
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 26 DE FEVEREIRO DE 2019 EDIÇÃO 2424  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Suzano alcança em 2018
o melhor resultado

de sua história

Jambeiro tem
programação de Carnaval

Processos da Seplan
passam a ser

protocolados pela internet

EBITDA e geração de cai-
xa operacional recordes 
foram impulsionados por 
ambiente externo favorá-
vel e forte desempenho 
operacional
A Suzano, empresa resul-
tante da fusão entre Su-
zano Papel e Celulose e 
Fibria, divulga os resulta-
dos do quarto trimestre e 
do acumulado de 2018, o 
melhor ano da história da 
companhia. Em função de 
o período ser anterior à 
data da conclusão da com-
binação de bases acioná-
rias com a Fibria, ocorrida 
em 14 de janeiro de 2019, 
as Demonstrações Finan-
ceiras consideram exclu-
sivamente números refe-
rentes à Suzano Papel e 
Celulose. Destaca-se que 
foram divulgados também 
o balanço anual da Fibria, 
igualmente com indicado-
res recordes, e dados pro 
forma* que buscam refle-
tir, a partir dos resultados 
anuais das duas empresas 
– que em 2018 ainda eram 
independentes -, os núme-
ros e resultados da nova 
Suzano.
A receita líquida acumu-
lada em base pro forma* 
totalizou R$ 31,7 bilhões 
em 2018, expansão de 
42% em relação ao ano 
anterior. O EBITDA ajus-
tado e a geração de caixa 
operacional, por sua vez, 
atingiram R$ 16,4 bilhões 
e R$ 12,5 bilhões, respec-
tivamente. Tais números, 
sustentados por resultados 
recordes das duas empre-
sas, foram impulsiona-
dos, principalmente, pela 
elevação do preço médio 
internacional da celulose, 
pelo câmbio mais favorá-
vel às exportações, pelos 
aumentos de preços de 
papéis no período e pela 
evolução do desempenho 

A prefeitura de Jambeiro 
anunciou a realização do 
Jambofolia – carnaval de 
rua, comemoração que já 
se tornou tradição na ci-
dade.
Realizado na Praça Al-
meida Gil, o evento tem 
como prioridade manter o 
ambiente familiar e festi-
vo. Neste ano a folia terá 
início na sexta-feira dia 1 
de março com a “Banda 
Pé no Brejo” à partir das 
21h30 e segue até o dia 5 
de março, terça-feira com 
apresentações musicais, 
muitos blocos e matinês.
O evento estima atender 
as famílias de Jambeiro 
e os turistas foliões que 
aguardam anualmente as 
festividades do período, 
para visitar a cidade.
Conforme informações da 
Seção de Cultura e Turis-
mo, a folia está prevista 
para começar na próxima 

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 25 de fevereiro, os 
processos da Secretaria de 
Planejamento de Taubaté 
serão protocolados ex-
clusivamente no site da 
prefeitura, no endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br. Essa determi-
nação atende o decreto nº 
14.410, publicado em 27 
de dezembro de 2018, que 
dispõe sobre prorrogação 
de prazo para instituir o 
processo eletrônico.

operacional das unidades 
de negócio.
Os números pro forma*, 
que simulam um ambien-
te no qual a Suzano Papel 
e Celulose e a Fibria já 
eram uma única empre-
sa em 31 de dezembro 
de 2018, totalizaram uma 
produção de 10,3 milhões 
de toneladas de celulose 
e 1,3 milhão de tonela-
das de papéis. Ambos os 
indicadores apresentaram 
elevação de aproximada-
mente 10% em relação ao 
ano anterior e reforçam a 
visão de criação de uma 
das mais valiosas empre-
sas do Brasil e de uma das 
mais competitivas fabri-
cantes do setor de papel e 
celulose no mundo.
“Já começamos a construir 
o futuro da Suzano, crian-
do as bases para que a em-
presa tenha capacidade de 
gerar e compartilhar valor 
de forma consistente. Nos-
sos times estão integrados 
em um único ambiente 
e já estamos focados na 
busca pela maior compe-
titividade proporcionada 
pela fusão das duas em-
presas, sempre atentos ao 
nosso papel como agentes 
de transformação para a 
construção de um futuro 
melhor para a sociedade 
e cientes de que nosso ne-
gócio impacta diariamente 
a vida de bilhões de pesso-
as que consomem nossos 
produtos”, afirma Walter 
Schalka, presidente da Su-
zano.
O ano de 2018 foi marca-
do pelo anúncio, em 16 
de março, da união entre 
Suzano Papel e Celulose 
e Fibria. A fusão foi apro-
vada pelos acionistas de 
ambas as empresas, assim 
como por todos os órgãos 
reguladores nacionais e 
internacionais, sendo o 

