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A GAzetA dos Municípios

Juventude é prioridade no 
Setembro Amarelo

Combatentes Mirins comemoram 
dia da independência em Pinda

Atividades sobre Patrimônio 
Cultural encerram com mesa 

redonda e caminhada

Taubaté intensifica
campanha para

diagnóstico de tuberculose

A edição de 2019 da cam-
panha Setembro Amarelo 
busca reforçar entre o pú-
blico jovem a necessidade 
do bem-estar e da saúde 
mental contra o suicídio. 
Em Taubaté, a situação 
desta faixa etária preo-
cupa, conforme apontam 
dados da Vigilância Epi-
demiológica.
De janeiro a agosto des-
te ano, foram registradas 
277 tentativas de suicídio 
no município. Deste total 
de casos, 30,68% são de 
pessoas entre 11 anos e 20 
anos.
O Centro de Atenção Psi-
cossocial Infantojuve-
nil (CAPS I) de Taubaté 
faz uma média mensal 

Os “Combatentes Mirins” 
da escola municipal Profª 
Odete Corrêa Madurei-
ra, no Morumbi, também 
comemoraram o Dia da 
Independência do Brasil, 
com um desfile pelas ruas 
do bairro. “Os combaten-
tes, professoras, gestora e 
pais, estão de parabéns e 
realmente marcaram o ato 
cívico manifestando a pre-
ocupação com a saúde pú-
blica” afirmou o diretor do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana.

Nesse mês de setembro, a 
Prefeitura de Taubaté rea-
liza os dois últimos encon-
tros de uma série de ativi-
dades que levam à reflexão 
e                                 discus-
são sobre o  Plano de Pre-
servação do Patrimônio 
Histórico Cultural para o 
município.
Hoje, às 18h30, acontece 
uma mesa redonda com o 
tema “Transformações da 
Paisagem de Taubaté: o 
diálogo entre o Natural e 
o Edificado na construção 
da identidade da cidade”. 
O evento será realizado  
nas dependências do Sítio 
do Picapau Amarelo, que 
fica à avenida Monteiro 
Lobato, s/ n , Chácara do 
Visconde.
Encerrando a programa-
ção, no dia 15 de setem-

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou a intensificação da 
busca para diagnósticos de 
tuberculose. A campanha 
segue no município até o 
próximo dia 23 nas Uni-
dades Básicas de Saúde, 
no Ambulatório Munici-
pal de Infectologia (AMI), 
no Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e Drogas 
(Caps-AD), Consultório 
de Rua e comunidades 

de 1.200 atendimento de 
crianças e adolescentes 
com até 18 anos que apre-
sentam sofrimento psíqui-
co intenso,                trans-
tornos mentais de maior 
complexidade decorrentes 
do uso de álcool e outras 
drogas.
A população pode com-
parecer por meio de enca-
minhamento realizado por 
outros serviços da Rede 
ou por demanda espontâ-
nea (sem encaminhamen-
to). Inicialmente será re-
alizado o acolhimento do 
caso, para avaliação das 
demandas e necessidades 
e, posteriormente, será 
proposto o cuidado em 
saúde mental, de forma 

De acordo com o Departa-
mento de Proteção a Ris-
cos e Agravos à Saúde, o 
projeto visa concretizar os 
alunos a terem um olhar 
crítico quanto a criadouro 
do mosquito Aedes aegyp-
ti transmissor da dengue, 
zika vírus, Febre Amarela 
e Chicunkunya, partici-
pando desde a elaboração 
da arte impressa nas cami-
setas e faixas, até a reali-
zação de visitas nos imó-
veis ao redor da escola e 
suas próprias residências.
Lamana destacou ainda 

bro, acontece a Caminha-
da Cultural-Taubaté para 
Taubateanos.  A concen-
tração será às 9h, no largo 
da Capela do Pilar, esqui-
na da rua Bispo Rodova-
lho com a rua Visconde do 
Rio Branco.
As ações são coordenadas 
pelo Grupo de Trabalho de 
Patrimônio, que foi criado 
visando a elaboração da 
Política de Preservação 
do Patrimônio Cultural,e 
conta com uma equipe in-
terdisciplinar integrando 
as secretarias de Educa-
ção, Turismo e Cultura, 
Meio Ambiente, conse-
lhos municipais, Institui-
ções, com o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional – IPHAN, 
Universidade de Taubaté, 
Faculdade Dehoniana e 

