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Light alerta 
para soltura 

de balões

Servidores 
querem saída 
de Dornelles

Marido covarde mata 
mulher grávida com tiro 
na barriga e diz à polícia 
que foi um “incidente”

Cerveró é 
vaiado em 

avião pro RJ

Ex-ator é 
encontrado 
na Zona Sul
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dh investiga massacre

Tripla covardia!
Jovens saem pra cobrar dívida e aparecem mortos em Belford Roxo. Corpos es-
tavam crivados de balas e foram encontrados em área de desova de cadáveres.

CV leva o maior prejú, 
mas traficante foge 

mais uma vez ao cerco

Gabriel e Fred (primeiro e segundo à esquerda) e o terceiro jovem foram levados para matagal em área conhecida como Chaminé e executados

A carga de pó e maconha foi encontrada em comunidades da Zona Norte do Rio durante operação

PRF fez a apreensão

divulgação/prf

divulgação/polícia civil

Na caça ao bandido Nicolas Labre, que fugiu do Hospital Souza Aguiar, operação das polícias Civil 
e Miltar resultou na apreensão de farta quantidade de drogas, na morte de quatro suspeitos durante 
confronto e na prisão de outros18. Só ‘Fat Family’ não foi encontrado na casa onde estava escondido.

Dois da família Cozzolino 
estão na lista negra do 

Tribunal de Contas do RJ
3



sexta-feira, 24 de junho de 2016GERAL2

Via Láctea

Via Láctea II

o centro da via 
láctea foi pela pri-
meira vez captado 
em imagens gra-
ças ao gravity, um 
potente e inovador 
instrumento do ob-
servatório europeu 
do sul (eso, na sigla 
em inglês). estes re-
sultados dão uma 
ideia da inovadora 
ciência que o gra-
vity será capaz de 
produzir.

o inovador instru-
mento combina a 
luz de quatro uni-
dades de telescó-
pio de 8,2 metros 
(equivalente à pre-
cisão e resolução 
que alcançaria um 
telescópio de 130 
metros de diâme-
tro), por isso que 
capta ‘medições 
extraordinariamen-
te precisas de obje-
tos astronômicos’.

um atirador mascarado abriu fogo no cine-
ma Kinopolis, em viernheim, na alemanha, e 
deixou entre 25 e 50 pessoas feridas ontem, de 
acordo com a emissora de tv pública alemã, a 
emissora norte-americana ‘cNN’ e a ‘reuters’. 
a cidade fica próxima a frankfurt. 

Quem achava que a demissão do coor-
denador-chefe de campanha ia mudar os 
humores de donald trump na corrida rumo 
à casa Branca se enganou. o excêntrico 
falastrão proferiu um discurso em que fez 
o que sabe de melhor: atacar adversários. 
hillary clinton foi seu alvo principal.

“ela é a candidata mais corrupta de to-
dos os que postularam pela casa Branca na 
história!”, atirou. a declaração foi feita após 
trump receber críticas da adversária quanto 
ao seu modelo econômico e de ser revela-
do que a arrecadação da democrata é su-
perior à do republicano.

Atirador

Polêmica Polêmica II

ele foi morto por agentes das forças de eli-
te da polícia alemã, confirmou o ministro do 
interior alemão. ainda não se sabe o que 
motivou o ataque. de acordo com o tabloi-
de ‘Bild’ o atirador chegou a fazer uma bar-
ricada no local e não se sabe se fez reféns. 

Atirador II

sob pressão depois de passar em branco nas 
duas primeiras rodadas da eurocopa, o astro por-
tuguês cristiano ronaldo, numa atitude impen-
sada, perdeu a cabeça e acabou jogando o 
microfone de um repórter em um lago, na última 
quarta-feira, em lyon, na frança, poucas horas 
antes da partida contra a hungria.

o jornalista trabalha para o canal cMtv, do 
tabloide correio da Manhã, ao qual o jogador 
se recusa a falar há anos, por conta de informa-
ções publicadas sobre sua privacidade. em 2011, 
o jornal publicou uma entrevista com a babá do 
seu filho, revelando detalhes sobre o nascimento 
de cristiano ronaldo Júnior.

Nervosinho III

Caixa, vendedor e estoquista 
 a coMMittee consultoria seleciona para vagas 

de operador de caixa, vendedor e estoquista, para 
atuar em empresa de calçados. Necessário ensino 
médio e experiência. candidatos dentro do perfil 
devem comparecer na av rio Branco, 185 - sala 
406, munidos de carteira de trabalho e currículo.

Estágio para níveis técnico e superior
a csN (companhia siderúrgica Nacional) está se-

lecionando para vaga de estágio técnico em elétri-
ca e superior em administração para atuação em 
itaguaí. a empresa oferece: vale transporte, ônibus 
fretado, Bolsa auxílio e assistência Médica. interessa-
dos enviar currículo para rhporto@csn.com.br.

Contrata camareira para início imediato
hotel 5 estrelas em abertura na Barra da tijuca, con-

trata camareira para início imediato. salário r$ 1.500,00 
+ amplo pacote de benefícios. Necessário possuir sóli-
da experiência na função comprovando em ctps. in-
teressados e dentro do perfil devem enviar currículo 
para hotelnovobarra@gmail.com.

Mais de R$ 600 mil em revisões
aposentados e pensionistas do iNss que ganha-

ram ações de revisões de seus benefícios contra a 
previdência social vão receber os valores a partir 
do dia 8 de julho. o conselho de Justiça federal 
liberou, r$ 625,9 milhões para o devido pagamento 
de 61,6 mil segurados.

Escolas não terão refri
a coca-cola, a ambev e a pepsico anunciaram 

que a partir de agosto as empresas deixarão de ven-
der refrigerante a cantinas de escolas com crianças 
de até 12 anos e oferecerão apenas água mineral, 
suco, água de coco e bebidas lácteas que atendam 
a critérios nutricionais específicos.

Aporte de R$ 7 bilhões 
a eletrobrás vai recorrer ao governo para a inje-

ção de pelo menos r$ 7 bilhões em suas distribui-
doras de energia elétrica. a estatal convocou para 
o dia 22 de julho uma assembleia. também será 
apresentada uma proposta para vender todas es-
sas subsidiárias até 2017.

Nervosinho

COMMITTEE 

HOTEl 5 EsTrElas

INss

ElETrObrás

Chocolate com menos gordura 

Nervosinho II
os jogadores da seleção portuguesa estavam 

passeando e foram abordados por um jornalista, 
que perguntou ao craque do real Madrid: "você 
está preparado para o jogo de hoje?". a resposta 
de ronaldo foi das mais contundentes: não disse 
uma palavra e pegou o microfone das mãos do 
profissional e o jogou na água.

CsN 

MudaNça

reprodução

um grupo de cientistas da filadélfia, nos estados unidos, diz ter criado 
um chocolate com 20% menos gordura e "mais saboroso". os estudiosos 
da universidade de temple desenvolveram o doce light por acaso, com 
a ajuda de campos elétricos. a descoberta foi publicada na edição des-
ta semana da revista ‘proceedings of the National academy of sciences’.

"o chocolate é um dos alimentos mais apreciados no mundo, mas in-
felizmente contém uma grande quantidade de gordura que aumenta o 
risco de obesidade", afirmaram os estudiosos.

Dança das cadeiras
a novela dança das cadeiras na câmara 

de vereadores de um município da Baixada 
teve mais um capítulo na última terça-feira, 
quando um grupo de parlamentares proto-
colou um manifesto contra a redução do nú-
mero de vagas a partir do próximo ano.

Indefinição
a indefinição do número de vereadores no 

município, é vista por muitos entendedores 
de política como uma estratégia para deses-
tabilizar e conseguir a desistência de preten-
sos candidatos ao cargo.

Cobras sem veneno
a nota da jornalista Berenice seara na co-

luna extra, extra, do jornal extra, diz que ro-
gério lisboa, rosangela gomes e ferreirinha 
têm acordo fechado de cavalheiros para 
estarem juntos, caso um deles chegue ao se-
gundo turno nas eleições em Nova iguaçu.

Não abalou
a notícia dessa possível aliança não aba-

lou, nem conseguiu tirar o sono do prefeito 
Nelson Bornier. em 2012, ele venceu o segun-
do turno de goleada mesmo contra todos os 
que tinham sido derrotados no primeiro turno.

Aprovação
e pelo andar da carruagem, a aliança 

mesmo que pífia, nem seria possível de se 
concretizar. pois, pelo que tudo indica, as 
eleições majoritárias em Nova iguaçu serão 
decididas no primeiro turno com a reelei-
ção do prefeito que tem aprovação da 
maioria da população.

Família no comando
vai ser bastante difícil alguém 'tirar a ca-

neta' da família Bornier, pois felipe, deputa-
do federal, certamente virá em 2020 para 
dar continuidade aos trabalhos realizados 
pelo pai.
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na lista de maus gestores do TCE
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Os irmãos Anderson e Núbia Cozzolino figuram na lista de gestores com contas julgadas irregulares

Governador em exercício teve pedido de impedimento 

Mesmo assim, os reprovados pelo Tribunal de Contas já estão em campanha para tentar eleger parente.
reprodução

reprodução

Nova Iguaçu interdita rua no Bairro da Luz

Prefeitura de Nova Iguaçu 
responde à matéria do HoraH

Meriti inscreve para Escola de Música

o deputado es-
tadual rena-
to cozzolino 

harb tem participado 
de reuniões políticas 
como pré-candidato a 
prefeito de Magé pelo 
pr (partido republica-
no), e tem utilizado o 
seguinte argumento: 
" sou, mas sou dife-
rente", supostamente 
para tentar evitar uma 
comparação com os 
parentes que já pas-
saram pela prefeitura 
e inseriram o município 
nas páginas policiais 
dos jornais vem sendo 
usado nas reuniões po-
líticas.

