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A GAzetA dos Municípios

Festa da Colônia Italiana
de Quiririm completa
30 anos de tradição

Acusado no esquema Odebrecht, 
ex-presidente do Peru se suicida 

após receber ordem de prisão

Taubaté Shopping segue
com oficinas temáticas

gratuitas para a criançada

A 30ª Festa da Colônia 
Italiana de Quiririm co-
meça na quinta-feira, dia 
25 de abril. A abertura 
oficial acontece às 19h30. 
Antes, às 19h, a Banda 
Sinfônica de Taubaté irá 
recepcionar o público na 
praça de Eventos, que fica 
à rua Coronel José Bene-
dito Marcondes de Mat-
tos. A festa vai até o dia 1º 
de maio.
A expectativa dos organi-
zadores é de que cerca de 
300 mil visitantes passem 
pelas ruas de Quirim para 
prestigiar a tradicional fes-
ta do Distrito. Foram pro-
duzidas cerca de 15 tone-
ladas de massas e molhos 
para os amantes da gastro-
nomia italiana durante os 
dias da festa, além de 60 
mil doces e 7.000 litros de 
suco. As 29 barracas irão 
oferecer também 8.000 
litros de chopp, 10.000 
caixas de cervejas, 15.000 
caixas de refrigerante e 
10.000 litros de vinho. 
Todos os dias acontecerão 
shows com grupos folcló-
ricos, grupos de dança e 
grandes nomes, como Fa-
mília Lima, Tony Angeli, 
Fred Rovella, Banda Mis-
tura Itália, Banda Brasiltá-
lia, A Bella Itália - “A Bela 
e os Tenores”, Banda Via 
Roma e muitos outros.
Além disso acontecerão 
apresentações pelas ruas 
do Distrito, com os gru-
pos Teatro Família Itália 
Taubaté, Centro de Con-
vivência da Terceira Idade 
“Mensageiros da Amiza-
de”, Família Nostra Por-
peta, Dona Caçarola, Os 
Mazzolin di Fiori, “Ar-
lequim e Pierrot”, Grupo 
Olharte Projeto Social 
Eliane Humberg para dan-
ça, Trupe da Massa, “Más-
caras do Teatro Italiano” 
(Comédia Dell Arte ) e os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo.
Confira a programação 
completa:
25/04 (quinta-feira)

Morreu nesta quarta-feira 
(17) durante cirurgia, o ex
-presidente do Peru Alan 
García, depois de dar um 
tiro na cabeça. Garcia foi 
hospitalizado após ten-
tar contra a própria vida 
depois de receber ordem 
de prisão em sua casa, 
no bairro Miraflores, em 
Lima. 
O ex-presidente Peru era 
acusado de corrupção em 
caso envolvendo a empre-
sa brasileira Odebrecht. 

Com a proximidade dos 
feriados nacionais, Sexta-
feira Santa (19) e Tiraden-
tes (21), e do feriado mu-
nicipal de São Benedito 
(22), o Taubaté Shopping 
se prepara para receber a 
criançada com atividades 
temáticas gratuitas.
Hoje sexta-feira (19) e 
sábado (20), a escola de 
idiomas CCAA estará no 
espaço Domingo Cultural, 
próximo à loja Polishop, 
fazendo uma oficina de 
confecção de porta-ovi-
nhos de chocolate em for-

19h: Banda Sinfônica de 
Taubaté
19h30: Abertura Solene
20h: Escolha da Rainha e 
Princesa
22h: Show Banda Mistura 
Itália
26/04 (sexta-feira)
19h: Grupo Sapateado 
“Pés em Movimento”
19h30: Grupo Folclórico 
La Prima Tarantela
20h: Grupo Folclórico di 
Danza Mazzolin di Fiori
20h30: Grupo Folclórico 
Santa Lucia
22h30: Show Banda Bra-
siltália
27/04 (sábado)
13h: Orquestra Sinfônica 
de Taubaté - Osita
15h: Grupo Folclórico di 
Danza Mazzolin di Fiori
16h: Grupo Olharte Proje-
to Social Eliane Humberg 
para dança
16h30: Grupo Folclórico 
Santa Lucia Mirim
17h30: Banda Municipal 
de Quiririm - BAMUQUI
18h30: Jeff Strett Dance/ 
Impact H2 e Balé da Cida-
de de Taubaté
19h: Grupo Folclórico La 
Prima Tarantela  
19h30: Grupo Folclórico 
Piccola Tarantela
20h: Grupo Folclórico 
Santa Lucia
22h30: Show A Bella Itá-
lia - “A Bela e os Tenores”
28/04 (domingo)
8h: Passeio Ciclístico e 
Caminhada - Saída do 
Museu da Imigração Ita-
liana
14h30h: Dança Contem-
porânea  “Estações da 
Dança” e Balé da Cidade 
de Taubaté
15h: Ballet Jovem Maes-
tro Fêgo Camargo
16h: Santa Missa - No Mi-
rante
16h: Grupo Folclórico 
Piccola Tarantela
17h: Ópera Studio do Vale 
- “Opera no Museu”
18h: Grupo Folclórico La 
Prima Tarantela
19h: Grupo Folclórico di 
Danza Mazzolin di Fiori

