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A GAzetA dos Municípios

Bombeiros de Caçapava são 
chamados para combater

incêndio em depósito

Governo vai priorizar 
fiscalização de 3,3 mil 

barragens com alto risco Confirmados casos do vírus 
sorotipo 2, São Paulo entra em 

situação de alerta

Setor siderúrgico não é 
contra abertura comercial, 
mas pede competitividade

Equipes do Corpo de 
Bombeiros foram aciona-
das na noite desta terça-
feira  em Caçapava, para o 
trabalho de contenção de 
um incêndio em um depó-
sito no bairro Vila Paraíso. 
O fogo ocorreu em um 
barracão de materiais re-
cicláveis localizado na 
Avenida Marechal Castelo 

Uma reunião ontem (29) 
em Brasília de mais de 
duas horas de duração 
serviu para que represen-
tantes do setor siderúrgi-
co levassem uma pauta de 
reivindicações para o mi-
nistro da Economia, Pau-
lo Guedes. Os executivos 
manifestaram o receio de 
que o governo federal leve 
adiante a proposta de pro-
mover a abertura comer-
cial sem antes corrigir o 
que classificam como “as-
simetrias competitivas”, 
que encarecem o produto 
nacional.
Segundo Marcos Polo de 
Mello Lopes, presidente 
do Instituto Aço Brasil, 
o setor siderúrgico não é 
contrário à abertura co-
mercial, mas pede que, 

O governador de São Pau-
lo, João Dória, colocou 
o estado em situação de 
alerta para casos de den-
gue. De acordo com nú-
meros da Secretaria de 
Saúde, nos primeiros 15 
dias do ano já foram re-
gistrados 610 casos da do-
ença. Em 2018, em todo o 
mês de janeiro foram 888 
casos registrados. Fora 
isso, neste ano a presença 
do vírus do sorotipo 2 já 
foi confirmada em pelos 
menos 19 cidades das re-
giões Norte e Nordeste do 
estado, o que exige ainda 
mais atenção. “Esse vírus 
tende a provocar casos cli-
nicamente mais graves da 
doença em pessoas que já 
foram infectadas com ou-
tros sorotipos”, explica o 
Biólogo Horácio Manuel 
Teles, membro do CR-
Bio-01 – Conselho Regio-
nal de Biologia – 1ª Re-
gião (SP, MT e MS).
Para ele, é possível que o 

Das mais de 20 mil barra-
gens existentes no país, o 
governo decidiu priorizar 
o mapeamento de 3.386 
empreendimentos que fo-
ram classificados, de acor-
do com últimos relatórios 
do setor, com “dano po-
tencial associado alto” ou 
“risco alto”. 
A informação foi confir-
mada pelo ministro do 
Desenvolvimento Regio-
nal, Gustavo Canuto, após 
reunião do primeiro esca-
lão do governo Jair Bolso-
naro na manhã de ontem, 
dia 29.
O conselho de ministros, 
comandado pelo presiden-
te em exercício, Hamilton 
Mourão, decidiu, no en-
contro no Palácio do Pla-
nalto, priorizar as estrutu-
ras que serão submetidas 
imediatamente à resolu-
ção publicada ontem, no 
Diário Oficial da União. 
O texto determina o pente 
fino sob as condições das 
barragens e avaliação ime-
diata sobre a necessidade 
de remover instalações 
que coloquem pessoas em 
risco.

Branco.
Moradores do bairro per-
ceberam as chamas e cha-
maram a equipe por volta 
das 22h. 
Com três viaturas e um ve-
ículo auto bomba, o com-
bate ao fogo durou cerca 
de 30 minutos. Segundo 
os bombeiros, cerca de 
100 m² de área do depósi-

antes, sejam corrigidas as 
tais “anomalias competi-
tivas”, como a cumulati-
vidade de impostos, alto 
custo da energia e patamar 
dos juros - ou seja, uma 
série de custos de produ-
ção que compõem aquilo 
a que os especialistas cha-
mam de Custo Brasil.
“Não queremos nenhum 
grau de protecionismo. 
Queremos ter a possibi-
lidade de competir em 
condições de igualdade 
com os importados”, disse 
o presidente do Instituto 
Aço Brasil a jornalistas 
após o fim do encontro. 
“O que vemos, hoje, no 
Brasil, é uma inversão de 
tudo o que podíamos ima-
ginar como razoável. A in-
dústria brasileira investe, 