sexta-feira. Nos dias 03 e 
05 de março às 15h haverá 
a realização das matinês, 
tradicionais tardes de mú-
sica e recreação para as 
crianças curtirem o carna-
val na Praça Almeida Gil.
Para garantir a segurança 
de todos, não será permi-
tido adentrar ao recinto do 
evento portando garrafas 
ou copos de vidro, objetos 
perfuro-cortantes, objetos 
e produtos letais à vida e 
equipamentos de armaze-
namento que dificultem a 
vistoria da equipe de se-
gurança. 
Todo recinto contará com 
poio de efetivo da Polícia 
Militar. Em todas as noites 
de evento a folia se encer-
ra pontualmente à meia 
noite.
Confira a programação 
completa a seguir:
DIA 01 DE MARÇO – 
SEXTA

Desde a implantação da 
informatização, a secreta-
ria permitiu o recebimen-
to de processos pelo meio 
convencional, ou seja, no 
setor de protocolo. Essa 
medida permitiu um pe-
ríodo de adaptação dos 
cidadãos e profissionais 
(arquitetos, engenheiros, 
contadores e advogados) 
ao novo sistema. Para que 
os profissionais tenham 
acesso é necessário ter o 
certificado digital. Aque-

último órgão aprovador a 
Comissão Europeia, que 
emitiu sua decisão no final 
de novembro. O processo 
de fechamento da opera-
ção teve início no dia 3 de 
janeiro de 2019 e se en-
cerrou com a conclusão da 
transação, em 14 de janei-
ro de 2019.
Ao longo do processo de 
aprovação, a Suzano con-
cluiu a listagem de ADRs 
na NYSE (Bolsa de Va-
lores de Nova Iorque) e 
a captação de recursos 
financeiros que viabiliza-
ram o pagamento da par-
cela caixa estabelecida no 
acordo.
O ano de 2018 também 
trouxe importantes reco-
nhecimentos à qualida-
de de crédito, à gestão e 
ao ambiente de trabalho 
da Suzano. A companhia 
conquistou o Grau de In-
vestimento (BBB-) com 
perspectiva estável pela 
Standard & Poor’s (S&P), 
avaliação que atesta a soli-
dez e disciplina financeira 
da companhia.
A Suzano também foi a 
grande vencedora do anu-
ário Valor 1000, do jornal 
Valor Econômico, e este-
ve presente nas listas das 
Melhores Empresas para 
Trabalhar e das Melhores 
Empresas para Começar 
a Carreira, rankings ela-
borados pela revista Você 
S/A, e das melhores em-
pregadoras do mundo 
(Global 2000 – World’s 
Best Employers), da revis-
ta Forbes.
*Os números indicados 
como pro forma represen-
tam dados não auditados e 
baseados em premissas ra-
zoavelmente consideradas 
pela Suzano Papel e Ce-
lulose e pela Fibria frente 
às circunstâncias em que 
foram construídas.