terapêuticas. O objetivo é 
colher amostra de escarro 
em pacientes que apresen-
tem o sintoma ou convívio 
com outros portadores da 
doença. O procedimento é 
rápido, simples e indolor 
e de fácil diagnóstico. Os 
sintomas e sinais da tuber-
culose são: tosse por três 
ou mais semanas, perda de 
peso, falta de apetite e fe-
bre vespertina (que se ma-

articulada com a família e 
demais serviços.
A prefeitura também dis-
ponibiliza pela internet  
uma cartilha virtual com 
informações a respeito de 
saúde mental.
Para a edição de 2019 
do Setembro Amarelo, 
a Secretaria de Saúde 
de Taubaté montou uma 
programação com a reali-
zação de um dia de ativi-
dades para os servidores 
que trabalham com saúde 
mental no dia 17 e com 
o II Fórum de Prevenção 
ao Suicídio, que aconte-
ce este ano nos dias 25 e 
26 no auditório de psico-
logia da Universidade de 
Taubaté (Unitau).

que as crianças possuem 
um grande poder de sensi-
bilização perante os adul-
tos e que isso foi com-
provado pelos pais que 
afirmam o quanto os filhos 
“pegam no pé” sobre a 
prevenção os criadouros.
Ainda de acordo com o 
Departamento de Prote-
ção a Riscos e Agravos à 
Saúde, somente em 2019, 
Pindamonhangaba acu-
mula 170 casos de dengue 
– sendo três da sorotipa-
gem 2, a mais grave das 
quatro existentes no país.

sociedade civil com ar-
quitetos e urbanistas, his-
toriadores, professores e 
representantes de movi-
mentos sociais.
A participação da popu-
lação nessas atividades 
é importante, sendo uma 
forma de contribuir para 
a elaboração do Plano 
Municipal de Patrimônio 
Histórico Cultural, que vai 
regulamentar temas que 
tratam dos meios de prote-
ção do patrimônio cultural 
e ambiental, da reestrutu-
ração do Conselho Muni-
cipal de Preservação do 
Patrimônio Cultural, edu-
cação patrimonial, diretri-
zes sobre a propaganda e 
direito à paisagem, incen-
tivos fiscais, sinalização 
dos bens tombados, entre 
outros.

nifesta no final da tarde).
Dados da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indicam 104 casos notifi-
cados de tuberculose no 
ano passado, com sete óbi-
tos. Na campanha de 2018 
foram realizados 1.024 
exames de escarro. De ja-
neiro a agosto de 2019 já 
foram notificados 67 casos 
de tuberculose, sendo dois 
óbitos.
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Miscelânea
Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias
***  
Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que po-
dem ser contraídas pelo ar ou pelo contado direto entre as pessoas. Até 
hoje, nenhum estudo comprovou que seres humanos submetidos às baixas 
temperaturas correm mais riscos de contrair essas doenças. Esse mito pode 
ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas passam mais tempo 
aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contaminação. Além 
disso, alguns tipos de vírus da gripe, se multiplicam mais no inverno.    

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um 
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais cons-
truíram o Titanic. 

Pensamentos, provérbios e citações

Um coração sem mácula dificilmente de assusta.
Se não fosse pelo ultimo minuto, muita coisa ficaria sem fazer.
Onde existe vontade, existem meios.
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Prefeitura de Pinda inicia 
Equoterapia para alunos 

da rede municipal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
deu início neste mês ao 
atendimento de equote-
rapia para alunos da rede 
municipal de ensino. O 
objetivo é melhorar o ren-
dimento destes alunos em 
sala de aula, através da di-
minuição de ansiedade e 
aumento da concentração.
Conforme informações da 
Secretaria de Educação, os 
alunos que serão atendidos 
neste momento são aque-
les que possuem TDAH 
(transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade), 
TOD (transtorno opositor 
desafiador), transtorno bi-
polar e o TEA (transtorno 
de espectro autista).
Acerca dos benefícios, o 
secretário de Educação 
Prof. Júlio Valle, afirma 
que são inúmeros, mas 
“dentre eles os mais notá-
veis são: diminuição con-
siderável da ansiedade, 
aumento da concentração 
e atenção, além da estru-
turação da sequência de 