crescimento dos casos da 
dengue em 2019 tenha re-
lação com a redução dos 
cuidados que visam o con-
trole dos criadouros nos 
ambientes domésticos, 
como também das ações 
de responsabilidade das 
diferentes instâncias de 
governo.
No entanto, a Secretaria 
de Saúde ainda não con-
sidera as infecções pelo 
sorotipo 2 uma epidemia. 
“Mas é preciso que as 
campanhas de prevenção 
à proliferação do mos-
quito Aedes aegypti e de 
conscientização para esse 
novo vírus sejam refor-
çadas entre a população, 
especialmente nas regi-
ões onde já há registros”, 
alerta o Biólogo do CR-
Bio-01. Como ainda não 
se descobriu uma forma 
eficiente de combate ao 
mosquito, o melhor re-
médio continua sendo a 
prevenção, ou seja, a re-

O grupo não definiu uma 
data para que a fotografia 
destes empreendimentos 
esteja concluída. Ao reco-
nhecer limitações estrutu-
rais de alguns órgãos fis-
calizadores, o governo se 
comprometeu a remanejar 
técnicos e recursos quan-
do necessário.
Canuto disse que o relató-
rio será concluído “o mais 
rápido possível”, mas 
afirmou que não adianta 
ter um mapeamento sem 
“conhecimento e cautela 
necessária”. 
“Nosso objetivo é mais 
que cumprir um número, é 
garantir que as que forem 
vistoriadas de fato que se-
jam com informações cor-
retas”, afirmou.
Prioridades
Do total a ser vistoriado, 
pouco mais de 200 bar-
ragens são utilizadas pela 
mineração. 
Destas, 70 são a montan-
te de resíduos, mesmo 
modelo da barragem que 
rompeu-se na cidade de 
Brumadinho, próxima a 
Belo Horizonte.
O ministro de Minas e 

to foram consumidas pelas 
chamas que se propagaram                                                             
rapidamente devido ao 
tipo de material de fácil 
combustão que estava es-
tocado.
De acordo                                                                                  
com os bombei-
ros, na hora do fogo                                                             
não havia ninguém no lo-
cal.

se capacita e o importado 
é que é beneficiado atra-
vés dos impostos”.
Para o diretor do institu-
to, o empresário brasileiro 
“tem um grilhão que são 
os impostos; outro que 
são os juros; um piano nas 
costas que são os encar-
gos trabalhistas e alguém 
grita: corre que o chinês 
vai te pegar”, repetindo 
a declaração do próprio 
ministro Paulo Guedes e 
que, segundo o executivo, 
expressa de maneira mui-
to objetiva a realidade do 
empresário brasileiro.
O executivo disse que o 
ministro Paulo Guedes, 
que deixou o local sem fa-
lar com os jornalistas, pa-
receu ter acolhido bem as 
sugestões do instituto.

dução das possibilidades 
da criação e reprodução 
do Aedes. Para evita-lo, 
o especialista lembra al-
guns cuidados que devem 
ser tomados para não criar 
ambientes propícios à re-
produção do mosquito:
– Tonéis e caixas d’água 
devem estar bem fecha-
dos;
– Fazer a manutenção pe-
riódica da limpeza das ca-
lhas;
– Armazenar garrafas com 
a boca para baixo;
– Utilizar tela nos ralos;
– Manter lixeiras sempre 
bem tampadas;
– Colocar areia nos pratos 
de vasos de plantas;
– Limpar os bebedouros 
de animais com escova ou 
bucha;
– Acondicionar pneus em 
locais cobertos;
– Eliminar água sobre as 
lajes;
– Eliminar detritos e entu-
lhos em quintais e jardins.