García foi levado com 
urgência ao Hospital Ca-
simiro Ulloa, na capital 
peruana, mas não resistiu.
A equipe médica que o 
atendeu informou que 
Alan Garcia teve três pa-
radas cardíacas e foi rea-
nimado. Ele deu entrada 
no hospital às 6h45, com 
perfurações de entrada e 
saída de bala no crânio. 
O ex-presidente tinha 69 
anos.
No ano passado, Garcia 

mato de coelhinho, além 
de distribuir chocolates 
para a garotada. A ação 
acontece das 14h às 18h 
e contará com a presença 
especial do personagem 
mais esperado da época, 
o coelhão, que estará no 
centro de compras para 
animar e interagir com a 
garotada. O público tam-
bém deve ficar atento aos 
horários especiais do cen-
tro de compras durante o 
feriado. Confira:
- Sexta-feira (19): funcio-
namento das lojas das 13h 

20h: Grupo Folclórico 
Santa Lucia Mirim
20h30: Grupo Folclórico 
Santa Lucia
22h30: Show Banda Via 
Roma
29/04 (segunda-feira)
19h: Dança Contemporâ-
nea - “Estações da Dança” 
e Jeff Strett Dance/ Impact 
H2
19h30: Grupo Folclórico 
La Prima Tarantela
20h: Grupo Folclórico 
Santa Lucia Mirim
20h30: Grupo Folclórico 
Santa Lucia
21h: Grupo Folclórico 
Piccola Tarantela
22h30: Show Família 
Lima
30/04 (terça-feira)
19h: Integrarte Dança
19h30: Grupo Folclórico 
di Danza Mazzolin di Fio-
ri
20h: Grupo Folclórico La 
Prima Tarantela
20h30: Grupo Folclórico 
Piccola Tarantela
21h: Grupo Folclórico 
Santa Lucia
22h30: Show Tony Angeli
01/05 (quarta-feira) 
11h: Desfile da Imigração
12h30: Quintal do Circo
13h30: Orquestra Livre 
Juvenil da Fundação Lia 
Maria Aguiar
15h: Grupo Folclórico di 
Danza Mazzolin di Fiori
16h: Grupo Sapateado 
“Pés em Movimento” 
17h: Grupo Folclórico 
Santa Lucia mirim
18h: Grupo Folclórico 
Piccola Tarantela
19h45: Integrarte Dança
20h: Grupo Folclórico 
Santa Lucia Mirim
20h30: Grupo Folclórico 
Santa Lucia 
22h: Show Fred Rovella
Museu da Imigração Ita-
liana de Quiririm
Documentário “Calvatone 
- A cidade dos Indiani”, de 
Sérgio Costa
Exibições às 10h30 e às 
15h nos dias 27 (sábado), 
28 (domingo) e 01 (quar-
ta-feira, feriado)

se reuniu com jornalis-
tas e negou que estivesse 
envolvido em qualquer 
esquema de pagamento 
de propinas envolvendo 
a construtora brasileira 
Odebrecht.
O presidente do Peru, 
Martín Vizcarra, lamentou 
no Twitter a morte de Alan 
García. “Consternado com 
a morte do ex-presidente. 
Envio minhas condolên-
cias à família e pessoas 
queridas”

às 21h e a Praça de Ali-
mentação das 11h às 22h;
-  Sábado (20): horário 
normal para as lojas, das 
10h às 22h, e a Praça de 
Alimentação funcionará 
das 11h às 22h;
- Domingo (21): horário 
de atendimento das lojas 
será das 13h às 20h e da 
Praça de Alimentação das 
11h às 22h;
- Segunda-feira (22): as 
lojas seguem com o horá-
rio de feriado das 13h até 
às 21h e a Praça de Ali-
mentação das 11h às 22h.
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Miscelânea
Curiosidades