normas que fará com que 
essas crianças sejam me-
lhor incluídas nas salas de 
aula”.
Cerca de 50 alunos serão 
atendidos pela equotera-
pia, após passarem por 
uma avaliação diagnóstica 
com especialista. A ação 
acontece após um chama-
mento público que buscou 
financiar os atendimentos 
para as crianças da rede 
municipal, a empresa res-
ponsável é a Calvagar que 
realiza o trabalho há 16 
anos em Pindamonhanga-
ba, e esta é a primeira vez 
que realiza em parceria 
com a Prefeitura.
Segundo a Cavalgar, no 
projeto as crianças têm o 
atendimento de psicope-
dagoga, psicólogo, educa-
dor físico, fisioterapeuta e 
equitador. 
Semanalmente, as crian-
ças ficam duas horas na 
equoterapia, em seu con-
traturno escolar.
A equoterapia é um modo 
terapêutico e educacio-
nal que faz uso do cavalo 

dentro de uma abordagem 
multidisciplinar e inter-
disciplinar, se utilizando 
também de áreas da saúde, 
educação e equitação, ten-
do como principal o de-
senvolvimento de pessoas 
com necessidades espe-
ciais ou deficiências.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, o tratamento 
representa um ganho para 
a educação municipal, 
com um atendimento mais 
abrangente aos alunos. 
“Procuramos oferecer um 
ensino de qualidade para 
nossas crianças da Rede 
Municipal, tanto dentro 
de sala de aula quanto por 
meio do suporte necessá-
rio para o melhor apren-
dizado e desenvolvimento 
desses estudantes. Entre 
outras melhorias, temos a 
equoterapia, um feito iné-
dito em nossa cidade. Pela 
primeira vez, a Prefeitura 
está oferecendo este trata-
mento que vai beneficiar 
muitos alunos com neces-
sidade educacionais espe-
ciais”, afirmou.
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Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa PAULO BARONI JUNIOR 
03208962851, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.275.175/0001-53, ob-
jeto do contrato 073/2019, a contratação da dupla LORO E LUCAS para apresenta-
ção de 01 (um) show musical, no dia 13/09/2019, durante a realização da 8º FESTA 
DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 800,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BLOCO DO BARBO-
SA & MORENO OVERA EIRELI, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
13.468.564/0001-03, objeto do contrato 077/2019, a contratação de MORENO 
OVERÁ para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 15/09/2019, durante 
a realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitin-
ga, pelo valor R$ 770,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENEDITO ANTO-
NIO JUNIOR SONORIZAÇÃO ME, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
19.507.421/0001-31, objeto do contrato 078/2019, a contratação de DIOVANI 
CAPPY para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 21/09/2019, durante a 
realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 560,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa ANDREA APARE-
CIDA DE SOUZA 29199187884, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
19.358.403/0001-35, objeto do contrato 079/2019, a contratação de ANDREA 
SOLTTO para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 21/09/2019, durante 
a realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitin-
ga, pelo valor R$ 600,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENEDITO ANTO-
NIO JUNIOR SONORIZAÇÃO ME, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
19.507.421/0001-31, objeto do contrato 080/2019, a contratação de TRIO TERRA 
BRASIL para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 21/09/2019, durante 
a realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitin-
ga, pelo valor R$ 990,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JOSÉ ROBERTO GA-
LHARDO RODRIGUES 34407382805, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 27.668.248/0001-81, objeto do contrato 074/2019, a contratação de MARCE-
LA OLIVEIRA para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 14/09/2019, 
durante a realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do 
Paraitinga, pelo valor R$ 500,00.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa MATHEUS APA-
RECIDO FELIPE 34720297811, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
30.677.633/0001-08, objeto do contrato 075/2019, a contratação de MATHEUS 
E VINICIOS para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 14/09/2019, 
durante a realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do 
Paraitinga, pelo valor R$ 350,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JOSE HELIO GAIA 
78760968834, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.460.106/0001-57, 
objeto do contrato 076/2019, a contratação de GRUPO JEITO CAIPIRA para 
apresentação de 01 (um) show musical, no dia 14/09/2019, durante a realização da 
8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor 
R$ 700,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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
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22° Festil: Espetáculos 
acontecem no Teatro

Galpão e CEU das Artes

Família de coruja
buraqueira é atração

no Ciase do Travessão

A 22ª edição do “Fes-
til – Festival Nacional de 
Teatro Estudantil de Pin-
damonhangaba” continua 
com programação cheia 
de espetáculos teatrais até 
o fim de semana, no Tea-
tro Galpão, nas categorias: 
Adulto e Infantil, e CEU 
das Artes. Os ingressos 
para as apresentações po-
dem ser trocados na hora 
por um item de higiene 
pessoal (creme dental, es-
cova dental, aparelho de 
barbear, itens de cuidados 
íntimos e entre outros) no 
local do evento. A progra-

