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35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Aumento em conta de luz da Cemig será 
de 23,19%, define Aneel

Os novos valores tarifários valerão a partir da semana que vem, 
entrando em vigor no dia 28 de maio

O reajuste médio na 
conta de luz dos minei-
ros será de 23,19%. 
Os percentuais foram 
aprovados na manhã 
desta terça-feira (22) 
pela diretoria da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e en-
tram em vigor a partir da 
próxima segunda-feira, 
28 de maio. 

Segundo a Aneel, os 
percentuais de aumento 
na conta de energia vão 
variar de 18,53%, para 
consumidores residen-
ciais com baixa renda, 
a 35,56%, no caso das 
indústrias. 

Veja os percentuais 
aprovados no quadro 
em destaque.

A Cemig atende a 
8,3 milhões de unida-

A LDO define as priori-
dades de investimentos e 
gastos no município para 
o ano seguinte. Em outras 
palavras, são as metas de 
aplicação do orçamento 
da cidade para o exercí-
cio financeiro de 2018. A 
Câmara tem até a última 
sessão antes do recesso  
parlamentar para aprovar 
o documento. As emendas 
propostas também entra-
rão em votação. 

Na última segunda-
feira (21.05), Helson de 
Jesus Salgado (PPS) 
propôs a construção  de 
um estádio na cidade e 
a reforma da quadra es-
portiva do bairro Sonda, 
entre outras obras. Isac 
Ribeiro (PRP) também se 
manifestou sobre a LDO e 
solicitou a inclusão, no do-
cumento, da instalação de 
uma creche no Carioca.

Uma audiência pública 
será realizada no dia 07 
de junho na sede da Câ-
mara, às 17H. O evento 
será aberto ao público 
e tem como objetivo le-
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vantar as demandas da 
população em geral e 
de setores específicos 
da sociedade, como em-
presários e lojistas. As 
sugestões apresentadas 
servirão de base para os 
vereadores apresentarem 
outras emendas. 

Durante a décima 
quarta reunião ordinária 
do ano, também foram 
definidos os membros 
da Comissão de Sanea-
mento, Meio Ambiente e 
Águas. Foram eleitos Agil-
sander Rodrigues da Silva 

(PSD), Helson de Jesus 
Salgado e Waldinei Alves 
Ferreira (PV), o presidente 
da pasta. 

O ex-prefeito José Sa-
cido Garcia Neto ainda uti-
lizou a Tribuna Livre para 
falar sobre a carreira do 

servidor público municipal. 
A Mesa Diretora poderá 
acatar a solicitação dele 
de oficializar junto ao Mi-
nistério Público as altera-
ções feitas na lei 002/2011 
e o pedido do retorno de 
funcionários ao SAAE. 

des consumidoras em 
774 municípios minei-
ros. A expectativa da 
empresa, como mostrou 
o Estado de Minas, era 
de um reajuste médio 
de 25%.

O aumento ocorre 

Sessão aconteceu na última segunda-feira

por causa da revisão 
tarifária periódica, feita 
a cada cinco anos. De 
acordo com a Aneel, 
a revisão tarifária peri-
ódica “reposiciona as 
tarifas cobradas dos 
consumidores após 

analisar os custos efi-
cientes e os investimen-
tos prudentes para a 
prestação dos serviços 
de distribuição de ener-
gia elétrica, em intervalo 
médio de quatro anos”.

Segundo o diretor de 

Distribuição e Comerciali-
zação da Cemig, Ronaldo 
Gomes de Abreu, as no-
vas tarifas são necessá-
rias por causa do custo da 
energia do país, agravado 
pela estiagem e os baixos 
níveis dos reservatórios. 
Em dezembro passado, 
eles atingiram a marca 
de 20%, a mais baixa da 
história, o que levou levou 
ao acionamento das ter-
moelétricas, que fornece 
energia mais cara.

A Cemig teve um 
lucro líquido de R$ 
465 milhões no pri-
mei ro  t r imest re  de 
2018 –  um cresc i -
mento de 35,9% em 
relação aos R$ 343 
milhões registrados 
no primeiro trimestre 
de 2017.

Vagas abertas 
no SINE
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Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

DECRETO N° 055/2018
“Transmite a posse do lote nº 20 à Empresa : Nelson
Andrade Júnior – ME (DECOMAR MÁRMORES
GRANITOS E PEDRAS DECORATIVAS), nos termos das
Leis n° 1.201/99 e 1.444/2005”.
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:
Art. 1° - Fica transmitida à Empresa: Nelson Andrade Júnior – ME (DECOMAR 

MÁRMORES GRANITOS
E PEDRAS DECORATIVAS), inscrita no CNPJ sob o n° 10.930.061/0001-

01, a posse do Lote n° 20 (vinte) do terreno localizado no Centro Industrial 
Andrelandense “Odilon Salgado”, a que se refere o art. 2° da Lei 1.201 de 14 
de dezembro de 1999.

Art. 2° - A permanência no lote mencionado no artigo anterior na posse da 
pessoa ali especificada fica condicionada ao cumprimento incondicional da Lei 
1.444 de 24 de maio de 2005.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 22 de março de 2018.
Francisco Carlos Rivelli

Decreto N° 56 - de 23 de Março de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 3.000,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 ( três mil 

reais ) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIM-

PEZA PÚBLICA - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 00  R$ 3.000,00
Total da Unidade 3 -  - R$ 3.000,00
Total Geral - - R$ 3.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na 
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.15.452.0002.2.0019 - 4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO DE ATIV. 

NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 3.000,00
Total da Unidade 3- R$ 3.000,00
Total Geral -- R$ 3.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 23 de Março de 2018

Decreto N° 57 - de 26 de Março de 2018
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da 

outras providências.
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, 

a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para este fim.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.365.0006.2.0051 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PRÉ-ESCOLAR - - - - - R$ 5.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0052 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ-

RIO CRECHE MUNICIPAL - - - - - R$ 5.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0053 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ-

RIO ENSINO INFANTIL - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 -- R$ 20.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 20.000,00
Total Geral - - R$ 20.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0047 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ-

RIO ENSINO FUNDAMENTAL - - - - - R$ 5.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0052 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ-

RIO CRECHE MUNICIPAL - - - - - R$ 5.000,00
2.06.01.12.365.0006.2.0053 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉ-

RIO ENSINO INFANTIL - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 -R$ 20.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 20.000,00
Total Geral - R$ 20.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 26 de Março de 2018

Decreto n° 058, de 26 de Março de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de ANDRE-

LÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, altera a 

fonte de recursos das seguintes dotações do Município de ANDRELÂNDIA:
Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0036 DESENVOLVIMENTO DO HOS-

PITAL MUNICIPAL 00.01.49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 
PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS-SAÚDE 50.000,00

3.3.90.39.00.2.04.01.10.122.0001.2.0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 
SAÚDE 00.01.55 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL 
DE SAÚDE 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE 
IMPOSTOS-SAÚDE 500,00

3.3.90.92.00.2.03.00.04.122.0001.9.0006 PAGAMENTO DE DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANS-
FERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.00

RECURSOS ORDINÁRIOS 143,20
TOTAL 50.643,20
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 26 de Março de 2018

Decreto N° 59 - de 26 de Março de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 34.500,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 34.500,00 ( trinta e 

quatro mil e quinhentos reais ) as seguintes dotações do Municipio de
ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
2.04.01.10.122.0001.2.0027 - 3.3.90.39.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

SAÚDE - - - - - R$ 34.500,00
Total da Sub-Unidade 01 - - R$ 34.500,00
Total da Unidade 4 -R$ 34.500,00

Total Geral - - R$ 34.500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 05 - FUN-

DO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
2.05.02.10.302.0004.2.0036 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL - - - - - R$ 34.500,00

Total da Sub-Unidade 02 -- R$ 34.500,00
Total da Unidade 5 - R$ 34.500,00
Total Geral - R$ 34.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 26 de Março de 2018

Decreto N° 60 - de 28 de Março de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 7.300,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 7.300,00 ( sete mil e 

trezentos reais ) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0030 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS 

AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - - - - - R$ 1.000,00
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ 

PCAS / PSB - - - - - R$ 4.000,00
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ 

PCAS / PSB - - - - - R$ 2.300,00
Total da Sub-Unidade 01 -  - R$ 7.300,00
Total da Unidade 5 - - R$ 7.300,00
Total Geral - -- R$ 7.300,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ 

PCAS / PSB - - - - - R$ 2.300,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 2.300,00
Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.05.02.10.302.0004.2.0036 

- 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL - - - - - R$ 
4.000,00

2.05.02.10.302.0004.2.0032 - 4.4.90.52.00 CENTRO DE APOIO PSICO 
SOCIAL CAPS - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - - - R$ 5.000,00
Total da Unidade 5 - - - - R$ 7.300,00
Total Geral - - - R$ 7.300,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 de Março de 2018

Decreto n° 061, de 28 de Março de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de ANDRE-

LÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, altera a 

fonte de recursos das seguintes dotações do Município de ANDRELÂNDIA:
Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.47.00.2.10.01.08.244.0011.2.0077 SERV. DE CONVIVÊNCIA E FOR-

TALECIMENTO DE VÍNCULOS 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 9.600,00

3.3.90.47.00.2.10.01.08.244.0011.2.0080 MANUTENÇÃO E OPERACIO-
NALIZAÇÃO DO CRAS PAIF 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 240,00

TOTAL 9.840,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 28 de Março de 2018

Decreto N° 62 - de 03 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 4.000,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil 

reais ) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0049 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL - - - - - R$ 4.000,00
Total da Sub-Unidade 01 -- R$ 4.000,00
Total da Unidade 6 -  R$ 4.000,00
Total Geral - - - R$ 4.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 06 - SE-

CRETARIA DE EDUCAÇÃO Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal de Educação
2.06.01.12.361.0006.2.0048 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANS-

PORTE ESCOLAR - - - - - R$ 4.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 4.000,00
Total da Unidade 6 -  R$ 4.000,00
Total Geral - R$ 4.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 03 de Abril de 2018

Decreto N° 63 - de 04 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 12.500,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 12.500,00 ( doze mil 

e quinhentos reais ) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIM-

PEZA PÚBLICA - - - - - R$ 1.000,00
2.03.00.15.452.0002.2.0018 - 3.3.90.39.00 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA - - - - - R$ 10.500,00
Total da Sub-Unidade 00 - - R$ 11.500,00
Total da Unidade 3 - -  R$ 11.500,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Sub-Unidade 01 - Fundo Muni-

cipal de Educação 2.06.01.12.365.0006.2.0051 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - - - - - R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 - - - R$ 1.000,00
Total da Unidade 6 - - - - - R$ 1.000,00
Total Geral - -  R$ 12.500,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 02 - SE-