A carambola é uma fruta da caramboleira, uma árvore ornamental de pe-
queno porte. Possui flores brancas e púrpuras. É largamente usada como 
planta de arborização de jardins e quintais. É originária da China, de sa-
bor agridoce, com coloração variando de verde ao amarelo, dependendo 
do grau de maturação, rica em sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) e 
contendo vitaminas A e C e do complexo B, a carambola é considera-
da uma fruta febrífuga (que serve para combater a febre), antiescorbútica 
(que serve para curar a doença escorbuto – carência de vitamina C, e que 
se caracteriza pela tendência a hemorragia) é, devido à grande quantidade 
do ácido oxálico, estimulador do apetite. Seu suco pode ser usado para 
tirar manchas de ferro, de tintas e ainda limpar metais. Sua casca é uti-
lizada como antidisentérico, por possuir alto teor de tanino – cujo poder 
adstringente pode prender o intestino. É considerada uma fruta de quintal, 
pois seu cultivo não é feito em escala, sendo produzida essencialmente em 
sítio, granjas e pomares de fazendas. Começa produzir frutos em torno de 
quatro anos de existência, dando em média duzentos frutos, podendo durar 
de cinqüenta a setenta anos. A fruta parece uma estrela quando cortada e 
tem cinco gomos. Pode ser consumida ao natural ou no preparo de geléias, 
caldas, sucos e conservas. Cortada em fatias e deixada no fogo brando 
com açúcar, fica quase da mesma consistência e sabor do doce de ameixa 
preta. Na Índia e na China são bastante consumida como sobremesa, assim 
como as flores e os frutos verdes, que são utilizados nas saladas. Pessoas 
portadores de insuficiência renal crônica não podem comer a carambola, 
pois esta fruta possui uma toxina natural, a caramboxina, que não é fil-
trada pelos rins dessas pessoas, ficando retida no organismo e atingindo 
o cérebro, podendo induzir crises de soluços, vômito, confusão mental, 
agitação psicomotora, convulsões prolongadas (estado de mal epilético), 
como levar inclusive à morte. Portadores de diabetes devem consultar o 
médico antes de comer, pois podem sofrer de insuficiência renal e não 
saber. Pessoas sem problemas renais devem evitar o abuso no consumo 
da carambola. Isso porque seu teor de ácido oxálico pode eventualmente 
produzir cálculos renais em indivíduos mais sensíveis. Foi introduzida no 
Brasil em 1817, sendo plantada praticamente em todo território brasileiro. 
É muito popular na região nordeste do Brasil.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. 
Depois de algum tempo de casado, a beira de um ataque de nervos, ele 
finalmente conseguiu convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da 
primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu bem? Como foi a consulta? Tudo bem?
E ela respondeu: 
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o 
psicólogo que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a 
professora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, aí depende do tamanho da peixeira e dá desavença dos 
cabras...

Mensagens

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas 
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já 
é um progresso. Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, 
faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em 
grandes rios. Continue andando e fazendo. O que parece fora do alcan-
ce esta manhã vai parecer um pouco mais próximo ao anoitecer se você 
continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apaixonado 
que você dedicar a esse objetivo, um pouquinho mais se você se aproxima 
dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de 
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você 
já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer hoje, agora mesmo, 
neste exato momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá 
rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como 
for, continue. O importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se. 
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENEDITO AN-
TONIO JUNIOR SONORIZAÇÃO, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
19.507.421/0001-31, objeto do contrato 043/2019, a contratação da KAIO LEN-
NON E BANDA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 21 de abril de 
2019 durante a realização da FESTA DE SÃO BENEDITO 2018 de São Luiz do 
Paraitinga, pelo valor R$ 1.320,00.
 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, 11 de abril 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 FER-
NANDES DE OLIVEIRA 29587374894, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 18.809.569/0001-68, objeto do contrato 044/2019, a contratação da RAFINHA 
ACÚSTICO para apresentação de 01 (um) show musical no dia 20 de abril de 
2019 no  SÁBADO DE ALELUIA, pelo valor R$ 1.500,00.
 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, 11 de abril 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 045/2019, a contratação da BANDA 
CHARANGA DO QUADÔ para prestação de serviços como BANDA DE CHÃO 
DO BLOCO PÉ NA COVA para realização da Malhação do Judas durante o Sába-
do de Aleluia no dia 20 de abril de 2019, 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, 11 de abril 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