Energia, almirante Ben-
to Albuquerque, explicou 
que estas serão as priori-
dades em sua área. Com 
encontro marcado para a 
tarde de hoje com direto-
res da mineradora Vale, 
responsável pela estrutu-
ra de Brumadinho, Albu-
querque afirmou que a em-
presa já se comprometeu 
a desativar todas as suas 
estruturas a montante.
“Caso não seja possível, 
[Vale vai] construir bar-
ragens de contenção para 
que não ocorra nenhum 
tipo de acidente com dano 
a vida humana”, afirmou.
Com foco na revisão das 
normas sobre segurança 
de barragens, criada em 
2010, o conselho ainda 
cobrou o cumprimento de 
medidas como a que proí-
be a instalação de estrutu-
ras como restaurantes na 
área mais próxima à bar-
ragem. Outra exigência 
é o cumprimento de um 
plano de emergência para 
preparar a população de 
regiões onde existem estas 
estruturas para casos de 
acidente.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

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.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
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

Por que a fechadura é símbolo da sorte

Há registros desse objeto já ser considerado um amuleto poderoso desde a 
Grécia Antiga. Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos 
acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato lembran-
do a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e da prosperidade. Os cristãos 
europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury 
(924/988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso 
da metalurgia. Segundo a lenda, Dunstan teria colocado uma ferradura no 
próprio demônio e só depois de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, 
nunca mais se aproximaria do objeto.
***
Por que o navio flutua

O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. 
A massa do navio está distribuída em uma larga extensão, fazendo com 
que ele desloque uma grande quantidade de água ao ser lançado ao mar. 
Assim ele preenche um espaço antes ocupado pelo líquido. A água deslo-
cada que estava em equilíbrio tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim 
uma pressão que atua sobre o casco principalmente em sua parte inferior. 
Essa pressão, chamada de empuxo, impulsionará o navio para a superfície 
e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Humor

Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em 
Administração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em 
Economia, escrevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de 
Sociologia, falo corretamente cinco idiomas, entre eles o Latim e o Man-
darim e agora quero prender um jeito de arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente 
companheiro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso 
compulsivo, procuro viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar 
com Severino Barba de Bode, na barraca 21, no acampamento do DER-
SA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de 
verdade, por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: 
Alugamos no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um pouco. Não cultive o pessimismo. Cen-
tralize-se ao bem estar. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue 
adiante, mesmo vagando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que 
seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não 
consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impres-
siones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é constru-
ção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações 
sem esforços. Silencie para a injúria. Olvide para o mal. Perdão para as 
ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não permita que os 
irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança. 
Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes 
em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo 
certo. Não conte vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações 
ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faça a luz na 
vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. 
Aja auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia visão radical de indivíduos 
que tiveram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam 
era verdadeiro, ao invés de aceitar as crenças comuns da sua época. Isso 
é de forma básica a única coragem exigida por nós, ter coragem para o 
mais estranho, mais singular e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Cada cabeça uma sentença.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter paciência.
O tempo é um oceano, mas termina na praia.
Cada macaco no seu galho.
Lembre-se sempre: Cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
Só amanhece o dia para quem está acordado.

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

Livro D-25, FLS. nº 37, Termo nº 6942
Faço saber que pretendem se casar JEAN DA SILVA DE OLIVEIRA e FÁTIMA APARECIDA ADÃO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos do 
Jordão-SP, nascido em 13 de junho de 1994, de profissão ajudante de reciclagem, de estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado na Rua Esperança, nº 49, Chácaras Canaã, Tremembé/SP, filho de CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA, de 48 
anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na data de 10 de maio de 1970, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de 
JEANE ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA, de 46 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 18 de novembro 
de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Campos do Jordão-SP, nascida em 18 de dezembro 
de 1985, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
FRANCISCO VITOR ADÃO, falecido em Campos do Jordão/SP na data de 26 de julho de 2015 e de GERALDA FÁTIMA 
RODRIGUES ADÃO, falecida em Campos do Jordão/SP na data de 1 de abril de 2001. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BIANCA APARECI-
DA SILVA SANTOS 39393080801, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
15.056.257/0001-32, objeto do contrato nº 003/2019, a contratação da “BANDA 
NA BANGUELA” para prestação de serviços como banda de apoio para o 34º Fes-
tival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 6.500,00.

 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, 22 de janeiro 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 nº 007/2019, a contratação da “BANDA 
QUAR’ DE MATA” para apresentação no dia 09/02/2019 às 16h00 na Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, com duração de 90min, durante o 34º  Festival de Marchinhas de 
São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.500,00.