CRETARIA DE FINANÇAS Sub-Unidade 00 - Secretaria de Finanças
2.02.00.04.122.0001.2.0009 - 3.3.90.30.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

SECRETARIA DE FINANÇAS - - - - - R$ 1.000,00
Total da Sub-Unidade 00  R$ 1.000,00
Total da Unidade 2 -  R$ 1.000,00
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS Sub-Unidade 

00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 2.03.00.26.782.0002.2.0025 
- 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - - - - - R$ 
10.500,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 10.500,00
Total da Unidade 3 -  R$ 10.500,00
Unidade 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Sub-Unidade 01 - Fundo Mu-

nicipal de Educação
2.06.01.12.122.0001.2.0045 - 3.3.90.30.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

EDUCAÇÃO - - - - - R$ 1.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - R$ 1.000,00
Total da Unidade 6 - R$ 1.000,00
Total Geral - R$ 12.500,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 04 de Abril de 2018

Decreto n° 064, de 04 de Abril de 2018
Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de ANDRE-

LÂNDIA.
Art. 1 - O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, altera a 

fonte de recursos das seguintes dotações do Município de ANDRELÂNDIA:
Dotação Fonte Acrescida Fonte Decrescida Valor
3.3.90.39.00.2.03.00.15.452.0002.2.0018 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚ-

BLICA 00.01.17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP 00.01.00

RECURSOS ORDINÁRIOS 14.000,00
TOTAL 14.000,00
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 04 de Abril de 2018

Decreto N° 65 - de 05 de Abril de 2018
Abre Crédito Especial no Valor de R$ 100.000,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA conforme Lei n° 2076, 5 de Abril de 2018.
Art. 1 - Fica aberto Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais 

) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.002 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA URBANA E RURAL
15.451.002.1.0089 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - - - - - R$ 100.000,00
Total da Sub-Unidade 00  - R$ 100.000,00
Total da Unidade 03  - R$ 100.000,00
Total Geral  R$ 100.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 03 - SE-

CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 04.122 - ADMINISTRAÇÃO 
GERAL 04.122.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

04.122.001.2.0011 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - - - - - R$ 100.000,00

Total da Sub-Unidade 00 - R$ 100.000,00
Total da Unidade 03 - R$100.000,00
Total Geral -  R$ 100.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 05 de Abril de 2018

Decreto N° 66 - de 05 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 7.000,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 ( sete mil 

reais ) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIM-

PEZA PÚBLICA - - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - R$ 5.000,00
Total da Unidade 3 - - - R$ 5.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.30.00 APOIO AO PRODUTOR RURAL 

- - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 00 -  - R$ 2.000,00
Total da Unidade 7 -  - R$ 2.000,00
Total Geral - -- R$ 7.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
2.03.00.17.512.0003.2.0022 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA LIM-

PEZA PÚBLICA - - - - - R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 00 -  - R$ 5.000,00
Total da Unidade 3 -  R$ 5.000,00
Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059 - 3.3.90.36.00 APOIO AO PRODUTOR RURAL 

- - - - - R$ 2.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - R$ 2.000,00
Total da Unidade 7 - - - - R$ 2.000,00
Total Geral - -  - R$ 7.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 05 de Abril de 2018

Decreto N° 67 - de 09 de Abril de 2018
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 10.000,00 as dotações do Município 

de ANDRELÂNDIA
O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no uso de suas atribuições, e devidamente 

autorizado pelo disposto na Lei n° 2064, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil 

reais ) as seguintes dotações do Municipio de ANDRELÂNDIA.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ 

PCAS / PSB - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - -- R$ 10.000,00
Total da Unidade 5 - - R$ 10.000,00
Total Geral - - R$ 10.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como 

fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA
2.05.01.10.301.0004.2.0029 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PSF/ 

PCAS / PSB - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - -- - R$ 10.000,00
Total da Unidade 5 -- R$ 10.000,00
Total Geral - R$ 10.000,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂNDIA, 09 de Abril de 2018

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

AVISO DE LICITAÇÃO. PRO-
CESSO N° 030/2018, PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 01/2018.
 Objeto: Aquisição de micro-ôni-

bus, conforme proposta de aquisição 
de equipamentos/material perma-
nente nº.: 13786.574000/1170-24 
do Ministério da Saúde e de acordo 
com as especificações e quantidades 
constantes do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital. Recebimentos 
de propostas até dia 12/06/2018 

às 9:00 hs. Abertura de propostas 
dia 12/06/2018 às 9:00hs. Inicio da 
fase de lances dia 12/06/2018 às 
9h30min. SITE PARA REALIZAÇÃO 
DO PREGÃO: www.bbmnetlicitaco-
es.com.br- “acesso identificado no 
link - licitações públicas”. Informa-
ções (032) 3292-1601. E-mail: licita-
cao@bomjardimdeminas.mg.gov.br. 
Pregoeiro: Danilo Pedrosa Carvalho. 
Bom Jardim de Minas- MG, 22 de 
maio de 2018.