EstREANtE
ele está estreando 

na vida pública, ainda 
não exerceu função 

de gestor público e 
tem a ficha limpa. en-
tretanto, não pode ne-
gar que só é deputado 
por causa da atuação 
em campanha dos pa-
rentes dos quais afirma 
não ser igual e que é 
exatamente pela força 
que estes ainda exer-
cem em parte do elei-
torado é que ele se en-
contra em condições 
de se apresentar para 
uma disputa eleitoral.

segundo o site eli-
zeupires.com, ele tem 
apenas o próprio voto 
para chamar de seu, 
pois para outros mem-
bros da família como 
o também ex-prefeito 
charles cozzolino, re-
nato está sendo no 
mínimo ingrato com os 
cozzolinos que ainda 
tem votos, quando faz 
questão de se dizer di-
ferente.

a prefeitura de Nova 
iguaçu, através da se-
cretaria Municipal de 
transporte, trânsito e 
Mobilidade urbana (se-
MtMu), vai interditar o 
tráfego de veículos na 
avenida luz, no Bairro 
da luz, hoje, das 07h às 

11h, para a realização 
do evento ‘incentivo ao 
esporte’.

segundo a seMtMu, 
será interditada a ave-
nida luz, sentido viaduto 
do supermercado extra, 
entre as ruas antônio 
vieira e luís tomás, de-

vendo o trânsito voltar 
às condições normais 
à medida que trans-
corra o evento. o itine-
rário alternativo deverá 
ser pela avenida luz e 
pelas ruas antônio viei-
ra, padre gusmão, luís 
tomás e avenida luz.

Servidores dão entrada em 
impeachment de Dornelles

a respeito da maté-
ria “Moradores do Jar-
dim Nova era fazem 
protesto contra falta 
de melhorias no bair-
ro”, publicada na edi-
ção de 23 de junho de 
2016 neste conceitua-
do veículo de comu-
nicação, a prefeitura 
de Nova iguaçu es-
clarece que, através 
de uma parceria com 
o governo do estado 
foram iniciadas obras 
em diversas ruas do 
Jardim Nova era. po-
rém, com a crise eco-
nômica que atinge o 
país, as intervenções 
foram suspensas por 
falta de verba. Mas 
a prefeitura está so-

licitando ao governo 
estadual o reinício das 
obras.

a prefeitura de Nova 
iguaçu destaca que 
a região conhecida 
como “corredor da es-
trada de Madureira” 
recebeu cerca de r$ 1 
bilhão de obras em três 
anos de governo. foram 
saneadas e asfaltadas 
mais de 300 ruas. além 
disso, a prefeitura cons-
truiu 10 escolas (sendo 
a três Marias a maior 
da rede municipal) e 12 
mil casas populares.

a saúde também 
não foi esquecida, pois 
a prefeitura construiu 
clínicas da família na 
região, sendo que a 

patrícia Marinho, no 
bairro Jardim paraíso, 
atende 24 horas. No 
início do governo, em 
2013, o prefeito Nel-
son Bornier determi-
nou a derrubada da 
unidade, que estava 
em precária condi-
ção. imediatamente 
foi construído um pré-
dio novo e funcional, 
dando mais dignida-
de aos moradores da 
região.

resumindo, a pre-
feitura, mesmo com 
todas as dificuldades 
econômicas, con-
tinua buscando re-
cursos para concluir 
possíveis obras parali-
sadas.

a subsecretaria de cultura 
de são João de Meriti está 
com inscrições abertas para 
304 vagas na escola Munici-
pal de Música. as oportunida-
des são para cursos de per-
cussão, violão, canto popular, 
flauta transversal, saxofone, 
trompete, teclado, piano, vio-
lino, cavaco, clarinete, violon-
celo e contrabaixo.  

os interessados devem 

comparecer ao complexo 
cultural Kenedi Jaime de sou-
za freitas, na próxima terça-
-feira, a partir das 9h, quando 
serão distribuídos os formulá-
rios de inscrição. os candida-
tos passarão por um processo 
seletivo antes do preenchi-
mento das vagas. para par-
ticipar é preciso ter idade 
a partir de 11 anos e possuir 
instrumento próprio. Morado-

res de são João de Meriti te-
rão prioridade na seletiva. os 
cursos são totalmente gratui-
tos e serão ministrados em 
três turnos, com início previs-
to para o segundo semestre.

o complexo cultural 
fica na avenida automó-
vel clube, nº 206, centro 
de são João de Meriti. Mais 
informações pelo telefone: 
2756-7946.

o governo do estado 
do rio está sendo acusa-
do, pelos servidores públi-
cos, de ter cometido crime 
de apropriação indébita: 
a informação consta do 
pedido de impeachment 
do governador em exer-
cício francisco dornelles, 
protocolado na última 
quinta-feira na assembleia 
legislativa (alerj).

o Movimento unifica-
do dos servidores públicos 
estaduais (Muspe), afirma 
no documento que há 
quatro meses o governo 
desconta dos salários de 
funcionários as parcelas 
referentes a empréstimos 
consignados, mas não re-
passa o dinheiro aos ban-
cos, num montante que já 
chegaria a r$ 500 milhões.

os servidores pedem o 
impedimento do gover-

nador por outros motivos, 
além da questão dos em-
préstimos consignados: o 
descumprimento de arti-
gos da constituição que 
fixam percentuais da re-
ceita que devem ser apli-
cados em saúde (12%) 
e educação (25%) e os 
atrasos nos pagamen-

tos de salários e pensões. 
andrade lembra que, ao 
assumir o cargo, dornelles 
prometeu cortar gastos 
com cargos comissiona-
dos, carros oficiais e outras 
despesas correntes, mas 
em vez disso nomeou 153 
funcionários para cargos 
em comissão.

Sobrenome bastante conhecido no TCE-RJ
o discurso tem 

agradado a muitos 
que já ouviram o de-
putado, mas para 
alguns observadores 
ele não se diria dife-
rente se, por exem-
plo, além dos escân-
dalos já noticiados, 

a lista dos maus ges-
tores do tribunal de 
contas do estado do 
rio de Janeiro (tce-
-rJ), não apontasse 
dois desses parentes, 
ex-prefeita Núbia co-
zzolino e o ex-presi-
dente da câmara e 

ex-prefeito interino, 
anderson cozzolino, o 
dinho, que este ano já 
teve prisão preventiva 
decretada duas vezes 
pela Justiça. Na lista, 
com base em julga-
mentos de prestação 
de contas feitos entre 

2008 e 2014, Núbia 
aparece oito vezes 
e dinho uma, tam-
bém segundo o por-
tal elizeupires.com, 
prestações de con-
tas de Núbia foram 
julgadas irregulares 
pelo tce nos pro-

cessos 217436-8/2009, 
217585-5/2009, 218681-
2/2009, 218865-0/2009, 
219898-0/2007, 221163-
7/2006, 227070-0/2008 
e 227169-4/2010. o 
processo relacionado 
a dinho é o de núme-
ro 216231-6/2011, no 

qual ele é responsa-
bilizado como orde-
nador de despesa 
em contas irregula-
res na gestão dele 
como presidente da 
câmara de verea-
dores no exercício 
de 2010.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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a feira food truck rio +3, passará 
por Nova iguaçu nos dias 15, 16 e 17 
de julho. o evento gastronômico es-
colheu Nova iguaçu por ser uma das 
cidades que receberá o revezamen-
to da tocha olímpica.

por meio da secre-
taria de esporte, turis-
mo e lazer (seMetu-
ler), o evento reuniu 
todo o pessoal núcleo 
do ciep 207 – gilson 
amado, na tarde da 
última quinta-feira, e 
todos se divertiram em 
um grande e animado 
‘arraiá’.

tem pipoca, bolo de 
aipim, canjica, cuscuz, 
caldo quentinho, bar-
raca de doces e sal-
gados. tem também 
muita alegria na festa 
junina da equipe do 
programa esporte e 
lazer (pelc). o projeto 
é promovido pela pre-
feitura de Japeri.

estão abertas as inscrições para o 2º concurso 
de fotografia vejo, logo existo, organizado pela se-
cretaria de educação de duque de caxias,  para 
os alunos da rede municipal de ensino.

as unidades escolares têm até o dia 1º de julho 
para se inscreverem através do site smeduquede-
caxias.rj.gov.br/portal/. as 10 melhores escolas ga-
nharão um divertido passeio cultural.

São João São João II

Fotografia Fotografia II

Eles disseram... nós publicamos!
"O que o serra tem dito é que é preciso reequacionar o Mercosul. O Mercosul é importante, não há 

dúvida nenhuma. temos um acordo em andamento com a União Europeia, estamos envidando esfor-
ços para mantermos esse acordo", afirmou presidente em exercício Michel temer (pMdB).

a prefeitura de Japeri, por meio da se-
cretaria de ambiente e desenvolvimento 
sustentável, homenageou a oNg instituto 
Kerygma ambiental, em razão das ações 
e reconhecimento ao trabalho da institui-
ção no município. 

o evento aconteceu durante a soleni-
dade de reinauguração do abrigo con-
selheiro Joaquim Marçal de souza, no 
alecrim, na última segunda-feira. o pre-
feito timor entregou a homenagem ao 
presidente do iKa, Nélio peçanha.

direto ao poNto

práticas e costumes simples como levar as 
crianças para brincar em praças, caminhar no 
calçadão e na orla, ir ao mirante e nas pedras do 
arpoador, são programas que sairam da agen-
da e do cotidiano de cariocas e fluminenses por 
conta da crescente e contínua onda de crimina-
lidade que assola todo o estado. viramos reféns 
do medo e por isso, vivemos trancafiados dentro 
de casa, presos sem ter cometido nenhum crime.