Uma família de corujas 
buraqueiras, cujo nome 
científico é Athene cuni-
cularia, tem atraído curio-
sos para uma área próxi-
ma ao Centro Integrado de 
Ações Sociais e Esporti-
vas (Ciase) do Travessão, 
na região Sul de Caragua-
tatuba.
Há um casal e cinco filho-
tes. A equipe da Secretaria 
de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca (SMAAP) 
vai ao local para colo-
car uma placa indicativa 
informando a presença 
das aves de forma a fi-
carem protegidas contra 
adultos e crianças curio-
sas que se aproximam                             
para ver mais de perto, 
porque algumas delas aca-
bam espantando os bichos 
ou até mesmo sendo ata-
cadas por elas.
No semestre passado, a 

mação completa segue até 
domingo (15). Teatro Gal-
pão – 15 horas Categoria 
Adulto Quarta-feira (11) 
– “João Paneiro”, Grupo 
EntreCena- Colégio Uni-
versitário – UFMA- São 
Luís- Maranhão.
Categoria Infantil
Quinta-feira (12) – “Maria 
Minhoca”, Grupo Entre-
Cena- Colégio Universi-
tário – UFMA São Luis / 
MA.
Sexta-feira (13) – “O gato 
malhado e a Andorinha Si-
nhá”, Grupo de Teatro do 
CIl – Colégio Imperatriz 

Secretaria deu início ao 
projeto ‘Toca das Corujas’ 
com a instalação de placas 
nos locais onde elas bus-
cam abrigos, a partir da 
ideia de alguns munícipes 
que construíram uma pe-
quena casinha na Avenida 
da Praia, no Centro de Ca-
raguatatuba.
De acordo com Reinaldo 
Gomes Dias dos Santos, 
chefe de Meio Ambiente, 
já são cerca de 15 pontos 
identificados na cidade, no 
Camaroeiro, no Centro, 
Cocanha, Massaguaçu, 
Porto Novo, entre outros. 
“A iniciativa visa a pre-
servação dessas aves, até 
mesmo de animais que são 
predadores naturais como 
cachorros”.
A coruja-buraqueira re-
cebe esse nome por cavar 
buracos no solo. Ela vive 
cerca de 9 anos, a repro-

Leopoldina, São Paulo.
CEU das Artes – 10 horas
Categoria Adulto
Quarta-feira (11) – “Me-
déia em Faces”, Cia de 
Teatro IA3 “Cadê Ta-
deu?”- Instituto IA3 / EE 
Monsenhor João José de 
Azevedo – Pindamonhan-
gaba.
Quinta-feira (12) – “Edipo 
Rei”, Cia. Teatral Filoso-
fia de Coxia- E. E. Carlos 
Gomes- São Paulo.
Sexta-feira (13) – “A farsa 
da Compadecida”, Grupo 
Teatral Tapanaraca – Cina 
Teatral – Itapetininga.

dução começa entre mar-
ço ou abril. Botam, em 
média, de 6 a 11 ovos; o 
número mais comum é de 
7 a 9 ovos. A incubação 
dura de 28 a 30 dias.
Elas são animais silves-
tres protegidos pelo arti-
go 29 da Lei n° 9.605 de 
Crimes Ambientais. Esse 
artigo define que “matar, 
perseguir, caçar, apanhar, 
utilizar espécimes da fau-
na silvestre, nativos ou 
em rota migratória, sem a 
devida permissão, licença 
ou autorização da autori-
dade competente é crime 
sujeito a detenção de seis 
meses a um ano, além de 
multa”.
Caso alguém identifi-
que algum ‘buraco’ novo 
de corujas pode entrar 
em contato direto com 
a SMAAP pelo telefone 
(12) 3897-2530.

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa TONIEL PADUA 
DE MORAIS SILVA 22542366870, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
18.671.672/0001-94, objeto do contrato 081/2019, a contratação de TONIEL E 
JOSIEL para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 22/09/2019, durante a 
realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 800,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa AMANDA CURSI-
NO DOS SANTOS 39865113856, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
20.097.284/0001-93, objeto do contrato 082/2019, a contratação de LAMPIÃO 
E LAMPARINA para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 22/09/2019, 
durante a realização da 8º FESTA DA COZINHA CAIPIRA 2019 de São Luiz do 
Paraitinga, pelo valor R$ 800,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a pu-
blicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os 
efeitos legais. 

Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 04 de setembro de 2019.

  
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE

PREFEITA MUNICIPAL

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

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