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Quinta-feira, 24 de maio de 2018
Geral

6° Edição do Prêmio Culturas Populares – 
Edição Selma do Coco

Promovido pela Se-
cretaria da Cidadania e 
da Diversidade Cultural 
- SCDC/MinC, o edital 
vai premiar com R$ 20 
mil, 500 iniciativas de 
mestres, grupos/comuni-
dades, instituições priva-
das sem fins lucrativos e 
herdeiros de mestres in 
memoriam que mantêm 
vivo o patrimônio da cul-

tura popular do país.
Trata-se da maior pre-

miação da cultura popular 
desde 2007, onde serão 
investidos R$ 10 milhões 
em iniciativas que vêm 
a fortalecer e contribuir 
para a visibilidade de ati-
vidades culturais de todo 
o Brasil.

Nessa Edição a área 
de abrangência está am-

pliada, poderão participar 
também iniciativas de Cul-
turas Indígenas, Culturas 
Ciganas, Hip Hop, Funk e 
Capoeira!

Realização Represen-
tação Regional do Minis-
tério da Cultura em Minas 
Gerais 

Acesse o link abaixo e 
tenha acesso ao “Edital e 
anexos”, às “Inscrições”, 

além de “perguntas fre-
quentes”.

http://culturaspopula-
res.cultura.gov.br/

O prazo para efetivar 
as inscrições é até o dia 
13 de junho de 2018

Para responder quais-
quer questionamentos e 
dúvidas, pelos números 
(31) 3055-5900 / 5902 / 
5903 / 5908 / 5910.

Foto: Divulgação 

Vai prestar vestibular no 
meio do ano? Por quê fazer 

e dicas de estudoO prazo para efetivar as inscrições é até o dia 13 de junho 

13 motivos que podem levar à justa causa 
no trabalho

Os empregadores no 
Brasil sempre ficam com 
uma preocupação extra 
quando precisam demitir 
um funcionário, em função 
da Justiça Trabalhista ter 
a fama de ser sempre pró-
trabalhador, que por déca-
das tem sido favorável aos 
empregados. Com isso, não 
são raros os casos de ter 
que suportar situações ab-
surdas dos colaboradores.

Contudo, não se deve 
levar por preceitos que não 
são totalmente fieis à rea-
lidade, por mais que haja 
realmente a tendência de 
favorecimento aos trabalha-
dores, em casos extremos, 
os empregadores possuem 
seus direitos e podem lutar 
por esses desde que se 
previnam ao tema.

Pensando nisso, acre-
dito que seja importante 
aportar que são vários os 
motivos que podem justifi-
car uma demissão por justa 
causa. Contudo, antes de 
qualquer medida é preciso 
ter em mente que para a 
aplicação dessa medida 
extrema é fundamental que 
sempre se faça comunicado 
por escrito do ato com cópia 
e aviso de recebimento, de 
preferência por telegrama, 
de modo que o funcionário 
não gere constrangimento 
interno se recusando a 
assinar.

Se for motivo leve, essa 
advertência deve ocorrer 
três vezes e, logo em segui-
da à terceira advertência, 
a dispensa por justa causa 
imediata. Se não dispensar 
imediatamente a Justiça en-
tende que ocorreu o perdão.

Por motivo médio, basta 
uma advertência e se for 
motivo grave e comprova-
do de forma inequívoca a 
dispensa imediata. Mas, 
tudo deve ser amplamente 
comprovado de maneira 
incontestável. Isto postos, 
as hipóteses são as se-
guintes:

1. Ato de improbida-
de - é toda ação ou omissão 

desonesta do empregado, 
que revelam desonestida-
de, abuso de confiança, 
fraude ou má-fé, visando 
a uma vantagem para si 
ou para outrem. Ex.: furto, 
adulteração de documentos 
pessoais ou pertencentes 
ao empregador, etc.

2. Incontinência de 
conduta ou mau proce-
dimento - são duas jus-
tas causas semelhantes, 
mas não são sinônimas. 
A incontinência revela-se 
pelos excessos ou imode-
rações. Ocorre quando o 
empregado comete ofensa 
ao pudor, pornografia ou 
obscenidade, desrespeito 
aos colegas de trabalho e 
à empresa. O mau proce-
dimento caracteriza-se com 
o comportamento incorreto, 
irregular do empregado, 
como a prática de discri-
ção pessoal, desrespeito, 
que ofendam a dignidade, 
tornando impossível ou 
sobremaneira onerosa a 
manutenção do vínculo 
empregatício.

3. Negociação ha-
bitual - ocorre justa cau-
sa se o empregado, sem 
autorização expressa do 
empregador, por escrito ou 
verbalmente, exerce, de 
forma habitual, atividade 
concorrente, explorando o 
mesmo ramo de negócio, ou 
exerce outra atividade que, 
embora não concorrente, 
prejudique o exercício de 
sua função na empresa.

4. Condenação cri-
minal – isso ocorre uma 
vez que, cumprindo pena 
criminal, o empregado não 
poderá exercer atividade 
na empresa. A condenação 
criminal deve ter passado 
em julgado, ou seja, não 
pode ser recorrível.