Driblando a crise Driblando a crise II Programação
vinte e sete grandes empre-

sas compradoras, de diversos 
segmentos, já confirmaram pre-
sença no 11º encontro de Ne-
gócios do grande rio, realizado 
pela representação regional 
firJaN/cirJ Baixada fluminen-
se Área ii. duque de caxias. 

o evento gratuito acontece 
no próximo dia 29, das 9h às 19h, 
no sesi duque de caxias (rua 
arthur Neiva, nº 100, no bairro 25 
de agosto). o objetivo da inicia-
tiva é promover a aproximação 
entre micro, pequenas, médias 
e grandes empresas.

hoje, às 20h, será a vez do 
monólogo ‘chegando Junto’, 
com o humorista Miguel Mar-
ques e amanhã, das 10h às 
19h, o festival Mix anime pro-
mete ser uma ótima opção de 
entretenimento, principalmen-
te para quem curte games.

Homenagem

Homenagem II

sábado, 25 de junho de 2016

O prefeito Alcebíades sabino recorreu ao tJ

Paraná
deixou a carcera-

gem da polícia fe-
deral (pf) por volta 
das 8h40 de ontem, 
e passa a cumprir 
a pena em casa, o 
ex-diretor da área 
internacional da pe-
trobras, Nestor cer-
veró, que estava de-
tido desde 2015 pela 
lava Jato.

o benefício de 
prisão domiciliar foi 
obtido graças ao 
acordo de delação 
premiada firmado 
com o Ministério pú-
blico federal (Mpf), 

e homologado pelo 
ministro do supremo tri-
bunal federal (stf), te-
ori Zavascki.

da carceragem da 
pf, o ex-diretor seguiu 
para o aeroporto afon-
so pena, em são José 

falta de medicamentos, leitos e 
alimentação. pela lista de proble-
mas enfrentados nas unidades de 
pronto atendimento, em são gon-
çalo e itaboraí, uma conclusão é 
certa: a saúde pública está no cti. 

A sociedade virou prisioneira

dos pinhais. a ae-
ronave decolou às 
10h40 e seguiu em 
direção ao aeropor-
to tom Jobim. o ex-
-diretor vai ficar em 
itaipava, na casa da 
família.

em decisão monocrá-
tica tomada ontem 

pelo desembargador an-
dre gustavo correa de 
andrade, da 7ª câmara 
cível, o tribunal de Justiça 
suspendeu a decisão de 
primeira instância, toma-
da pelo juízo da 1ª vara 
da cidade, que impedia 
a câmara de vereadores 
de rio das ostras de colo-
car em pauta o projeto de 
lei 009, apresentado pelo 
prefeito alcebíades sabi-
no dos santos, que quer 
autorização do legislativo 
para fazer uma operação 
financeira junto ao Banco 
do Brasil, objetivo é um 
empréstimo no valor de r$ 

Lei do empréstimo a Rio 
das Ostras será votada

150 milhões.
o projeto estava na pau-

ta da sessão do dia 11 de 
maio, mas foi retirada pelo 
presidente da câmara, al-
zenir pereira de Melo, que 
sentiu que a proposta se-
ria reprovada em plenário. 
com a retirada os morado-
res flávio da silva poggian, 
edinel flores da silva, luiz 
carlos Barros pinto, vander-
lei campos e o vereador 
carlos afonso fernandes 
recorreram à Justiça no dia 
24 de maio, tendo o rodri-
go leal Manhães de sá 
concedido liminar no dia 
seguinte, determinando a 
suspensão do tramite do 
projeto de lei.

divulgação

Meriti se prepara para o envio dos dados do Censo Escolar
educação

sistema on-line do Ministério da Educação, coleta e reúne as informações das escolas

O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, estava detido 

Objetivo é orientar profissionais de educação a respeito do cronograma do Educacenso 2016.

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de são João de Meriti.

confira a matéria completa no site

Joyce Mendes
editoriahorah@ig.com.br

reprodução 

reprodução

secretários escola-
res de todas as uni-
dades municipais 

de ensino de são João 
de Meriti se reuniram 
na ÚltiMa terça-feira, 
no auditório do Meriti 
previ, para uma reunião 
geral com a secretaria 
Municipal de educa-
ção, cultura, esporte 
e lazer. o objetivo era 
orientar os profissionais 
de educação a respei-
to do cronograma de 
envio das informações 
ao educacenso 2016.

sIstEMA
o educacenso é um 

sistema on-line do Mi-

nistério da educação, 
que coleta e reúne 
detalhadamente as in-
formações de todas as 
escolas, turmas, alunos 
e professores do país. 
o levantamento é fei-
to pela internet e deve 
ser enviado obrigatoria-
mente todos os anos pe-
las unidades de ensino 
brasileiras. a partir dos 
dados do educacenso 
são calculados os índi-
ces de desenvolvimen-
to da educação Básica 
(ideb) e a distribuição 
dos recursos para ali-
mentação, transporte 
escolar e livros didáticos 
é planejada.

PRAZO
o preenchimento 

e envio das informa-
ções em 2016, devem 
ser realizados entre os 
dias 27 de junho e 31 
de agosto. de acordo 
com a coordenadora 
de estatística e censo 
do município, vânia 
oliveira, os profissionais 
das unidades públicas 
municipais estão pron-
tos para a tarefa. “tive-
mos um encontro bas-
tante produtivo, onde 
passamos detalhada-
mente todas as orien-
tações sobre o edu-
cacenso deste ano. 
vamos acompanhar 
de perto esse trabalho 
e cumprir os prazos do 
governo federal”, afir-
mou.

Valas negras em Nova Iguaçu 
reclaMações de Nova iguaçu / fa-

ceBooK

assiMp Meriti/divulgação

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Moradores da avenida 
Nossa senhora das gra-
ças, no bairro são francis-
co, próximo ao km 32, em 
Nova iguaçu, reclamam 
da falta de saneamento 
básico e vários pontos de 
esgoto a céu aberto. se-
gundo relatos, toda vez 
que chove, a lama negra 
e fedorenta invade as ca-
sas, deixando a vizinhan-
ça ilhada. por isso, pedem 
que sejam feitas obras ur-
gentemente na localida-
de, que tem outras vias na 
mesma situação.

Após delação, Cerveró deixa cadeia 
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Resende forma professores para 
a valorização da cultura indígena
Iniciativa é da Diretoria de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Educação. 

Projeto foi lançado em abril de 2015 e conta com ações integradas visando a garantia de direitos

divulgação pMvr

trabalho contratado pelo Furban evitará alagamento

Pinheiral inaugura ampliação 
da Creche Geralda Muzza

divulgação

Alunos do Colégio Municipal Castelo Branco são os primeiros no revezamento

a secretaria Mu-
nicipal de as-
sistência social 

e direitos humanos, 
através da diretoria 
de direitos humanos, 
e a secretaria Munici-
pal de educação pro-
movem hoje, o quarto 
encontro de forma-
ção com os professo-
res das redes públicas 
e privadas de ensi-
no dentro do projeto 
‘resgate e valoriza-
ção da cultura indí-
gena local: um olhar 
puri’. ele acontece de 
7h30 às 14 horas, no 
polo uaB/cederj, que 
fica no ciep do bairro 
santa isabel.

de acordo com a 
diretora de direitos 
humanos da secre-
taria de assistência 
social, sheila freire, 
o projeto foi lançado 
em abril de 2015, du-
rante a semana do 
índio, com ações inte-
gradas visando a pre-
venção, cidadania, 
diversidade, inclusão 

e a garantia de direi-
tos.

“É fundamental pro-
mover a valorização 
da história indígena 
da nossa região atra-
vés da compreensão 
das tribos que habi-
tavam em resende. 
a política pública de 
inclusão social para o 
índio brasileiro priori-
za o respeito às dife-
renças, como um dos 
princípios básicos da 
democracia. e a di-
retoria de direitos hu-
manos acredita que, 
com o projeto dedi-
cado à valorização 
e resgate da cultura 
indígena, contribuire-
mos no cumprimento 
da lei 11.645/08, apre-
sentando conteúdo 
complementar a rica 
herança cultural indí-
gena de resende e 
região” destacou a 
diretora.

FORMAçãO AOs 
PROFEssOREs

o projeto prevê a 
realização de um to-
tal de cinco cursos de 

divulgação

Inauguração contou com a presença do prefeito

acoM/pMr

Alunos de Piraí recebem réplica da Tocha Olímpica

formação voltados 
para professores, mes-
tres e doutores. duran-
te o encontro deste 
sábado, o escritor ca-
rioca Marcelo lemos 
fará o lançamento do 
livro ‘o índio virou pó 
de café’, que tam-

bém é tema de uma 
exposição que estará 
acontecendo durante 
o evento.

além disso, os escri-
tores Júlio fidelis e Ênio 
de oliveira também 
apresentarão seus li-
vros, lançados duran-

Córrego em Três Poços passa 
por limpeza e desassoreamento

te a flir, que abor-
dam os índios como 
tema. ambos são pes-
quisadores do proje-
to, juntamente com o 
historiador claudionor 
rosa. os interessados 
poderão adquirir os li-
vros no local.

o terceiro encontro 
aconteceu na aedB 
(associação educa-
cional dom Bosco), 
no último dia 11, e 
reuniu 40 professores 
das redes públicas 
municipal, estadual e 
escolas particulares. 

o diretor geral do 
fundo comunitário de 
volta redonda (fur-
ban), Marco antônio 
faria Marques, afirmou 
que em 45 dias deve-
rão estar concluídos os 
serviços de limpeza e 
desassoreamento do 
córrego santa clara, 
no parque vitória, em 
três poços. o trabalho, 
feito pela empresa rJ 
fernandes (de volta 
redonda), contratada 
por meio de concor-
rência pública, tem um 
valor estimado de r$ 
41 mil, e deve benefi-
ciar cerca de duas mil 
famílias na área, prin-
cipalmente nas ruas 7, 
8 e 9, evitando a ocor-
rência de alagamentos 
no período de verão, 
com chuvas intensas.

com o serviço, o 
córrego santa clara 

terá a sua capacidade 
de vazão aumentada. 
o córrego, que tinha 
apenas meio metro de 
largura, está ganhando 
margens de 4,5 metros, 
com a retirada da ter-
ra e aprofundamento 
e estabilização do seu 
leito. de acordo com 
Marques, o período atu-
al, com poucas chuvas, 

favorece a rapidez e a 
segurança dos serviços.