21h30 – BANDA PÉ NO 
BREJO
DIA 02 DE MARÇO – 
SÁBADO
21h30 – BANDA PIRA
-PIRA
DIA 03 DE MARÇO – 
DOMINGO
15hs – MATINÊ
BLOCO DOS BRUTO
BLOCO SIMPRÃO DE 
TUDO
17hs – BLOCO TÔ DE 
BODE
21h30 – BANDA DOS 
SINCEROS
DIA 04 DE MARÇO – 
SEGUNDA
14hs – BLOCO DEIXA 
MOLHAR
21h30 – BANDA CAI-
ÇARA
DIA 05 DE MARÇO – 
TERÇA
15hs – MATINÉ
BANDA PÉ NO BREJO
21h30 – BANDA SISTE-
MA 5

les que não possuem terão 
que providenciar.
A informatização oferece 
economia de tempo e re-
cursos tanto para o cida-
dão como para a prefeitu-
ra . Além disso, o sistema 
pode ser acesso onde quer 
que o cidadão esteja, de-
pendendo somente do si-
nal de internet, e poderá 
acompanhar a qualquer 
hora o seu processo. Mais 
informações pelo telefo-
ne: 3625 5026.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar.
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas.
Cafeomancia: leitura através da borra do café.
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas.
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista.
Catroptomancia: adivinhação por espelhos.
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera.
Cleomancia: adivinhação por dados.
Cristolomancia: adivinhação por cristais.
Cromolomancia: adivinhação por cebolas.
Dactilomancia: adivinhação por observação de anéis.
Dendromancia: observação de árvores derrubadas.
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos.
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves.
Hidromancia: observação da água.
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes.
Margaritomancia: adivinhação por pétalas.
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas.
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes.
Oinomancia: adivinhação pelo vinho.
Ovomancia: adivinhação através de ovos.
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do 
hospital. Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto des-
cansando.
- Eu quero uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica pra fazer essa escolha. 
Nós vamos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro 
nome. Eu quero arranjar um sobrenome...
***
Na aula de ciência, o professor pergunta o aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca:
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o 
coração não sente?

Mensagens

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, 
quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna 
escravo de hábitos, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não 
muda de marcas, não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com 
quem não conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está 
infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo pelo incerto 
para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, 
qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se obser-
var, os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se 
algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus 
subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que 
surgem nos dois lados e, dessa maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas 
eram resolvidos com bom senso, inspirado na sabedoria do povo, trans-
mitida pelos ditados populares. Eu reclamava porque não tinha sapatos 
novos e quando olhei para traz vi um homem que não tinha os pés. Nem 
todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos egoístas po-
dem se lembrar do dito quando se sentirem injustiçados.

Pensamentos,provérbios e citações

O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor solução.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos da decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é a indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 43, Termo nº 6955
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON PAULO DA SILVA e KELLY CRISTINA PEREIRA SANTOS, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 28 de agosto de 1983, de profissão motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua José Monteiro Patto, nº 43, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DORIVAL PAULO DA SILVA, 
falecido em em Tremembé/SP na data de 6 de novembro de 2010 e de MÉRCIA REGINA DA SILVA, de 56 anos, natural 
de Tremembé/SP, nascida na data de 25 de fevereiro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida em 5 de agosto de 1976, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de ADENIL MARIANO SANTOS, de 66 anos, natural de Pirajui/SP, nascido na data de 20 
de julho de 1952 e de DALVA MARIA PEREIRA SANTOS, de 64 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 5 de 
outubro de 1954, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 25 de fevereiro de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Crianças podem ser
biólogos por um dia

no Projeto Tamar

Quem já pensou em ser 
biólogo por um dia? O 
Projeto Tamar Ubatuba 
iniciou em janeiro, uma 
nova atividade educativa. 
Crianças de 6 a 10 anos 
podem acompanhar o dia
-a-dia das equipes que 
cuidam das tartarugas ma-
rinhas e conhecer de per-
tinho o trabalho com os 
animais e o que se faz há 
39 anos para protegê-los.
Uma tarde com os biólo-
gos e pesquisadores do 
Tamar seguindo os pas-
sos diários que acontecem 
no Centro de Visitação 

e Educação Ambiental e 
no Hospital Veterinário, 
apoiando e realizando ati-
vidades como: o banho na 
tartaruga marinha, o pre-
paro da alimentação dos 
animais e o enriquecimen-
to ambiental.
?Através do conhecimen-
to, interação e vivência 
com as tartarugas mari-
nhas, o propósito do pro-
grama educativo, que já 
acontece na Bahia desde 
2017 e em outras bases do 
Tamar, além do despertar 
para a pesquisa e para a ci-
ência, é promover a sensi-