página 3A GAzetA dos Municípios19-20-21-22 de abril de 2019

Amadurecimento, amizades e o
inglês: porque estudantes

procuram intercâmbio na Austrália

Peças de brinquedo são usadas 
como prótese em tartaruga

O paulistano Gabriel da 
Hora, de 20 anos, passou 
cinco meses aprendendo 
inglês em Sydney, durante 
seu intercâmbio na Aus-
trália, em 2017. Não foi 
apenas a primeira expe-
riência fora do país como 
também seu contato ini-
cial com a língua e com a 
vida fora da casa dos pais. 
Segundo ele, sair da zona 
de conforto em São Paulo 
foi um passo fundamental 
para seu progresso profis-
sional e humano.
“Tive que aprender a fazer 
tudo sozinho: ir ao super-
mercado, cozinhar, lavar a 
roupa, pagar o aluguel, ar-
rumar a casa. Como essa 
nunca tinha sido minha ro-
tina, senti dificuldade nos 
primeiros meses. Foi um 
período de crescimento 
nesse sentido. Agora que 
voltei, consigo perceber 
o quanto amadureci como 
pessoa: valorizo mais a 
família, os amigos, aque-
les momentos que a gente 
abandona porque prefere 
sair, ficar no computador”, 
diz ele ao Agora Vale.
Um dos destinos prefe-
ridos dos brasileiros que 
vão para o exterior estu-
dar, a Austrália se tornou 
nos últimos anos um país 
acolhedor em diversos ou-
tros aspectos. Ainda que o 
foco da viagem seja con-
cluir uma graduação, co-
meçar uma pós ou apren-
der inglês, a experiência 
de morar em outro con-
tinente, interagindo com 
pessoas de várias partes 
do mundo e expandindo as 
possibilidades de carreiras 
profissionais ou acadêmi-
cas é também fundamen-
tal na hora de escolher por 
uma viagem dessa dimen-
são. Peças de brinquedos e 

resina são agora a nova 
maneira de locomoção 
de uma tartaruga de água 
doce em Uberaba (MG). 
A criatividade e inovação 
vieram do gerente clínico 
do Hospital Veterinário 
da cidade, Cláudio Yudi, 
e dos alunos do curso de 
Medicina Veterinária da 
Universidade de Ubera-
ba (Uniube). A tartaruga, 
batizada de Michelange-
lo, é conhecida como cá-
gado-de-barbicha. Ela foi 
recolhida pela Polícia Mi-
litar Ambiental e levada 
ao Hospital para receber 
cuidados. “O animal não 
apresentava as duas patas 
traseiras, como não sabe-
mos do caso, a possibili-
dade maior é que o animal 
tenha nascido sem elas. 
Então nós ficamos com 
uma grande dificuldade, 
do que iria substituir a fal-
ta dessas patas”, conta o 
médico veterinário e pro-
fessor universitário.
 A solução sugerida foi 
bem simples, usar peças 
de brinquedos resistentes 
para adaptar uma melhor 

Entre junho de 2015 e o 
mesmo mês de 2016, 43,9 
mil brasileiros viajaram 
à Austrália, figurando no 
grupo das 16 nacionalida-
des que mais chegaram à 
nação oceânica no perío-
do. Juntos, eles deixaram 
300 milhões de dólares 
australianos durante as 
viagens. Os números são 
significativos porque até 
os anuários de turismo de 
2013, o Brasil sequer apa-
recia nos dados de chega-
das do governo australia-
no.
A jornalista Thaís Yamashi 
diz que o ano em que pas-
sou em Perth, cidade re-
cém-descoberta pelos in-
tercambistas brasileiros, 
foi o mais frutífero da sua 
vida no quesito relações 
sociais. “Tive a oportuni-
dade de conhecer pessoas 
maravilhosas e meus ami-
gos foram como uma fa-
mília. Um sempre ajudava 
o outro no que precisasse. 
Estando longe da família, 
são essas pessoas que aju-
dam a seguirmos fortes. 
Essa é talvez uma grande 
motivação para fazer um 
intercâmbio desse tipo”, 
avaliou.
A mesma motivação foi 
dada pelo biólogo Julia-
no Mendes, que morou 
cinco anos em Melbourne 
e, na metrópole australia-
na, conheceu sua esposa, 
a fisioterapeuta brasileira 
Juliana Ikashi -- hoje eles 
moram em Peruíbe, no li-
toral paulista. 
“A Austrália me deu todos 
os grandes amigos que eu 
tenho hoje. Estando aqui 
ou lá, foi o mais impor-
tante que eu conquistei 
naquele período em que 
eu cheguei sem um tostão, 
apenas o curso de inglês”, forma de locomoção para 