5. Desídia - na maio-
ria das vezes, consiste na 
repetição de pequenas 
faltas leves, que se vão 
acumulando até culminar 
na dispensa do empregado. 
Isto não quer dizer que uma 
só falta não possa configu-

rar desídia. São elementos 
materiais que podem gerar 
essas faltas: a pouca produ-
ção, os atrasos frequentes, 
as faltas injustificadas ao 
serviço, a produção im-
perfeita e outros fatos que 
prejudicam a empresa e 
demonstram o desinteresse 
do empregado pelas suas 
funções.

6. Embriaguez habitu-
al ou em serviço - só haverá 
embriaguez habitual quando 
o trabalhador substituir a 
normalidade pela anorma-
lidade, tornando-se um al-
coólatra, patológico ou não. 
Para a configuração da justa 
causa, é irrelevante o grau 
de embriaguez e tampouco 
a sua causa, sendo bastante 
que o indivíduo se apresente 
embriagado no serviço ou 
se embebede no decorrer 
dele. O álcool é a causa 
mais frequente da embria-
guez. Nada obsta, porém, 
que esta seja provocada 
por substâncias de efeitos 
análogos (psicotrópicos). De 
qualquer forma, a embria-
guez deve ser comprovada 
por exame médico pericial.

7. Violação de segre-
do da empresa - a revelação 
só caracterizará violação se 
for feita a terceiro interessa-
do, capaz de causar prejuízo 
à empresa, ou a possibilida-
de de causá-lo de maneira 
apreciável.

8. Ato de indiscipli-
na ou de insubordinação 
- tanto na indisciplina como 
na insubordinação existe 
atentado a deveres jurídicos 
assumidos pelo empregado 
pelo simples fato de sua 
condição de empregado su-
bordinado. A desobediência 
a uma ordem específica, 
verbal ou escrita, constitui 
ato típico de insubordina-
ção; a desobediência a uma 
norma genérica constitui ato 
típico de indisciplina.

9. Abandono de em-
prego - a falta injustificada ao 
serviço por mais de trinta dias 
faz presumir o abandono do 
emprego, conforme entendi-

mento jurisprudencial. 
10. Ofensas físicas 

- as ofensas físicas cons-
tituem falta grave quando 
têm relação com o víncu-
lo empregatício, pratica-
das em serviço ou contra 
superiores hierárquicos, 
mesmo fora da empresa. 
As agressões contra ter-
ceiros, estranhos à relação 
empregatícia, por razões 
alheias à vida empresa-
rial, constituirá justa causa 
quando se relacionarem 
ao fato de ocorrerem em 
serviço. 

11. Lesões à honra 
e à boa fama- -são con-
siderados lesivos à honra 
e à boa fama gestos ou 
palavras que importem em 
expor outrem ao desprezo 
de terceiros ou por qual-
quer meio magoá-lo em 
sua dignidade pessoal. Na 
aplicação da justa causa 
devem ser observados os 
hábitos de linguagem no 
local de trabalho, origem 
territorial do empregado, 
ambiente onde a expres-
são é usada, a forma e o 
modo em que as palavras 
foram pronunciadas, grau 
de educação do emprega-
do e outros elementos que 
se fizerem necessários.

12. Jogos de azar – 
é quando se comprova 
a prática, por parte do 
colaborador de jogos no 
qual o ganho e a perda 
dependem exclusiva ou 
principalmente de sorte. 

13. Atos atentatórios 
à segurança nacional – a 
prática de atos atentató-
rios contra a segurança 
nacional, desde que apu-
rados pelas autoridades 
administrativas, é motivo 
justificado para a rescisão 
contratual.  

Gilberto de Jesus da 
Rocha Bento Júnior é ad-
vogado, contabilista e sócio 
da Bento Jr. Advogados. 
Especializado em direito 
tributário, direito empre-
sarial, direito processual, 
empreendedorismo e direito 
constitucional.

Para quem não preten-
de esperar o final do ano 
para ingressar no ensino 
superior, os vestibulares 
de meio de ano, também 
conhecidos como vesti-
bulares de inverno, são 
excelentes opções e já 
estão batendo à porta. 
A segunda fase para ad-
missão na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), 
o principal vestibular de 
inverno do país, será rea-
lizada no segundo final de 
semana de junho; outras 
instituições públicas, como 
a Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) 
e a Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) também 
contam com processo se-
letivo de inverno.

Com mesmo teor de 
conteúdos e exigências dos 
tradicionais vestibulares do 
final do ano, as provas de 
meio de ano contam com 
um importante diferencial: 
a concorrência. “Uma das 
grandes vantagens é a 
relação candidatos por 
vaga, que é ligeiramente 
menor se comparada com 
as provas que ocorrem no 
segundo semestre”, afirma 
Sami Jomaa, coordenador 
pedagógico do Liceu Jar-
dim, instituição que adota 
o Sistema Farias Brito de 
ensino como material re-
visional e é referência em 
aprovações na região do 
ABC e no estado de São 
Paulo (93% de aprovação 
em universidades públicas 
no vestibular 2018). O edu-
cador também vê ganhos 
preparatórios nesses exa-
mes, uma vez que podem 
servir de termômetro para 
os vestibulandos. “É uma 
ótima oportunidade para os 
meninos que ainda estão 
estudando participarem 
como treineiros e se pre-
pararem para as principais 
provas que são realizadas 
no final do ano”.