bilização e olhar de amor 
e cuidado para a conserva-
ção dos ecossistemas ma-
rinhos?, conta a coordena-
dora do Tamar Ubatuba, 
Berenice Gomes.
O Biólogo por Um Dia 
é para crianças de 6 a 10 
anos e acontece às ter-
ças-feiras e sábados, das 
14h às 18h, no Projeto 
Tamar Ubatuba/SP. Uma 
experiência inesquecível 
para quem já participou 
e relatou as reações das 
crianças, as descobertas, o 
aprendizado e a inspiração 
para a vida.
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Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa WELLINGTON ISMAIL 
COELHO DOS SANTOS 40823923860, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 25.182.634/0001-33, objeto do contrato 020/2019, a contratação da BANDA 
ARRIBA PARAITINGA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 01 de 
março de 2019 durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitin-
ga, pelo valor R$ 2.000,00.
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, 20 de fevereiro 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 DARLY PRADO GONÇAL-
VES 38352083813, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.190.089/0001-
00, objeto do contrato 021/2019, a contratação da GRANDE BANDA DO SERTÃO 
para apresentação de 01 (um) show musical no dia 02 de março as 10:00h durante a 
realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 5.000,00.
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, 20 de fevereiro 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 TÂNIA MARIA MO-
RADEI DE GOUVÊA 12213185867, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 13.883.324/0001-67, objeto do contrato 022/2019, a contratação da BANDA 
QUAR’ DE MATA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 02 de março 
as 13:00h durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 4.700,00.
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, 20 de fevereiro 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 ALAN DA SILVA SANTOS 
42710196824, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 24.190.495/0001-27, 
objeto do contrato 023/2019, a contratação da BANDA LOS CUNHADOS para 
apresentação de 01 (um) show musical no dia 02 de março as 16:00h durante a re-
alização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 3.000,00.
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, 20 de fevereiro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PA-
RAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa LUIZ GUSTAVO SALINAS MAGA-
LHÂES 14459552884, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.433.743/0001-10, 
objeto do contrato 024/2019, a contratação da BANDA SINCOPADO para apresenta-
ção de 01 (um) show musical no dia 02 de março as 20h30min durante a realização do 
CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 4.200,00.
 Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 20 de fevereiro 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 RONAN HENRI-
QUE SANTOS DIAS 29475052801, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
13.075.933/0001-75, objeto do contrato nº 015/2019, a contratação da “BANDA 
NA BANGUELA” para prestação de serviços como Banda de Chão e Apoio dos 
Blocos Carnavalescos durante a realização do CARNATUÇABA 2019, pelo valor 
R$ 4.200,00.
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, 20 de fevereiro 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 TÂNIA MARIA MO-
RADEI DE GOUVÊA 12213185867, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 13.883.324/0001-67, objeto do contrato nº 016/2019, a contratação de “TÂ-
NIA MORADEI E BANDA” para apresentação de 01 (um) show musical no dia 
23/02/2019 às 22h00 no Distrito de Catuçaba, com duração de 90min, durante o 
evento “CARNATUÇABA 2019”, pelo valor R$ 1.500,00.
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, 20 de fevereiro 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 RONAN HENRIQUE SANTOS 
DIAS 29475052801, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.075.933/0001-75, 
objeto do contrato 017/2019, a contratação da BANDA CONFRETE para prestação 
de serviços como Banda de Apoio dos Blocos Carnavalescos – Formato Trio Elétrico 
durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 
13.000,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 20 de fevereiro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PA-
RAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JOSÉ ROBERTO GALHARDO RO-
DRIGUES 34407382805, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.668.248/0001-
81, objeto do contrato 018/2019, a contratação da BANDA CHARANGA DO QUADÔ 
para prestação de serviços como Banda de Chão do Bloco do Sapê e apresentação de 
um Show musical durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 5.000,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 20 de fevereiro 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 MAURICIO PAS-
CUET PREGNOLATTO 21321513852, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
27.513.121/0001-93, objeto do contrato 019/2019, a contratação da BANDA BALA-
COBAND para prestação de serviços como Banda de Apoio dos Blocos Carnavales-
cos – Formato Trio Elétrico durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz 
do Paraitinga, pelo valor R$ 12.000,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e cumpra-se.
São Luiz do Paraitinga, 20 de fevereiro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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Policiamento em
Caraguatatuba durante o 
carnaval será reforçado