 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, 22 de janeiro 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 APARE-
CIDO DOS SANTOS 28840767860, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
97.524.086/0001-93, objeto do contrato nº 008/2019, a contratação da “BANDA 
CONFRETE” para apresentação no dia 09/02/2019 às 00h00 na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, com duração de 90min, durante o 34º Festival de Marchinhas de São Luiz do 
Paraitinga, 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, 22 de janeiro 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 VIVA PRODUÇÕES CUL-
TURAIS LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.214.279/0001-
58, objeto do contrato nº 009/2019, a contratação da “BANDA LOS CUNHADOS” 
para apresentação no dia 16/02/2018 às 16h00 na Praça Dr. Oswaldo Cruz, com 
duração de 90min, durante o 34º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, 
pelo valor R$ 1.680,00.

 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, 22 de janeiro 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 010/2019, a contratação de “TÂNIA 
MORADEI E BANDA” para apresentação no dia 16/02/2019 às 00h00 na Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, com duração de 90min, durante o 34º Festival de Marchinhas de 
São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.500,00.

 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, 22 de janeiro 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 APARE-
CIDO DOS SANTOS 28840767860, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
97.524.086/0001-93, objeto do contrato nº 004/2019, a contratação da “BANDA 
CONFRETE – FORMATO BANDA DE APOIO” para prestação de serviços para 
o 34º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga., pelo valor R$ 6.500,00.

 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, 22 de janeiro 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 WELLINGTON ISMAIL 
COELHO DOS SANTOS 40823923860, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 25.182.634/0001-33, objeto do contrato nº 005/2019, a contratação da “BANDA 
ARRIBA PARAITINGA” para apresentação no dia 02/02/2019 às 16h00 na Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, com duração de 90min, durante o 34º Festival de Marchinhas 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 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, 22 de janeiro 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, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.275.175/0001-53, ob-
jeto do contrato nº 006/2019, a contratação da “BARONI E A LOUKOMOTIVA 
KABEREKA” para apresentação no dia 02/02/2019 às 00h00 na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, com duração de 90min, durante o 34º  Festival de Marchinhas de São Luiz do 
Paraitinga., pelo valor R$ 2.500,00.

 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, 22 de janeiro de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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Procurado por homicídio em
Pinda, integrante da quadrilha da 

van é preso em Guaratinguetá
A Polícia Civil de Guara-
tinguetá prendeu na tarde 
de ontem (28) um homem 
procurado por homicídio 
praticado há cerca de duas 
semanas no distrito de 
Moreira César, em Pinda-
monhangaba. O suspeito 
estava no interior do Hos-
pital Frei Galvão procu-
rando por assistência mé-
dica, em virtude de uma 
fratura no braço direito.

O mandado de prisão tem-
porário contra ele se refere 
ao crime ocorrido na noite 
do último dia 14, no bair-
ro Ipês I (Moreira César), 
Pindamonhangaba, quan-
do um bando de crimino-
sos chegou  numa van e 
invadiu uma residência. 
Não houve troca de tiros, 
entretanto a ação dos ban-
didos resultou na morte 
de duas pessoas e ainda 

deixou outras três pessoas 
feridas.
De acordo com a Delega-
cia de Investigações Ge-
rais (DIG), o investigado 
é apontado com um dos 
líderes do tráfico de dro-
gas no bairro Santa Luzia, 
em Guaratinguetá. A in-
vestigação dos crimes de 
homicídios estão sendo 
apuradas pelo 2.º DP de 
Pindamonhangaba.

AVISO DE ABERTURA

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL n° 015/2019

OBJETO: Chamada Pública nº 003/2019, Processo Administrativo Municipal nº 
015/2019, para cadastramento de pessoal jurídica para exploração de espaço físico 
destinado a estacionamento durante o Carnaval/2019, no período de 01 a 05 de 
março de 2019, na modalidade de permissão de uso de bem público, conforme con-
dições descritas no termo de referência e demais anexos que integram a Chamada 
Pública.

As pessoas jurídicas deverão apresentar a documentação para habilitação e propos-
tas até o dia 11 de fevereiro de 2019, que deverá ser protocolada até às 17 horas, na 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, com sede na 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga - SP.

A abertura dos envelopes será no dia 12 de fevereiro de 2019 às 10:00 horas, na sala 
de reuniões da sede da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga - SP.

O edital da Chamada Pública na integra poderá ser consultado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, localizada na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz, nº 03, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site www.saoluizdoparai-
tinga.sp.gov.br.
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