Mãos à obra

Com a proximidade dos 
vestibulares de inverno, 
a melhor forma para se 
preparar para os exames, 
antes de mais nada, é en-
contrar um equilíbrio na 
hora dos estudos. “Apesar 
de estarmos próximos dos 
vestibulares de inverno, de 
nada adiantará fazer mara-
tona ou profunda imersão 
nos conteúdos. Isso não 
significa que o estudante 
vá absorver mais conheci-
mento”, indica Sami. Nesse 
contexto, o educador alerta 
para questões de ansieda-
de, e aposta na organiza-
ção para que o vestibulando 
tenha um bom desempenho 

nos exames. “Uma roti-
na dividida entre estudos, 
sono, lazer e esportes, por 
exemplo, é a maior aliada 
da preparação. No caso dos 
vestibulares próximos, essa 
sistematização contribui 
com aluno, pois, se bem 
preparado e equilibrado, ele 
consegue driblar melhor a 
ansiedade”.

Jomaa, que já trabalha 
com educação há mais de 
10 anos e auxilia jovens 
no processo de ingresso 
no ensino superior, indica 
aos estudantes montar um 
cronograma de estudos 
baseado em pontos fortes 
e pontos fracos. Muitas 
vezes há um aprofunda-
mento maior naquilo que 
o vestibulando tem dificul-
dade e, com isso, os con-
teúdos considerados mais 
fáceis acabam ficando de 
lado. “Isso é um grande 
erro, pois mesmo que se 
tenha um bom desem-
penho em determinadas 
matérias, a falta de revisão 
de determinados tópicos 
pode render surpresas 
desagradáveis, como um 
esquecimento ou cair em 
uma pegadinha na hora da 
prova”, explica.

Para o estudo dos con-
teúdos com maior dificulda-
de, o especialista recomen-
da se debruçar na maior 
quantidade possível de 
exercícios, pois a resolução 
de questões consideradas 
desafiantes estimula o olhar 
sobre diferentes aspectos 
do assunto em questão 
e amplia os conhecimen-
tos daquele determinado 
tema. Outra dica valiosa 
do professor é o fichamento 
de assuntos como forma 
de memorização dos con-
teúdos. Segundo Sami, 
tal técnica é amplamente 
indicada para conteúdos 
das matérias de humanas 
e facilita na hora do estudo 
ao concentrar assuntos em 
comum, em um só lugar.

O coordenador peda-
gógico também aposta 
na resolução de provas 
de vestibulares passados 
como forma eficiente de 
estudo, principalmente 
com o tempo reduzido de 
revisão, no caso dos ves-
tibulares de inverno. “Cada 
vestibular tem suas par-
ticularidades e conhecer 
o estilo da prova ajuda a 
entender de que forma os 
conteúdos são solicitados, 
além de contribuir na iden-
tificação das tradicionais 
pegadinhas de vestibular”, 
finaliza.

Sobre Sami Jomaa

Sami S. Jomaa, Peda-

gogo e Físico licenciado 
pelo Instituto de Física da 
USP, professor de ensino 
médio há 10 anos e atual-
mente coordenador peda-
gógico do Liceu Jardim. 
Entusiasta da educação, 
explorador de modelos 
escolares internacionais 
renomados, como o finlan-
dês, o inglês, o polonês, 
entre outros. 

Sobre o Liceu Jardim

Em 1998, iniciaram-se 
os estudos de implanta-
ção para o Liceu Jardim 
em Santo André. Não ha-
via demanda para uma 
nova escola, ao contrário, 
constatava-se excesso de 
oferta de vagas na cidade. 
Como, então, viabilizar 
uma nova escola de gran-
de porte – a maior estrutu-
ra de Santo André – num 
mercado sem demanda? 
Só havia um caminho vi-
ável: que o Liceu Jardim 
representasse um projeto 
pedagógico diferenciado, 
trazendo para a região 
o padrão de ensino dos 
grandes colégios de São 
Paulo e com referências 
internacionais de qualida-
de. Ao longo dos anos, os 
resultados dos alunos nos 
mais concorridos vestibu-
lares nacionais, no Enem 
e nas grandes olimpíadas 
acadêmicas comprova-
ram o sucesso da esco-
la. Nos últimos rankings 
classificatórios do MEC, o 
Liceu Jardim figura como 
a melhor escola de Santo 
André e entre as 50 me-
lhores do país (com base 
nos resultados do ENEM 
- escolas com mais de 
60 alunos participantes). 
O Liceu Jardim propõe-
se a formar indivíduos 
conscientes, capazes de 
dimensionar e redimen-
sionar conhecimentos, que 
se realizem como pessoa 
e contribuam para o bem 
comum, utilizando-se de 
sua capacidade intelectual 
de interação e liderança.

Sobre o Sistema Fa-
rias Brito de ensino

O Sistema Farias Brito 
nasceu da união de dois 
grandes grupos educacio-
nais brasileiros, com uma 
trajetória de resultados 
reconhecida de norte a 
sul: a Editora Moderna e a 
Organização Educacional 
Farias Brito. Dois grandes 
grupos que reúnem num 
só projeto a pluralidade de 
experiências de diferentes 
partes do país.