“estamos atendendo 
ao pedido da comuni-
dade do parque vitó-
ria, e vamos trabalhar 
toda a extensão do 
córrego santa clara, 
cerca de 500 metros 
lineares, fazendo a lim-
peza e o desassorea-
mento.” explicou.

a prefeitura aumen-
tou o atendimento da 
creche Municipal ge-
ralda Muzza de faria 
Barbosa, através de 
obras de ampliação 
na unidade localizada 
no centro de pinhei-
ral. No serviço, foram 
construídas duas no-
vas salas com banhei-
ros que atenderão a 
três turmas em horá-
rio parcial. com o in-
vestimento, a creche 
poderá proporcionar 
mais segurança e 
conforto às cerca de 
80 crianças divididas 
nos turnos da manhã 
e tarde.

a inauguração da 
reforma aconteceu 
na tarde da última 
quinta-feira e contou 
com as presenças do 
prefeito José arima-

théa oliveira e da se-
cretária de educação, 
cleonice pires, entre ou-
tras autoridades e pro-
fissionais de toda a rede 
escolar do município.

a diretora da creche 
geralda Muzza, elia-
ne henrique, disse que, 
atualmente, a unida-
de funciona de forma 
adaptada.

“essas duas novas 
salas vão nos propor-
cionar um ambiente 
melhor e mais agra-
dável para se traba-
lhar com as crianças. 
aquilo que nós já fa-
zíamos com tanto ca-
rinho, dedicação e 
profissionalismo, será 
ainda mais prazeroso 
de se fazer” ressaltou.

Na manhã da última 
terça-feira, na solenida-
de de abertura dos Jo-
gos desportivos escola-
res do Município de piraí 
(Jodemupi) os alunos da 
rede municipal foram 
presenteados com uma 
réplica da tocha olímpi-
ca pela a integrante do 
comitê olímpico do rio 
de Janeiro e represen-
tante do projeto transfor-
ma, amanda telles.

o presente foi con-
quistado pelos alunos do 
colégio Municipal pre-
sidente castelo Branco 
do distrito de santanésia 
que ficou em primeiro 

lugar no desafio escolar 
transforma de reveza-
mento da tocha, promo-
vido pelo comitê olímpi-
co rio 2016, com o total 
de 3492 votos.

o desafio consistiu na 
criação de uma tocha 
olímpica pelos alunos 
das escolas e sua foto 
publicada na internet 
para votação e ao lon-
go de 45 dias, no portal 
oficial das olimpíadas do 
rio de Janeiro.

No total, 770 escolas, 
de 274 municípios, em 19 
estados, se mobilizaram 
para conseguir o maior 
número possível de reve-

zamentos virtuais (votos) 
para as tochas que seus 
alunos construíram, che-
gando à marca final de 
114 mil ‘condutores’.

para secretária de edu-
cação, sandra simões, o 
sucesso do desafio esco-
lar transforma de reve-
zamento da tocha não 
passa apenas pelos nú-
meros. a parte da quali-
dade também mereceu 
grande dedicação dos 
estudantes, professores 
e diretores, que esbanja-
ram criatividade na con-
fecção de sua própria 
versão para um dos prin-
cipais símbolos olímpicos.
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Tráfico do CV fica encurralado 
Agentes do Batalhão de Mesquita apreendem adolescente que vendia 
drogas em comunidade de Nova Iguaçu a serviço do Comando Vermelho.
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o c o m a n d o 
ve r m e l h o 
(cv) perdeu 

mais um tralha para 
a polícia Militar, que 
apreendeu, na últi-
ma quinta-feira, um 
adolescente que tra-

O material apreendido foi levado para a Cidade da Polícia

‘Pé de Porco’ e ‘JL’ são pegos no flagra 

em Belford roxo, 
agentes do 39º BpM 
também prenderam 
na manhã de ontem 
dois outros suspeitos 
apontados como in-
tegrantes do cv após 

denúncia de morado-
res do parque são José. 
com a dupla foram 
apreendidos maconha 
e cocaína (foto). a cor-
poração relatou que 
por volta das 11h30 os 

policiais receberam a 
informação sobre dois 
homens estarem comer-
cializando drogas numa 
casa na rua rio de Ja-
neiro, que fica na locali-
dade conhecida como 
chácara. 

logo ao chegar, os 
pMs avistaram vitor sil-
vino dias da silva, o ‘pé  
de porco’ com um rádio 
transmissor. ao ser ques-
tionado pela equipe 
formada pelo cabo val-
dson e soldado Natana-
el, o criminoso indicou o 
imóvel alvo da denún-
cia, onde foi encontra-
do o comparsa identi-
ficado como Benvindo 
de campos, conhecido 
como ‘Jl’. com eles fo-

ram apreendidos 79 pi-
nos de um pó branco 

e 16 papelotes de 
erva seca, além de um 
rádio transmissor. 

e na comunidade 
são leopoldo, sob o 
comando do capi-
tão canito, os policiais 
agarraram, na última 
quinta-feira, dois sus-
peitos com material 
entorpecente. No total, 
foram apreendidos 137 
trouxinhas de maconha 
e dois rádios transmisso-
res. a identificação dos 
marginais não foi divul-
gada pelo batalhão. 
as ocorrências foram 
registradas na 54ª dele-
gacia de polícia Militar 
de Belford roxo. 

Homem roda com munições 
para fuzis na rodovia 116

Segurança pública no Rio 
é político, afirma promotor 

Aleph, ao lado do soldado Zacarias e do sargento Herbert, sofre de esquizofrenia

Paulo Roberto debateu o tema violência no Rio

divulgação

Ex-ator da novela ‘Vamp’, da Globo, é achado em Botafogo
divulgação

reprodução/whatsapp

divulgação

A carga com 3 mil munições estava com deficiente

ficava drogas na vila 
Belga, comunidade 
de Nova iguaçu que 
vive sob o domínio 
da facção criminosa. 

segundo infor-
mações, a guarni-
ção formada pe-
los sargentos cruz e 
Machado cumpria 

determinação do 
batalhão para repri-
mir a ação de trafi-
cantes na região. ao 
chegar em um pon-
to da vila Belga, os 
agentes surpreende-
ram o suspeito com 
uma considerável 
quantidade de en-

torpecentes. 
com o marginal, 

de 16 anos, foram 
apreendidos 97 trou-
xinhas de maconha, 
78 pinos de cocaína, 
farto material para 
endolação e duas 
bases de rádio trans-
missor. 

“No Brasil, se prende 
muito e se prende mal”. 
a declaração foi feita 
pelo sub-coordenador 
do grupo de atuação 
especializada em se-
gurança pública do 
Ministério público do 
estado (gaesp), paulo 
roberto cunha Junior, 
ao participar na última 
quinta-feira de debate 
sobre a segurança pú-
blica no rio. para ele, o 
tema é um “problema 
político” e nem sempre 
as medidas para con-
ter a violência são apli-
cadas com isonomia. 

o promotor citou um 
caso em que um poli-
cial que executou um 
jovem negro em uma 
favela foi posto em li-
berdade após 7 meses 
de prisão o que não 
ocorreria se fosse o 
contrário (jovem tivesse 
matado o agente).

“o jovem desarma-
do com maconha na 
cueca é tratado como 
um criminoso de alta 
periculosidade e um 
policial que executou 

o adolescente pode res-
ponder em liberdade”, 
criticou cunha Junior du-
rante o debate seguran-
ça pública pra quem?, 
promovido pela defen-
soria pública do estado 
do rio de Janeiro, em 
parceria com as orga-
nizações Justiça global, 
fórum de Juventudes do 
rio de Janeiro, fórum 
social de Manguinhos e 
rede de comunidades 
e Movimentos contra a 
violência.

durante o debate, o 
coordenador das unida-
des de polícia pacifica-
dora (upps), coronel an-

dré silva, reconheceu 
que o projeto “perdeu 
um pouco de sua es-
sência” e disse que os 
policiais vivem sob for-
te estresse e se sentem 
vitimizados. as upps são 
alvos constantes de 
ataques.

de acordo com o 
defensor público da-
niel lozoya, as upps 
estão no seu pior mo-
mento justamente 
quando deveriam se 
destacar, por causa 
dos Jogos olímpicos 
rio 2016, quando a ci-
dade atrairá atenção 
internacional. 

agentes da polícia 
rodoviária federal (prf) 
prenderam um homem, 
na noite da última quin-
ta-feira, com mais de 
três mil munições para 
fuzis e um tablete de 
cocaína, na rodovia 
presidente dutra (Br-
116), em resende, na 
região sul fluminense. 

o motorista de 52 
anos é portador de ne-
cessidades especiais 
e utilizava uma sonda 
para urinar e muletas 
para se locomover. Mas, 
durante a conversa 
com os policiais, apre-
sentou intenso nervosis-
mo, o que aumentou a 
desconfiança da equi-
pe.

em revista, foram en-
contrados 3.081 muni-
ções de calibre 7,62 mm 
dentro de um compar-
timento no carro. além 
disso, um tablete com 
295 gramas de cocaína 
também foi achado. o 
suspeito acabou con-
fessando que recebe-
ria r$ 3 mil para fazer o 
transporte das munições 

e do entorpecente.
ele afirmou que dei-

xaria o carro estacio-
nado em um posto de 
combustíveis, em volta 
redonda, onde outra 
pessoa buscaria. ainda 
de acordo com o ho-

mem, ele teria deixado 
o filho de 9 anos sozi-
nho em casa, no Mato 
grosso do sul, enquanto 
fazia a viagem. a ocor-
rência foi encaminhada 
à polícia federal, em 
volta redonda.

conhecido por in-
terpretar o persona-
gem rubinho na no-
vela ‘vamp’ (1991) 
da tv globo, o ator 
aleph del Moral, de 
39 anos, foi encon-
trado por policiais 
militares em Bota-
fogo, Zona sul do 
rio, e encaminhado 
pela 10ª dp (Botafo-
go).

o ex-ator estava 

desaparecido desde 
9 de junho. ele sofre 
de esquizofrenia e 
já havia desapare-
cido outras vezes. o 
soldado Zacarias in-
formou que ele foi 
encontrado entre 
as ruas Mena Barre-
to e paulo Barreto, e  
estava sentado len-
do uma revista num 
muro da rua. 

de acordo com 

os agentes, o ho-
mem estava com 
a identidade o que 
facilitou a identifica-
ção. ainda segundo 
a pM, aleph estava 
um pouco desorien-
tado, mas chegou 
a confirmar que era 
ator. ele foi encami-
nhado à 10ª dp a 
mãe e a irmã mo-
ram em Macaé, no 
Norte fluminense.



rONdôNIa

fabio onorio Morais 
da silva, de 38 anos, 
que se entregou ho-
ras após o crime, dis-
se à polícia civil que o 
tiro que matou priscila 
Barreto de souza silva, 
de 26 anos, que es-
tava grávida de dois 
meses, foi acidental. 
o crime aconteceu 
em porto velho (ro). 

com o casal mora-
va o filho de priscila, 
de sete anos. No dia 
do crime, também 
estavam na casa os 
quatro filhos que fa-
bio teve de outro rela-
cionamento. a polícia 
informou que depois 
de matar a mulher, 
fabio pegou três dos 

sábado, 25 de junho de 2016 policia

fuga ousada
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Na caça a traficante, polícia acha 
droga e mata quatro na Maré
Operações da Civil e da Militar prenderam suspeitos. Fat Family conseguiu fugir.

Covarde mata esposa grávida

quatro filhos e foi atrás 
de atendimento para a 
vítima. ao retornar, en-
controu os vizinhos e a 
polícia Militar na casa. 
com medo de ser lin-
chado, ele fugiu de 
moto.

uma vizinha relatou 
que o filho de prisci-

la chegou em sua 
casa bastante assus-
tado dizendo que o 
padrasto havia ma-
tado a mãe dele. o 
suspeito se apresen-
tou na última terça-
-feira acompanhado 
de um advogado. 
ele afirmou que se 
desentendeu com a 
mulher por causa de 
trabalho, já que que-
ria deixar as crianças 
em casa. Quando foi 
pegar a arma para 
sair de casa, a vítima 
teria segurado o re-
vólver, quando ocor-
reu o disparo. 

o homem vai res-
ponder por homicí-
dio e porte ilegal de 
arma em liberdade.

uma operação 
conjunta das po-
lícias civil e Mi-

litar no complexo de 
favelas da Maré, na 
Zona Norte do rio, na 
tarde de ontem, para 
tentar encontrar o tra-
ficante Nicolas labre 
pereira de Jesus, o fat 
family, prendeu sete 
suspeitos que foram le-
vados para a cidade 
da polícia. outros três 
morreram em confron-
to. foram apreendidos 
sacolés de cocaína, 
cerca de 500 quilos de 
maconha, munição, 
três fuzis, três pistolas e 
uma arma de ar com-
primido. os traficantes 
estamparam a marca 
da olimpíada rio 2016 
na embalagem dos 
produtos. 

durante a ação 
com o apoio das de-

legacias de comba-
te às drogas (dcod), 
de roubos e furtos 
de carga (drfc) e 
da coordenadoria 
de recursos especiais 
(core), os agentes en-
contraram na comuni-
dade Nova holanda a 
casa onde o crimino-
so se escondeu após 
ter sido resgatado do 
hospital souza aguiar, 
no centro do rio, no 

último domingo, por 
um grupo de cerca de 
15 marginais que inva-
diram o 6º andar da 
unidade. ele conseguiu 
fugir ao cerco. o dire-
tor do departamento 
de polícia especializa-
da, delegado ronaldo 
oliveira, informou que 
caixas de medicamen-
tos estavam na casa. 
o criminoso deve ter 
consumido os remé-

dios, pois estava ferido 
quando foi resgatado. 

a operação tam-
bém procurou fat fa-
mily em várias comuni-
dades. a secretaria de 
segurança informou 

que no Morro do urubu, 
na Zona Norte, um sus-
peito foi morto e sete 
pessoas presas. a polí-
cia apreendeu um fuzil 
ar-15, e uma pistola 
e um radiotransmissor. 

Na vila aliança, Zona 
oeste, quatro pessoas 
foram presas, uma pis-
tola apreendida, assim 
como dois radiotrans-
missores e um veículo 
roubado recuperado.

divulgação/polícia civil 

Carregamento de drogas e armas apreendidos pelos agentes no Alemão

A casa onde o bandido ficou após fuga do hospital

Um dos presos seria chefão da Favela do Mandela 
um dos presos na 

operação da polícia 
civil na Maré pode ser 

o chefe do tráfico da fa-
vela do Mandela. os cri-
minosos esperavam que 

ocorresse uma operação 
da polícia no conjunto 
de favelas do Jacare-

zinho e, por isso, alguns 
teriam ido para a Maré.

de acordo com o titu-

lar da divisão de homicí-
dios (dh), delegado fá-
bio cardoso, os pMs que 

faziam a custódia do 
traficante seriam ouvi-
dos ontem. 

Jovens mortos em Belford Roxo

a divisão de homicí-
dios está investigando 
um triplo homicídio ocor-
rido na madrugada de 
ontem, no bairro Beira li-
nha, em Belford roxo. os 
corpos das vítimas, todos 
homens, foram encon-
trados pela manhã por 
moradores da região. 

segundo informações 
apuradas pela repor-
tagem do hora h, uma 
das vítimas que não foi 
identificada chamou os 
outros dois jovens, identi-

ficados apenas por gabriel 
e fred, para cobrar uma 
dívida referente a venda 
de um equipamento de 
som de carro. estes, por 
sua vez teriam avisado aos 
familiares para onde iriam. 

horas depois os cadáve-
res foram achados em um 
matagal da estrada santa 
Bárbara, próximo ao local 
conhecico como chami-
né. os jovens foram mortos 
com vários tiros, principal-
mente na cabeça e nas 
pernas. a especializada já 

estabeleceu várias linhas 
para as investigações e 
a principal delas seria a 
de execução. 

pessoas que conhe-
ciam dois dos rapazes 
afirmam que os amigos 
não tinham passagem 
pela polícia. e uma das 
vítimas seria mototaxis-
ta. o local onde ocorreu 
o crime estaria sendo 
usado por supostos mi-
licianos para executar 
suspeitos de roubos, tra-
ficantes e até rivais. 

Gabriel, Fred e a terceira vítima foram assassinados em um matagal

Dupla roda por morte a pedradas 
a divisão de ho-

micídios da Baixada 
fluminense (dhBf) 
prendeu na noite 
da última quinta-fei-
ra dois suspeitos de 
matar a pedradas e 
machadadas antô-
nio carlos Marques, 
de 48 anos, em ju-
lho do ano passado, 
em Magé. 

PM morto no Subúrbio é sepultado 

de acordo com 
investigações, Jorge 
luiz Jacinto ribeiro, 
de 37 anos, e ale-
xsandro abreu de 
Moura, 24, comete-
ram o crime após 
descobrir que a víti-
ma era amante da 
mulher de Jorge. o 
delegado do caso, 
Brenno carnevale, 

informou que os dois 
já confessaram o 
crime. ele irá repre-
sentar pelo pedido 
de prisão preventiva 
dos suspeitos. para 
o delegado da es-
pecializada, o ho-
micídio foi cometido 
sem qualquer chan-
ce de defesa da ví-
tima.

o corpo do sargen-
to ericson gonçalves 
do rosário, de 34 anos, 
que era lotado na upp 
de Manguinhos, na 
Zona Norte do rio, foi 
enterrado na tarde de 
ontem, no cemitério 
Jardim da saudade, 
em sulacap, na Zona 
oeste do rio. cerca 
de 300 pessoas entre 
pMs, amigos e familia-
res acompanharam a 
cerimônia. uma salva 
de tiros homenageou 
o militar.  

ericson foi morto por 
volta das 11h, por tra-
ficantes no interior da 
favela do Jacarezinho, 
no subúrbio. a vítima 
estava dentro de um 
carro da upp, quando 

foi atacado por ban-
didos que se posicio-
naram no telhado de 
uma fábrica. o grupo 
de policiais checava 
uma informação anô-
nima quando foi ata-
cado numa embosca-
da próximo à cidade 

da polícia.
ericson chegou a 

ser socorrido e levado 
para o hospital Quinta 
dor, em são cristóvão, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos. ele morreu du-
rante atendimento na 
unidade hospitalar.

Ericson é enterrado no Jardim da saudade

Marcelo theoBald/extra/agÊNcia o gloBo
reprodução / faceBooK

Priscila levou tiro

reprodução / faceBooK
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INglaTErra

Firjan reúne empresários para 
defesa de incentivos fiscais no RJ
Levantamento da Federação mostra que Baixada Fluminense pode perder quase 14 mil empregos.