Durante os dias de Car-
naval (01 a 05/03), Cara-
guatatuba contará com um 
reforço de 55 policiais mi-
litares, além de cinco via-
turas de força tática para 
aumentar a segurança do 
município.
A operação é uma parce-
ria entre 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 
(BPMI) e a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
de um convênio com a 
Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São 
Paulo.
Tanto o alojamento, em 
uma colônia no Porto 
Novo, quanto a alimenta-
ção do grupo de policiais 
ficará sob as expensas da 
Prefeitura. 
Os policiais são oriundos 
de São Paulo. Em Cara-
guatatuba, a atuação será 
principalmente nos locais 
onde ocorrerão as festas 
carnavalescas.
“O reforço no policiamen-

to é bem-vindo e a admi-
nistração Aguilar Junior 
recebe da melhor maneira 
possível esse contingente 
de policiais que vem nos 
ajudar. Durante esses dias 
de festa, a presença da 
polícia na cidade é muito 
importante pois significa 
mais segurança e tran-
quilidade”, destaca o vi-
ce-prefeito e secretário de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão, Campos 
Júnior.

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa DARLY PRADO GONÇAL-
VES 38352083813, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.190.089/0001-
00, objeto do contrato 025/2019, a contratação da BANDA ESTRAMBELHADOS 
para apresentação de 01 (um) show musical no dia 02 de março as 00:00h durante a 
realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 6.800,00.
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, 20 de fevereiro 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 TÂNIA MARIA MO-
RADEI DE GOUVÊA 12213185867, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
13.883.324/0001-67, objeto do contrato 030/2019, a contratação de TÂNIA MO-
RADEI E BANDA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 04 de março 
as 00:00h durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 4.700,00.
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, 20 de fevereiro 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 JOÃO MAURO FERNAN-
DES DE OLIVEIRA 29587374894, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
18.809.569/0001-68 objeto do contrato 031/2019, a contratação da BANDA DO 
BARBOSA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 05 de março as 
15:00h  durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo 
valor R$ 3.700,00.
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, 20 de fevereiro 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 032/2019, a contratação da BANDA DES-
PIROCADAS para apresentação de 01 (um) show musical no dia 05 de as 00:00h 
durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor 
R$ 3.000,00.
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, 20 de fevereiro 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 RIBEIRO DIAS 
62494368804, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.386.802/0001-59, ob-
jeto do contrato 026/2019, a contratação da BANDA LUME DE PARAITINGA 
para apresentação de 01 (um) show musical no dia 03 de março as 16:00h durante a 
realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 4.200,00.
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, 20 de fevereiro 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 PAULO BARONI JUNIOR 
03208962851, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.214.279/0001-58, ob-
jeto do contrato 027/2019, a contratação da BANDA BARONI E A LOUKOMO-
TIVA KABEREKA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 03 de março 
as 20h30min durante a realização do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 4.400,00.
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, 20 de fevereiro 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 MARQUES & GASPAR 
PRODUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.820.449/0001-
85, objeto do contrato 028/2019, a contratação do GRUPO PARANGA para apre-
sentação de 01 (um) show musical no dia 03 de marços as 00:00h durante a realiza-
ção do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 8.200,00.
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, 20 de fevereiro 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 LACILDO APARECIDO DOS 
SANTOS 28840767860, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 97.524.086/0001-
93, objeto do contrato 029/2019, a contratação da BANDA CONFRETE para apre-
sentação de 01 (um) show musical no dia 04 de março as 20:30min durante a realiza-
ção do CARNAVAL 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 4.700,00.
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, 20 de fevereiro de 2019.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
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