Foto: Divulgação 
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RECEITA

PIADA

CRUZADAS

no meio e reserve
4.Em um bowl, misture 

a tapioca granulada com 
leite de coco e deixe 
hidratar de 20 a 30 mi-
nutos, reserve
5.Bata no liquidificador o 

leite com o leite conden-
sado e os ovos
6.Abra a tampa do li-

quidificador e adicione a 
tapioca hidratada
7.Bata rapidamente, 

apenas para misturar
8.Desepeje essa mis-

tura na forma reservada 
com a calda
9.Cubra a forma com 

papel-alumínio e leve ao 
forno em banho-maria 
(180° C) por cerca de 60 
minutos
10.Desenforme e reser-

ve na geladeira

PUDIM DE TAPIOCA

 INGREDIENTES

•1 xícara de açúcar
•1/2 xícara de água
•1 xícara de tapioca gra-

nulada
•200 ml de leite de 

coco
•2 xícaras de leite
•1 lata de leite conden-

sado
•4 ovos

 MODO DE PREPARO

1.Leve o açúcar, em 
uma panela, ao fogo e 
cozinhe até caramelizar
2.Adicone 1/2 xícara de 

água e desligue o fogo
3.Despeje esse calda 

em uma forma com furo 

As Vantagens de Ser Invisíve
Nos últimos tempos, a 

comédia dramática inde-
pendente norte-americana 
passou a ser tratada quase 
como um gênero cinema-
tográfico. Mais do que um 
produto fresco de baixo 
orçamento, passou a retra-
tar clichê que poderiam ser 
considerados bonitinhos 
pelo publico sedento por 
personagens desajustados. 
Felizmente, As Vantagens 
de Ser Invisível é tudo, me-
nos banal. Segue a fórmula 
indie atual, mas o faz sem 
largar mão de um roteiro in-
teligente, delicado, divertido 
e, muitas vezes, duro.

Charlie é um jovem so-
litário que já passou por 
traumas em sua vida. Ele 
convive com o suicídio re-
cente de um amigo e as 
lembranças da morte da tia 
em um acidente. Começan-
do o ensino médio, ele tem 
dificuldades em encontrar 
novos amigos, ainda mais 
que todas as panelinhas do 
colégio já estão formadas. 
Com o tempo acaba conhe-
cendo Patrick e sua meia-
irmã Sam, com quem passa 
a conviver diariamente. Ele 
descobre a felicidade, mas 
ainda sente falta de alguma 
coisa em sua vida.

Protagonista de Percy 
Jackson e o Ladrão de 
Raios, Logan Lerman in-
terpreta Charlie e o faz com 

extrema delicadeza e dedi-
cação. O ator passa muito 
bem a sensação de uma 
pessoa que está saindo 
de um momento delicado 
em sua vida e precisa lutar 
contra a depressão. Já 
Patrick é vivido pelo ótimo 
Ezra Miller, de Precisamos 
Falar Sobre o Kevin, que 
transforma o personagem 
em um sujeito sempre inte-
ressante, seja pela forma 
como é aberto com todos 
a sua volta, seja pelo fato 
de que internamente está 
sempre sofrendo com algu-
ma situação.

Para completar o trio, 
Emma Watson surge ra-
diante na pele de Sam. 

Ela está linda e cativante, 
mostrando o que muita 
gente já previa há alguns 
anos: se tornou uma ótima 
atriz. Ela possui uma natu-
ralidade marcante, que faz 
o espectador se encantar 
imediatamente. 

Outros amigos desa-
justados aparecem pelo 
caminho, como a budista 
punk Mary Elizabeth (Mae 
Whitman), mas o filme foca 
mesmo nos três citados 
acima. Em busca do amor, 
da felicidade e da acei-
tação, eles se unem em 
uma amizade verdadeira. 
Como estamos falando de 
adolescentes no colegial, 
é claro que eventuais ro-

mances podem acontecer, 
mas o que o longa transmite 
mesmo é a entrega de um 
amigo ao outro.

The Perks of Being a 
Wallflower (no original) é di-
rigido por Stephen Chbosky, 
que também escreveu o 
roteiro e o livro que deu 
origem ao mesmo, além de 
atuar como produtor exe-
cutivo. Ou seja, trata-se de 
um projeto extremamente 
pessoal e isso fica claro 
na condução sensível da 
narrativa. 

Um dos principais mé-
ritos da produção está na 
direção de fotografia de 
Andrew Dunn. Ele opta por 
adotar uma cinematografia 

granulada, o que torna o 
filme diferente de todos 
os outros do gênero. É 
curioso que o mesmo pro-
fissional responsável pelos 
“quadrados” (em termos 
de fotografia) Amor a Toda 
Prova e Hitch - Conselheiro 
Amoroso. Outro elemento 
que deve encantar o es-
pectador é a trilha sonora 
original de Michael Brook, 
que já havia feito um belo 
trabalho em Na Natureza 
Selvagem. 

A seleção musical tam-
bém é merecedora de aplau-
sos, focando sua atenção em 
clássicos do rock alternativo 
dos anos 70 aos 90. New 
Order, L7, Cocteau Twins, 
Sonic Youth, The Smiths 
e David Bowie integram a 
mixtape criada pelo filme. 
É difícil não se emocionar 
com “Heroes”, de Bowie, 
aparece em cena em dois 
importantes momentos.