o Michelangelo. “Não 
substituiria as patas, mas 
serviria de apoio para que 
esse animal pudesse andar 
melhor e resolveu. Nós 
adaptamos oito peças de 
brinquedo que foram co-
ladas na carapaça dele e 
que foi um sucesso, hoje 
o animal anda muito bem, 
ele consegue movimentar 
com essas adaptações de 
rodinha”, continua.
 Para a aplicação das pró-
teses foi utilizada uma re-
sina, mas sem prejuízos à 
saúde animal. “Nós utili-
zamos uma cola especial, 
uma cola até utilizada por 
dentistas. É uma cola que 
adapta materiais orgâni-
cos em tecidos vivos. Uma 
adaptação muito comum, 
inclusive, que nós utili-
zamos tanto em humanos 
como animais e tem dado 
um resultado muito bom”, 
pontua. Ainda segundo 
Yudi, o animal respondeu 
muito bem à adaptação. 
“As tartarugas, em espe-
cial, conseguem se adap-
tar muito bem a próteses, 
nós já temos experiências 

comenta.
Para a estudante Bruna 
Tasato, o que realmen-
te faz a diferença entre a 
Austrália e outros destinos 
possíveis no exterior é a 
possibilidade de trabalho. 
No país, além dos vistos 
de trabalho de até 20 horas 
para os que estão matricu-
lados em cursos com du-
ração de mais de 90 dias, 
são concedidos “vistos 
de trabalho pós-estudo” 
de até dois anos para os 
que cursam uma pós-gra-
duação. Dessa forma, é 
possível contar com rendi-
mentos na moeda corrente 
(dólares australianos) para 
complementar os gastos 
necessários para se viver 
no país durante o período 
do intercâmbio.
O governo australiano 
ainda oferece algumas 
facilidades adicionais 
em parcerias com as ins-
tituições de ensino e as 
agências que trabalham 
com intercâmbios, como 
o serviço de emissão de 
certificados, que facilita a 
recepção de estudantes in-
ternacionais e os qualifica 
mais rapidamente para o 
mercado de trabalho.
“A gente aprende a lidar 
com vários tipos de situa-
ções, praticamos o inglês 
e, o melhor, ganhamos 
uma grana para isso. Eu 
dei sorte de conseguir um 
trabalho muito bom de 
vendedora em uma loja 
de um dos shoppings de 
Melbourne, mas, se fosse 
preciso, não me importa-
ria nem um pouco de tra-
balhar como garçonete, 
cleaner ou algo do tipo. 
Precisamos ir com a men-
te aberta e estar prontos 
para o que der e vier”, fi-
nalizou. com outros animais. En-

tretanto, é um animal que 
não vai poder voltar à na-
tureza, porque não tem as 
duas patas, o que vai difi-
cultar a hora de nadar e na 
mudança de ambiente, de 
água para terra, vice-ver-
sa. Então ele ficará conos-
co para estudos e novas 
adaptações no hospital”, 
finaliza. Criatividade ani-
mal A tartaruga Michelan-
gelo não é a primeira a re-
ceber uma prótese criativa 
pelo Hospital Veterinário 
de Uberaba (HVU). Fo-
ram, ao todo, oito animais 
atendidos, dentre: aves 
carcarás, jabutis, cágado, 
lobo guará e, até mesmo, 
coruja. “Nós sempre ten-
tamos trazer, ao mesmo 
tempo, tecnologias novas 
e simplicidade. Além dis-
so, o trabalho em equipe, 
em que os alunos também 
participam ativamente e 
podem dar opinião sobre 
as atuações no Hospital. 
Hoje não é somente o pro-
fessor que ensina, os alu-
nos também dessa nova 
geração têm muito a nos 
ensinar” .