UE quer Reino Unido fora do grupo
a união europeia 

(ue) quer o reino uni-
do fora do bloco o 
mais rápido possível, 
disse o presidente do 
parlamento europeu, 
Martin schulz, ao jornal 
inglês ‘the guardian’ 
ontem. em referendo 
realizado na quinta, 
os britânicos optaram 
pela desvinculação do 
país da ue, a chamada 
Brexit, junção das pala-
vras em inglês “Britain” 
(grã-Bretanha) e “exit” 
(saída).

segundo a publica-
ção, schulz afirmou 
que os advogados da 

união europeia estão 
avaliando maneiras de 
acelerar o procedimen-
to, nunca antes utilizado, 

Presidente da União Européia

para saída do bloco. 
para ele, o prazo anun-
ciado pelo primeiro-mi-
nistro britânico david 
cameron, que comu-
nicou sua renúncia e 
disse que um substituto 
encaminhará o proces-
so de saída a partir de 
outubro, não é suficien-
temente rápido.

schulz disse que a 
demora na desvincula-
ção britânica ao bloco 
acarretaria incerteza, 
“o oposto do que pre-
cisamos”, e afirmou 
que é difícil aceitar que 
“um continente inteiro 
esteja sendo refém por 
causa da briga interna 
de um partido.”

reuters/eric vidal

o rio poderá 
perder 98 mil 
empregos caso 

seja aprovado pela 
alerj (assembleia legis-
lativa do estado do rio 
de Janeiro) o projeto 
de lei nº 1.431/16, que 
suspende a concessão 
de incentivos fiscais 
às empresas. o dado 
é de levantamento 
apresentado pelo sis-
tema firJaN na última 
quarta-feira, na alerj, 
durante audiência pú-
blica sobre o assunto. 
estiveram presentes 
mais de 70 empresá-
rios mobilizados pela 
federação.

de acordo com a 
federação, essas va-
gas foram criadas de 
2008 a 2014, em 51 
municípios do interior 
beneficiados pela lei 
nº 4.533/2005 e suas 
alterações. Nessas ci-
dades foram instala-
das 231 indústrias, que 
contribuíram para o 
incremento de r$ 721 
milhões na arrecada-
ção de icMs do esta-
do. Na Baixada flumi-
nense, por exemplo, 
foram criados 13.804 
mil empregos em 
Queimados, Japeri, 
paracambi, paty dos 
alferes e Miguel pe-
reira, no mesmo perí-
odo.

IMPORtâNCIA DOs 
BENEFíCIOs

o sistema firJaN 
também ressalta a 
importância dos be-
nefícios setoriais, que 
estimularam a aber-
tura de mais de duas 
mil indústrias entre 
2006 e 2014. os seto-
res que mais se de-
senvolveram foram os 

de vestuário, produtos 
de Metal, Minerais não 
Metálicos e Mobiliário.

para a federação, os 
incentivos fiscais pro-
moveram o crescimen-
to de diversas regiões 
e setores, contribuin-
do para a geração 
de emprego, renda e 
arrecadação para o 
estado. e o fim desses 

benefícios, além de 
gerar insegurança jurí-
dica para as empresas 
que já utilizam regimes 
tributários diferencia-
dos, afastará investido-
res. “É importante frisar 
que o incentivo fiscal 
não representa um de-
sembolso por parte do 
estado. pelo contrá-
rio, gera arrecadação 

adicional”, destaca o 
economista-chefe do 
sistema firJaN, guilher-
me Mercês.

“como empresário, 
espero que o gover-
no estadual defenda 
as empresas do rio, 
igualando as taxas tri-
butárias às dos outros 
estados para não per-
dermos competitivida-

de”, enfatiza roberto 
leverone, presidente 
da representação re-
gional firJaN/cirJ 
Baixada fluminense 
Área ii, em duque de 
caxias, e proprietário 
da floc têxtil indústria 
e comércio ltda e da 
floc indústria e comér-
cio ltda, ambas em 
Magé. 

Estiveram presentes mais de 70 empresários mobilizados pela Federação para defenderem as vagas adquiridas no projeto

viNicius Magalhães

Reajuste do Fundo Estadual de Combate à Pobreza
o presidente do 

conselho de assun-
tos tributários do sis-
tema firJaN, sergei 

lima, explica que, com 
o reajuste do fundo es-
tadual de combate à 
pobreza, no fim do ano 

passado, o rio tem hoje 
o icMs mais elevado 
do país. “caso os de-
putados aprovem o fim 

desses incentivos fiscais, 
a carga tributária será 
elevada e podemos 
perder muitos empre-

endimentos para outros 
estados”, coloca sergei, 
acrescentando que a 
medida levará à queda 

de arrecadação e ao 
agravamento da situ-
ação de caixa do go-
verno estadual.

Balões podem provocar acidentes 
Junho chegou e as 

festas que animam o 
mês acabam estimulan-
do a prática de soltar 
balões. No entanto, o 
que deveria ser uma di-
versão pode provocar 
mortes, incêndios e inter-
rupções no fornecimento 
de energia. além disso, 
soltar balões é crime pre-
visto no código penal.

de acordo com o ge-

rente de operação da li-
ght, Mauro amorim, a light 
registrou, em 2015, 13 ocor-
rências de queda de balões 
sobre a rede elétrica, que 
prejudicaram o fornecimen-
to de energia para aproxi-
madamente 30 mil clientes 
da concessionária, durante 
26 horas de interrupção.  

“Quando um balão 
cai sobre a rede, equipes 
de emergência da light 

são enviadas ao local 
para verificar os danos 
e, consequentemente, 
executar as ações para 
minimizar transtornos. ge-
ralmente, os serviços são 
complexos e demandam 
tempo, pois envolvem o 
isolamento da área afe-
tada, a retirada do ba-
lão e a reconstrução da 
rede elétrica atingida”, 
explica amorim.

Prefeito de Japeri participa de 
reunião de gestores da educação

a educação é o 
melhor caminho, ser-
ve como base para 
formação de cida-
dãos de bem e de 
sucesso. pensando 
nisso, a prefeitura de 
Japeri, por meio da 
secretaria de edu-
cação (seMed), reu-
niu na última quarta-
-feira, os gestores de 
todas as unidades 
escolares do municí-
pio. 

o encontro, que 
aconteceu na e.M. 
ary schiavo, teve 
por objetivo fazer 
um balanço do tra-

balho executado 
no ano letivo, até o 
momento, e debater 
estratégias para pro-
mover melhorias na 
qualidade de ensino 
do município.

acreditando que 
os pequenos e jo-
vens cidadãos re-
presentam o futuro 
de Japeri, o prefeito 
ivaldo Barbosa dos 
santos, o timor, este-
ve presente na reu-
nião para ratificar a 
importância da de-
dicação de todos 
os profissionais da 
educação, que vêm 

realizando um traba-
lho de maneira im-
pecável. ”a educa-
ção transforma uma 
cidade. 

É exatamente o 
que vocês, gestores 
e professores, acre-
ditam. 

temos o compro-
misso em fazer com 
que nossas crianças 
e adolescentes te-
nham acesso e re-
cebam um ensino 
de qualidade. todos 
estão de parabéns 
e têm o meu apoio 
em tempo integral”, 
disse.

Objetivo é fazer um balanço do trabalho executado no ano letivo

custódio MartiNs
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GLOBO
05:00 - hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:50 - Mais você
10:10 - Bem estar
10:50 - encontro com fátima 
Bernardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:10 - video show
15:56 - sessão da tarde
17:07 - vale a pena ver de No-
voanjo Mau
17:57 - Malhação: seu lugar no 
Mundo
18:29 - Êta Mundo Bom!
19:15 - praça tv - 2ª edição
19:31 - haja coração
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - velho chico
22:19 - globo repórter
23:09 - liberdade, liberdade
23:51 - Jornal da globo
00:33 - programa do Jô
01:14 - agente carter
01:57 - uma família da pesada
02:20 - corujão
04:15 - corujão

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é téu
19:45 – Bt Brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do rati-
nho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the Noite
01:45 – Jornal do sBt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e Meio
04:00 – Mike & Molly
04:30 – diários de um vam-
piro
05:15 - dallas

REDE TV

fiNal de seMaNa agitado 

05:00-igreja internacional da 
graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do reino 
de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetv News 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-Mariana godoy entrevis-
ta 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury Jr 
01:30-igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

MODA
Look: casual em Paris

caMila coelho

reprodução

 encarnação aconselha tereza 
a revelar a Miguel que santo é seu 
pai. cícero se incomoda com as 
cobranças de Miguel. carlos suge-
re que afrânio vá à festa de Bento. 
afrânio e Bento disputam a atenção 
do povo. carlos pede que tereza 
espere para contar a Miguel a ver-
dade sobre sua paternidade. luzia 
faz isabel prometer que não deixará 
olívia se envolver com Miguel.

Tereza 
procura Santo

Arão se 
despede de Moisés

arão se despede de Moisés e 
eleazar no alto do Monte hor. a 
morte de arão é escrita por Moisés. 
aos guerreiros hebreus, Moisés diz 
palavras de força e apoio, algum 
tempo depois. Balaque e a rainha 
elda são avisos da aproximação 
dos guerreiros hebreus por Zur. 

RESUMOS DAS NOVELAS

anastácia fica satisfeita com 
as instalações da casa de pan-
crácio. celso confronta sandra 
e araújo. sandra convida ernes-
to para jantar na mansão. o 
gerente do banco de romeu 
avisa que o rapaz perdeu todo 
o seu dinheiro.  

Romeu descobre que 
perdeu toda fortuna

Os seis anões 
pedem demissão

isabela volta a ser ela mesma na 
mansão e Manuela vai de volta para 
o vilarejo, porém, a menina deixa 
seu celular cair no quarto antes de ir 
embora. os seis anões pedem demis-
são por encontrar um emprego que 
paga um salário melhor. para segu-
rar Nico, giuseppe dá um aumento 
de salário para seu assistente. Meire 
diz que estranha o homem envolvido 
em adotar os irmãos vaz. 

estar de volta em 
paris é sempre uma 
delícia, afinal é um dos 
lugares que mais amo! 
No post de hoje vou 
mostrar uma produ-
ção com uma pegada 
mais casual chic, que 
usei pra tomar café da 

06h00 - Balanço geral Manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala Brasil
10h00 - hoje em dia
12h05 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - os dez Mandamentos – 
Nova temporada
21h30 - Jornal da record
22h30 - super tela – o escorpião 
rei
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Festival esquenta Penedo 
Beer Weekend abre o inverno com a cultura das cervejas artesanais 
e shows de bandas com o melhor do rock e blues em Itatiaia. 

tarde no angelina’s 
e passear pelo lou-
vre. escolhi uma cal-
ça jeans destroyed e 
fiz uma composição 
com peças claras, 
golinha alta (que 
está super em alta) 
e jaqueta em tweed.

As bandas figurótico e PH tRIO abrem a primeira noite do festival que mistura cerveja, gastronomia e muito Rock

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição Brasil
09:00 - Band na euro
09:45 - eurocopa - itália x su-
écia
12:00 - Jogo aberto
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - república 
tcheca x croácia
15:00 - Band na euro
15:45 - eurocopa - espanha 
x turquia
18:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - show da fé
22:10 - Maratona olímpica
22:15 - diário da euro
22:30 - pânico na Band
23:45 - o Mundo segundo os 
Brasileiros
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que fim levou?
01:35 - the walking dead
02:20 - só risos - pegadinhas
03:00 - igreja universal

Parabéns!
ontem lucas Marinho de souza 

completou 12 anos de idade. fa-
miliares e amigos desejam muitas 
felicidades e muitos anos de vida.

 desejamos que deus sempre ilu-
mine e abençoe seu caminho e 
queremos que saiba o quanto é 
importante para nós e que nos or-
gulhamos muito de você.acredite 
nos seus sonhos, se você quer mes-
mo ser um piloto de caça, no que 
depender de nós você vai conse-
guir!

te amamos de montão!

sua mãe rachel, seu pai sérgio e 
sua irmã Juliana.

Bastante agitado! É 
o que promete ser 
o final de semana 

em itatiaia, que dá iní-
cio hoje ao penedo Beer 
weekend. de acordo 
com os organizadores, 
o festival foi criado para 
promover a cultura das 
cervejas artesanais do 
estado do rio de Janeiro, 
bem como proporcionar 
uma experiência gastro-
nômica na região. serão 
momentos de muita ani-
mação e a participação 
de seis bandas tocando 
o melhor do rock e blues, 
durante três dias. 

abrem o evento hoje 
as bandas ph trio e fi-
gurótico, que vão tocar 
versões de clássicos na-
cionais e internacionais. 
Já amanhã, é a vez da 
Black Barril e road 145 
Blues Band agitarem o 
público. por fim, no do-
mingo, a the Black Bullets 
e izzy riders são as res-
ponsáveis pelo encerra-
mento do festival . 

   PROGRAMAçãO
   DO FEstIvAl

 o festival será aberto às 
16 horas. o evento aconte-
ce no penedo dance hou-
se (rodovia cel. rubens 

tramujas Mader). a classifi-
cação etária é de 18 anos 
(menores devem ser acom-
panhados pelos pais).

segundo a programa-
ção, amanhã os portões 

abrem 14 horas. Às 15 ho-
ras, sobem ao palco os ra-
pazes do Black Barril, e às 
19 horas é a vez da banda 
road 145 Blues Band. Já no 
domingo, the Black Bullets 

abre o evento. Na sequên-
cia, às 19 horas se apresen-
ta a izzy riders 

outras informações atra-
vés dos telefones (24) 3321-
1333 e (24) 9740-23777. 



as unhas e o cabelo 
não são como o resto 
do nosso corpo que está 
coberto por aquilo que 
chamam ‘terminações 
nervosas’. cortar o ca-
belo ou as unhas não é 
problema para o corpo, 
pois estes vão sempre 
sendo substituídos. por 
isso é que não há ne-
nhum sistema de alarme 
que nos avise que algo 
está errado, e que por 
isso, causa dor.

recentemente uma  
pesquisa foi realizada 
no centro de energia 
Nuclear na agricultura 
da usp,  na qual identi-
ficou a potencialidade 
da casca de banana 
na descontaminação 
de águas poluídas pelos 
agrotóxicos atrazina e 
ametrina, utilizados em 
plantações de cana-
-de-açúcar e milho.

o que gera essa 
diferenciação do ovo 
branco e o ovo cas-
tanho, é a espécie da 
galinha, sendo que os 
ovos claros são produ-
zidos por galinhas de 
penas e orelhas bran-
cas, e ao contrário dis-
so os ovos castanhos 
pertencem as galinhas 
de penas castanhas e 
orelhas vermelhas.

DO
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Cientistas criam capa da invisibilidade
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Beyoncé vai à praia e fotografa
 o pôr do sol no Havaí

Gilberto Gil deve 
receber alta hoje

gilberto gil segue internado no hospital sírio 
libanês, em são paulo, e deve receber alta 
hoje segundo sua mulher, flora gil. “hoje 
(ontem)  já está tarde. então, a alta deve 
ser amanhã (hoje)”, disse. a presença de gil 
era esperada no 27° prêmio da Música, que 
aconteceu na noite da última quarta-feira. 
José gil foi receber o troféu de melhor ál-
bum de MpB pelo disco ‘dois amigos, um 
século de música’, em nome do pai.

Beyoncé, Jay-Z e a pequena Blue ivy car-
ter têm curtido alguns dias de descanso no 
havaí. Na última quarta-feira, por exemplo, 
a cantora dessa vez sem a companhia da 
filha e do marido, aproveitou o fim do dia 
e deu um pulinho na praia para fotografar 
o pôr do sol, com um look de seda transpa-
rente. Mais cedo, no mesmo dia, o trio foi fo-
tografado pelos paparazzi de plantão de-
sembarcando de um helicóptero, porque, 
quando se é Beyoncé, você não precisa se 
locomover de carro, não é mesmo?

R
afael Cardoso apareceu em foto fofa 

com a filha Aurora na última quinta-

-feira. “Cara de um, focinho do ou-

tro”, escreveu na legenda do registro.

 Aurora tem um ano e é filha do ator com 

Mariana Brid, com quem é casado. 

Recentemente o paizão mostrou que é 

daqueles pais que participam ao máximo 

da vida dos filhos. O ator apareceu todo 

cheio de adesivos em “obra de arte” feita 

pela filha. 

o novo traba-
lho da universida-
de de rochester, 
localizada em 
Nova York, nos 
estados unidos, 
já mostrou que 
é possível tornar 
coisas invisíveis. 
os pesquisadores 
da faculdade de-
senvolveram um 
método simples 
para replicar o 
efeito da invisibili-
dade. de acordo 
com o estudo, a 
capa seria efi-
ciente graças ao 

uso de lentes e ferra-
mentas do dia a dia.

ao contrário dos 
projetos super tecno-
lógicos que usavam 
técnicas modernas 
para criar um man-
to ótico, a equipe 
do professor de física 
John howell resolveu 
apostar numa ativida-
de pioneira. os pes-
quisadores criaram 
um aparelho capaz 
de trabalhar em três 
dimensões e de ma-
neira multidirecional. 
o novo sistema trans-
mite raios para um es-

pectro visível. eles 
utilizaram o concei-
to do 3d para criar 
o efeito da invisibili-
dade.

esta é a primeira 
vez que os pesqui-
sadores conseguem 
fazer os objetos su-
mirem com uma 
observação mais 
ampla. para com-
provar a eficácia 
do projeto, os estu-
diosos de rochester 
disponibilizaram um 
passo a passo do 
experimento no site 
da universidade.

Área vip

sexta-feira, 24 de junho de 2016

iNstagraM JuliaNa silveira

Áreavip

Rafael posa com a filha em foto: 

“Cara de um, focinho do outro”

Especialistas relatam 
pontos fracos no tablet

o novo ipad foi muito 
elogiado pelas novida-
des que apresenta. o ta-
blet da apple, que não 
ganhou o número 3 no 
nome, tem tela de su-
per-resolução, conexão 
4g lte, câmera de 5 me-
gapixels e bateria mais 
potente. Mas o novo ta-
blet tem pontos fracos. 
passada a euforia do 
primeiro dia de vendas, 
é sobre os ‘defeitos’ do 
novo ipad que vamos 
falar aqui. as críticas pu-
blicadas em páginas es-
pecializadas começam 
com uma dica para 
quem já tem um ipad 2. 
É a seguinte: você não 

precisa comprar o novo 
ipad. a outra é para 
quem vai comprar o ta-
blet pela primeira vez: 
se você quiser economi-
zar us$ 100 (em relação 
aos preços dos eua), 
escolha o ipad 2 sem 
hesitação. Quem optar 
mesmo pelo novo ipad 
pode se decepcionar, 
em primeiro lugar, com o 
tempo de carga da ba-
teria. como dura mais e 
é maior – por causa da 
tela e da conexão 4g -, 
ela precisa passar mais 
tempo ligada à toma-
da. É provável que você 
prefira carregá-la en-
quanto dorme.

reprodução
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Trabalho: Marte e Júpiter 
em harmonia prometem 
sucesso profissional. 
Uma excelente 
oportunidade cruzará 
o seu caminho. Fique 

alerta para aproveitá-la. Finança: 
um bom negócio aumentará o seu 
capital. Amor: o apoio do seu par 
reforça a sua autoconfiança. 

Áries

Trabalho: a perspectiva 
de um futuro profissional 
mais promissor dará um 
novo colorido na sua vida. 
Conquistas marcarão 
o período. Sua força de 

vontade fará você alcançar seus objetivos 
com sucesso. Amor: procure apimentar a 
relação para ela sair da rotina. 

Touro

Trabalho: procure 
aprimorar o que faz. 
Isso poderá dar um 
grande impulso na sua 
carreira profissional. 
O capricho nos 
detalhes fará a 

diferença para você galgar o sucesso. 
Vida social: muita badalação agitará 
o dia. Amor: poderá ganhar o 
coração de quem ama. 

Gêmeos

o seu futuro poderá 
beneficiar o seu 
lado profissional ou 
empreendedor. Vida 
social: momentos 
agradáveis com seus 

amigos. Amor: uma amizade pode virar 
algo mais. 

Câncer

Trabalho: nesse dia, será 
necessária muita persistência 
e boa vontade para terminar 
suas tarefas. Procure focar 
apenas no que interessa. 
Não desvie sua atenção para 
outras coisas se quiser boa 

produtividade. Amor: alguém do seu meio 
social chamará a sua atenção.