As Vantagens de Ser 
Invisível conta com um des-
fecho duro e surpreenden-
te, mas que em momento 
algum vai de encontra ao 
espírito dos personagens. 
Trata-se de um raro exem-
plo de produção estrelada 
por jovens que pode servir 
para todo tipo de espec-
tador. Do adolescente ao 
mais idoso. Todos devem 
se identificar com os dra-
mas vistos em cena.

Maria da Conceição de Castro Real

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

Baependi foi sua terra 
natal.

Seus pais: Manoel Anto-
nio de Castro e  Maria Rita 
Mangia de Castro muda-
ram-se para São Lourenço 
e com eles todos os filhos.

E em 02 de março de 
1927, Conceição tinha ape-
nas 3 anos quando sua tia 
Rita Cafasso e o Sr. Henri-
que Cafasso foram buscá-
la, a pedido da mãe, que 
se achava muito doente. D. 
Rita a acolheu como filha 
e como irmã de seu único 
filho Hugo.

O Sr. Henrique Cafaso 
era dono do Bar Vermelha 
e já crescida, Conceição 
ajudava- o no bar. O Sr. 
Henrique ensinava-lhe ser 
econômica e conviver com 
compras, vendas e todos 
os problemas inerentes de 
uma empresa, não impor-
tando o porte.

Talvez tenho vindo des-
te momento de sua vida 
sua vocação para se tornar 
uma Empresária de suces-

so. Mais tarde trabalhou 
na Empresa de Águas de 
São Lourenço. Havia ro-
dízio dos funcionários em 
todos os serviços e assim, 
D. Conceição ora presta-
va serviços na portaria, 
ora nas fontes e assim ia 
revezando semana após 
semana, sempre solícita e 
eficiente.

Foi no Balneário na Em-
presa de Águas de São 
Lourenço que D. Conceição 
ficou por mais tempo e co-
nheceu Armando  Real, na-
tural de Campos. Vinha de 
Petrópolis  com Sr. Neves 
que assumira o Hotel Sul 
América. Armando traba-
lharia como “maitre”.

Conheceram-se e apai-
xonaram-se. Casaram-se 
a 2 de junho de 1945.Este 
casal de grande importân-
cia para o progresso de 
São Lourenço, brindou a 
cidade com 10 filhos, pes-
soas queridas, honestas e 
profundamente dedicadas 
ao trabalho. São eles: Ar-

mando, Roberto, Ronaldo, 
Ricardo, Eduardo, Rosân-
gela, Rogério, Rosiléia, Ru-
bélio e Rosiane. Claro que 
não foi fácil criar os filhos, 
dá-lhes educação e formar 
em cada um o senso de 
responsabilidade, honesti-
dade, trabalho e humildade 
no seu modo de ser.

D. Conceição e família 
residiram por pouco tempo 
em Guaratinguetá, mas as 
saudades de São Lourenço 
os trouxeram de volta. E 
os acontecimentos se su-
cederam:

Em 1953 alugaram, na 
Estação a Pensão Brasil do 
Sr. Ariosto Francia;

1955 – Alugaram do Dr. 
Francisco Martino D’Abreu 
o Hotel Globo;

1957 – Inicia-se um novo 
tempo em sua vida alugan-
do o Hotel das Nações;

1967 -  Este ano marcou 
uma nova era, coroando 
todo trabalho, sacrifício e 
dedicação: a  compra do 
terreno onde edificou o 

Hotel  Regência;
Dois anos depois, em 

1969 deu-se a inaugura-
ção de uma parte do Hotel 
Regência, entregou então o 
Hotel das Nações e passa a 
dedicar-se ao Regência;

1972 – Comprou uma 
chácara com a intenção de 
criar galinhas e porcos para 
a cozinha do Hotel;

1977 -  tudo mudou: pis-
cinas e chalés foram cons-
truídos e hoje toda estrutura 
de um novo Hotel;

D. Conceição é uma 
mulher de fibra. Apesar de 
já ter feito 83 anos de traba-
lho, continua levantando-se 
às 5:30 da manhã, fazer os 
doces, verificar a limpeza e 
a lavanderia, supervisionar 
o lauto café que era servi-
do aos hóspedes do Hotel 
Regência

D. Conceição não é só 
uma empresária nota 10; é 
também uma mulher cari-
dosa, jamais se furtando  a 
colaborar comas festas da 
cidade e com os carentes 

que contam com sua ca-
ridade.

Sempre, no mês de 
agosto vai a Aparecida 
do Norte acompanhar a 
Romaria que oferece aos 
funcionários dos hotéis 
Regência e Montanhas do 
Sol. Promovia o Bloco no 
Carnaval que ainda alegra 
e motiva a cidade.

D. Conceição veste-se 
com sobriedade, porém 
com muito bom gosto. Está 
sempre alegre e bem dis-
posta. É boa conselheira, 
amiga, compreensiva, re-
ligiosa. Enfim, D. Concei-
ção de Castro Real é uma 
referência para a mulher 
sãolourenciana. 

Em 15 de abril de 2010, 
o Hotel Regência foi vendi-
do e, foi com alegria, que 
D. Conceição me contou: 
- Preciso descansar, afinal 
depois de 83 anos de luta 
e de trabalho estou em 
férias!

Merecidas férias, queri-
da amiga!


