-Americano e os 
Jogos Escolares, além dos 
Jogos Regionais.
Para este momento de 

Pacientes da Unidade de 
Atendimento a Molés-
tias Infectocontagiosas 
(UAMI) de Caraguatatu-
ba, agendados para esta 
terça-feira (28/08), tive-
ram que ser remarcados 
para outros horários na 

As inscrições para o 12º 
Litoral Encena terminam 
na próxima sexta-feira 
(31).  Grupos de teatro de 
rua, teatro de bonecos, cir-
co ou dança interessados 
em participar desta edição 
devem se inscrever, exclu-
sivamente, pelo formulá-
rio disponível pelo site. 
Este ano, o festival será 
realizado de 1º a 4 de no-
vembro, em Caraguatatu-
ba.
Só serão válidas as ins-
crições que atenderem o 
edital, devendo os inte-
ressados encaminharem 
cinco fotos digitais em alta 
resolução do espetáculo, 

A Banda Marcial Muni-
cipal de Caraguatatuba 
(Bammac), formada por 
alunos da EMEF Prof. 
Euclydes Ferreira (Pere-
quê-Mirim) e regida pelo 
professor Daniel Severo 
Macielno, conquistou 10 
troféus no 1° Concurso 
de Fanfarras e Bandas re-
alizado na cidade de São 
Vicente – SP, no dia 26 de 
agosto. Foi o primeiro de 
12 eventos que serão reali-
zados em diversas cidades 
do Estado até o fim do ano.
A organização estimou um 
público de mil pessoas, 
além dos mil integrantes 
das 15 corporações que 
disputaram o concurso, 
apesar da chuva e do frio. 

treinamento, foram con-
vocados 18 atletas de oito 
estados diferentes, tendo 
também a possibilidade de 
levar o técnico individual. 
No centro de treinamento 
quem acompanha indivi-
dualmenteMarcos Paulo, 
é o técnico Luiz Gustavo 
Consolino. 
De acordo com informa-
ções da Confederação 
Brasileira de Atletismo, os 
principais objetivos desta 
iniciativa são de realizar 
avaliações dos atletas por 
profissionais do Laborató-
rio Olímpico, que vão de 
análises de fisiologia, nu-
trição, bioquímica, fisiote-
rapia, entre outros exames 
que demorarão dois dias 
num verdadeiro raio-X do 
atleta, além de observar o 
comportamento dos con-
vocados durante os trei-

semana, pois a unidade fi-
cou sem fornecimento de 
energia elétrica nesta data. 
O incidente ocorreu sem 
aviso prévio da empresa 
Bandeirante Energia, que 
não enviou nenhum comu-
nicado à unidade.

proposta de contratação de 
acordo com o edital, link 
da gravação do espetáculo 
na íntegra, texto em PDF, 
rider das necessidades téc-
nicas e mapa de palco. No 
final de tudo é gerado um 
comprovante de inscrição.
A Mostra é realizada pela 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba e corealizada 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura de São Paulo 
através da APAA – Asso-
ciação Paulista dos Ami-
gos da Arte. 
Ela reúne grupos em diver-
sos pontos da cidade como 
forma de estimular os gru-

A abertura foi realizada na 
Praça Heróis de 32.
Pela primeira vez, a 
Bammac se apresentou na 
categoria banda de per-
cussão com instrumentos 
melódicos. Ao agradecer o 
apoio da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, o professor 
Daniel Severo destacou 
o empenho dos alunos. 
“Eles se dedicaram ao má-
ximo para a execução de 
oito músicas para a com-
petição. Eles são incríveis 
e nos sentimos orgulhosos 
de tanta dedicação. Que 
nossos alunos continuem 
trilhando um caminho de 
sucesso e que sejam exce-
lentes músicos”. O próxi-
mo encontro em campeo-

namentos e incentivar o 
intercâmbio de conheci-
mento entre os treinado-
res.
Os “Jogos Olímpicos da 
Juventude” são realiza-
dos pela COI – Comitê 
Olímpico Internacional, 
sendo a principal compe-
tição mundial para atletas 
de até 18 anos. Marcos 
deve retornar para Pinda 
ainda nesta semana, onde 
continuará com os treina-
mentos. No dia 28 de se-
tembro, irá para o Rio de 
Janeiro se reunir com ou-
tros atletas que terão pa-
lestras e reuniões, além de 
treinos e finalmente em-
barcar para a Argentina no 
dia 2 outubro.
Os Jogos Olímpicos da Ju-
ventude em Buenos Aires 
estão previstos para acon-
tecer em outubro.

A previsão é de que 
o atendimento será                              
normalizado já nesta quar-
ta-feira (29). Todos os pa-
cientes        agendados para 
esta              terça-feira 
foram avisados e        re-
marcados.

pos e coletivos e promover 
a troca de experiências.
O evento promove, gratui-
tamente, o melhor da pro-
dução artística nacional e 
internacional por meio de 
apresentações, workshops 
e debates.
Qualquer pessoa ou gru-
po, físico ou jurídico, pode 
participar.
Os projetos enviados serão 
avaliados por uma ban-
ca julgadora formada por 
profissionais da Fundacc e 
da APAA. 
Os grupos selecionados 
serão contratados para se 
apresentar na cidade du-
rante o período do festival.

natos será na Obra Social 
Dom Bosco, no município 
de Itaquera, no dia 30/09. 
A Bammac conta com o 
apoio da Prefeitura de Ca-
raguatatuba.
Banda Percussão instru-
mentos melódicos Juvenil
1° Corpo Musical
1° Baliza
Banda Percussão instru-
mentos melódicos Sênior
2° Corpo Musical
1° Baliza
Banda Marcial Juvenil
1° Corpo Musical
1° Baliza
1° Corpo Coreográfico
Banda Marcial Sênior
3° Corpo Musical
3° Baliza
3° Corpo Coreográfico

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018 Processo nº44/2018. O 
Município de Redenção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo 
Chefe do Executivo, faz publicar o extrato resumido do aditamento do processo 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação Empresa Prestação de 
Serviços de Organização de Corrida de Rua, em 08 de agosto de 2018. FAVORE-
CIDO: Yara Pio dos Santos. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais). FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. RICARDO EVANGE-
LISTA LOBATO - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência n° 001/2018 - Edital nº 61/2018 – Proc. Adm. Mun. n° 72/2018. 
OBJETO: CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PAS-
SAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP, CUJAS 
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DEFINIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Concessão de serviço público.
TIPO: O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - (PROTOCOLO).
Dia: 28 de setembro de 2018.
Horário: até às 9:00 horas.
Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – SP, localizado 
na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
ABERTURA DOS ENVELOPES.
Dia: 28 de setembro de 2018.
Horário: 9:30 horas.
Local: Sala de reuniões e licitações da Prefeitura Municipal de São Luiz do Pa-
raitinga - SP, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do 
Paraitinga/SP. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Pre-
feitura Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga - SP, localizada na Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, ou retirado GRATUITA-
MENTE no site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico