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – PR 007/2018 – Ob-
jeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Me-
dicamentos – De acordo com despacho da Sra. Secretária Munici-
pal de Administração, Raphaela C. P. Abrantes, fica determinado: O 
INDEFERIMENTO do recurso da sociedade empresária DAKFILM 
COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 61.613.881/0001-00, à condição de 
vencedora dos itens 091 e 092 do Pregão em epígrafe pela empresa 
ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME. Potim, 18 de abril de 2019. André 
Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – TP 007/2018 – Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLA-
NO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS – De acordo com despacho da Sra. Secretária Municipal, 
Raphaela C. P. Abrantes, fica determinado: O INDEFERIMENTO do 
recurso da sociedade empresária VALLENGE CONSULTORIA, PRO-
JETOS E OBRAS LTDA, CNPJ Nº 06.334.788/0001-59, quanto à pon-
tuação de sua Proposta Técnica. Fica designado o dia 25/04/2019 às 
10h00min, para abertura do Envelope de Proposta de Preços das 
empresas habilitadas. Potim, 18 de abril de 2019. André Luís Soares 
de Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.
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Toyota lança no Brasil primeiro
carro híbrido flex do mundo

Concurso de Pontes da
Unitau chega a terceira edição

O Brasil será o berço do 
primeiro carro no mundo 
com propulsão híbrido 
flex, ou seja, movido tanto 
pelos combustíveis etanol 
e gasolina, como por ele-
tricidade. 
O modelo começa a ser 
produzido na cidade de 
Indaiatuba, na região de 
Campinas. O lançamen-
to ocorreu na quarta-feira 
(17) no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo 
paulista.
Das linhas de montagem 
surgirá o novo veículo do 
modelo Corolla, com tec-
nologia brasileira, que terá 
um motor elétrico e outro 
de tecnologia flex fuel. O 
novo Corolla com pro-
pulsão híbrido flex estará 

O Departamento de En-
genharia Civil da Uni-
tau sediou a 3ª edição do 
Concurso de Pontes. Oito 
equipes, formadas por 
alunos dos cursos de En-
genharia Civil e de Arqui-
tetura e Urbanismo, parti-
ciparam da atividade.
Como funciona?
O objetivo da competição 
é desenvolver um modelo 
de uma ponte utilizando 
materiais como adesivo 
instantâneo, cola de iso-
por, varetas de madeira e 
linha de algodão. Os cri-
térios de avaliação são: a 
execução, a arquitetura, o 
consumo de material e o 

voltado para o mercado 
consumidor em outubro, 
com expectativa de ser 
exportado para Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Chile, 
Peru e Colômbia no ano 
que vem. O valor de ven-
da não foi divulgado.
O veículo não foi projeta-
do para ser recarregado na 
tomada, já que as vias pú-
blicas brasileiras não estão 
adaptadas para alimentar 
esse tipo de energia. 
A propulsão elétrica, que 
ficará armazenada em 
bateria, é gerada a partir 
do uso dos combustíveis, 
cujo consumo deve redu-
zir em mais de 20%.
Investimento - O projeto 
da empresa Toyota rece-
beu investimento de R$ 

seguimento do cronogra-
ma. 
Além de desenvolver uma 
impressão AutoCAD e um 
memorial descritivo da 
construção.
“O concurso promove a 
integração dos alunos. 
Além da experiência, faz 
com que eles troquem co-
nhecimento e aprendam 
de uma forma mais dinâ-
mica”, explica o Prof. Me. 
Gerson Geraldo Mendes 
Faria, coordenador do 
concurso.
O trabalho em equipe
A edição deste ano acon-
teceu em duas etapas: a 
apresentação dos projetos 

1,6 bilhões e deve gerar 
900 empregos diretos. 
“Vamos seguir inovando 
e trazendo novas tecno-
logias e desenvolvimento 
industrial para São Paulo, 
inclusive com o Icenti-
vAuto, programa que nós 
lançamos há cerca de 60 
dias. Agora, também, a 
Toyota poderá fazer uso 
dele”, disse o governador 
João Doria.
“Este é um setor muito 
importante, porque é for-
te empregador, utilizador 
de tecnologia, tem uma 
rede robusta complemen-
tar de revendedores, for-
necedores e é uma cadeia 
produtiva de grande im-
portância”, completou o 
governador.

e a montagem das pontes. 
Participaram oito equipes 
com seis integrantes cada 
incluindo os alunos dos 
Cursos de Engenharia Ci-
vil e Arquitetura
A equipe Ponte de Arco fi-
cou em primeiro lugar.
“Foi à primeira vez que 
participamos e a sensação 
foi de dever cumprido. O 
concurso mostra como 
é gratificante o trabalho 
em equipe e como é bom 
colocar em prática o co-
nhecimento adquirido ao 
longo desses semestres”, 
ressalta Nathália Oliveira 
aluna do 9º semestre de 
Engenharia Civil.–