Leão

Trabalho: coloque mais 
energia naquilo que 
deseja conquistar. Esse 
empenho ajudará alcançar 
o que deseja. Boas notícias 
animarão o seu dia. Uma 

surpresa levantará o seu astral. Amor: 
procure viver de forma mais alegre. Faça 
passeios românticos com seu par.

Virgem

Trabalho: está 
favorecido o contato 
com pessoas influentes. 
Poderá aprender muito 
com elas. Faça por onde 
conquistar a confiança 
delas. Aproveite ideias e 

compartilhe dicas das pessoas. Amor: 
hoje sua alegria encantará pessoas ao 
redor e o seu par, também!

Libra

Trabalho: mantenha 
sua estabilidade. 
Não arrisque sua 
segurança. Esse 
momento não é 
dos melhores para 

investir. Deixe a poeira abaixar para 
poder tocar qualquer negócio, tá? 
Dias melhores virão! Amor: reserve 
o domingo para passear e se divertir 
com seu amor. 

Escorpião

Trabalho: o dia 
começa com ritmo 
lento. Mas, na parte 
da tarde, várias tarefas 
surgirão e você, terá 
que se desdobrar para 

dar conta delas. Júpiter, regente 
deste signo, estará lhe enviando 
boas vibrações para você fazer 
bons negócios. Amor: Momentos 
felizes a dois.  

Sagitário

Trabalho: poderá surgir 
uma oportunidade para 
deslanchar sua carreira 
profissional. Um negócio 
extra promete rechear sua 

poupança. Fique de olho! Vida social: 
reserve um tempo para rever seus 
amigos. Amor: nada de ficar em casa! 
Vá passear com seu amor. 

Capricórnio

Trabalho: para 
alcançar o que 
deseja concentre 
sua atenção no que 
interessa. Urano, 
regente desse signo, 

recomenda que use toda sua 
criatividade para inovar o que 
faz. Isso, tornará o seu trabalho 
mais atraente e competitivo. 
Amor: o ciúme encurta a 
felicidade. 

Aquário

rabalho: não resta 

dúvida que os ventos 

sopram a seu favor. 

A fase é favorável 

para negociar ou 

fazer serviços mais interessantes. 

Mas, terá que se empenhar mais 

nas suas atividades para progredir 

financeiramente. Amor: melhore o 

diálogo com a pessoa amada. 

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 1452/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 12 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de assessor especial i, 
símbolo se-1, da assessoria especial do Gabinete do 
Prefeito.

MARCELO ALVES FARIA

VIVIANE VIEIRA RIBEIRO

PORTARIA Nº 1453/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 12 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de assessor especial ii, 
símbolo se-2 na assessoria de assuntos especiais do 
Gabinete do Prefeito.

BRUNA MENDONÇA DE OLIVEIRA

JULIO COSME CASTILHO TEIXEIRA

LEA DE MELLO DA SILVA BAZILIO

PORTARIA Nº 1454/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Nomear, a contar 12 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgâni-
ca Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de assessor administrativo 
i, da assessoria especial de Gabinete, símbolo das-
10, do Gabinete do Prefeito.

VANESSA MENEZES BELA DA SILVA

ABDON SOUZA DA SILVA

TAIANE ROSANE DE ALMEIDA LANNES

PORTARIA Nº 1455/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Nomear, a contar 12 de junho de 2016, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgâni-
ca Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, os nomes relacionados abaixo, para exer-
cerem o cargo em comissão de assessor administrativo 
iii, da assessoria especial de Gabinete, símbolo das-
08, do Gabinete do Prefeito.

charLes da siLVa QueiroZ

erica Pereira aLVes

eLciMar braGa de aLMeida

PORTARIA Nº 1456/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

EXONERAR, a contar desta data de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei orgâni-
ca Municipal, TONI CHARLES DA SILVA do cargo em 
comissão de assessor técnico iii, da diretoria de ser-
viços de expediente, símbolo   das-08 da secretaria 
Municipal de Políticas Públicas.

PORTARIA Nº 1457/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de junho  de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei or-
gânica Municipal, e ainda consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, GLAUCO CESAR OLIVEIRA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão de assessor técnico iii, 
da diretoria de serviços de expediente, símbolo   das-
08 da secretaria Municipal de Políticas Públicas.

PORTARIA Nº 1458/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

exonerar, a contar de 01 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei or-
gânica Municipal, , do cargo em comissão de assessor 
técnico iii, símbolo das 08, da diretoria de apoio ope-
racional da secretaria Municipal de Políticas  Públicas.

francisco carLos de jesus

jacKson de jesus caMara rodriGues

aLex ferreira

Yuri daVid da siLVa sebastiÃo

antonio GoMes Pinheiro

ednaLdo carneiro de souZa

PORTARIA Nº 1459/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei 
orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decre-
to nº 3954/2015, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de assessor técnico 
iii, símbolo das 08, da diretoria de apoio operacional 
da secretaria Municipal de Políticas  Públicas.

jorGe LuiZ siMÕes

feLiPe de jesus Lisboa

aiLton fernandes da siLVa

WeLinGton carLos teixeira de MeLo Mattos

arLeM Luis GoMes

aMauri francisco do nasciMento

PORTARIA Nº 1460/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Municipal, 
Fernando da Silva do cargo em comissão de assessor 
técnico V da assessoria operacional das subprefeitu-
ras, símbolo das-06 da secretaria Municipal de Políti-
cas Públicas.

PORTARIA Nº 1461/GP/2016 DE 24 DE JUNHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, na Lei orgânica Municipal, 
e ainda consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, MAI-
KE LIMA DOS SANTOS para exercer o cargo em co-
missão de assessor técnico V da assessoria operacio-
nal das subprefeituras, símbolo das-06 da secretaria 
Municipal de Políticas Públicas.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

ERRATA:

Na PORTARIA Nº 1449/GP/2016 DE 23 DE JUNHO 
DE 2016, publicada em 24/06/2016

Onde se Lê: a contar 02 de junho de 2016;

Leia-se: a contar 01 de junho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 44/0168/2016):ho-
MoLoGo a presente LicitaÇÃo na modalidade 
Pregão Presencial n°. 028/2016 – sistema registro 
de Preços, adjudicando seu objeto à empresa: ricci 
construtora e serViÇos Ltda Me, para todos 
os itens, 1 ao 203, no valor total de r$2.005.073,16 
(dois milhões, cinco mil, setenta e três reais e dezesseis 
centavos), conforme ata de julgamento/mapa de lances 
e Ata final de registro de preços da Comissão Perma-
nente de Licitações, Materiais e serviços e ainda, pa-
receres da douta Procuradoria Geral do Município e da 
secretaria municipal de controle. em 22 de junho de 
2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 
03/000122/2016):terMo de aProVaÇÃo de Pres-
taÇÃo de contas: considerando o que consta nos 
autos e o parecer favorável exarado pela secretaria 
Municipal de controle, aprovo a Prestação de contas 
parcial com ressalvas, apresentada pela casa Lar 
ViVa rio – caLVirio, relativo a maio de 2015 a de-
zembro de 2015, no valor total de r$ 78.750,00 (seten-
ta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). em 18 de 
maio de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 44/0033/2015):ho-
MoLoGo a presente editaL de chaMaMento 
PÚbLico n°. 001/2016, adjudicando seu objeto à em-
presa: escoLa coMunitária tia aLine fiLiaL, 
no valor de r$ 419.400,00 (quatrocentos e dezeno-
ve mil e quatrocentos reais), e o instituto LuZ e 
Vida, no valor de r$ 335.520,00 (trezentos e trinta e 
cinco mil e quinhentos e vinte reais) no valor total de 
r$754.920,00(setecentos e cinquenta e quatro mil e 
novecentos e vinte reais) conforme ata de julgamento 
da Comissão de Seleção e Avaliação às fls. 460/461 e 
ainda, pareceres da douta Procuradoria Geral do Muni-
cípio em fls. 144 e da Secretaria municipal de Controle 
às fls. 464/465. Em 23 de junho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 03/0059/2013): ra-
tifico o presente dispensa de licitação e autorizo a 
renovação do contrato de Locação do imóvel, entre o 
Município de belford roxo e a senhora Vilma de fátima 
Gomes, pelo período de 30 (trinta) meses a contar de 
27/06/2016, no valor mensal de r$ 3.380,84 (três mil, 
trezentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), 
com base nos pareceres da Procuradoria – Geral do 
Município em fls. 114/116, e da Secretaria Municipal de 
Controle em fls. 118. Em 22 de junho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

           CONVOCAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA

a Prefeitura de belford roxo por meio desta secreta-
ria de saúde envia convite para a audiência Pública de 
apresentação do relatório do 1º Quadrimestre de 2016, 
conforme preconiza a Lei complementar nº 141, de 13 
de janeiro de 2012:

“art.36. o gestor do sus em cada ente da federação 
elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre 
anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes infor-
mações: 

i – montante e fonte dos recursos aplicados no período; 
ii – auditorias realizadas ou em fase de execução no 
período e suas recomendações e determinações;
iii - oferta e produção de serviços públicos na rede as-
sistencial própria, contratada e conveniada, cotejando 
esses dados com os indicadores de saúde da popula-
ção em seu âmbito de atuação.”

aberta a todos aos munícipes de belford roxo no dia 
27/06/2016  às  14:00 h , na Câmara Municipal de 
Belford Roxo, situada na Av. José Mariano Passos, 
1214 – Prata – Belford Roxo.

MARCIO VALERIO RIBEIRO DA SILVA
secretário Municipal de saúde
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anderson luiz

Após vitória sobre Olaria, Cano 
treina visando Taça Corcovado
Equipe busca entrosamento e técnica dinâmica para conseguir o melhor resultado.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

Av. Abílio Augusto Távora,2083 - Redenção - Nova Iguaçu 21 2768-2472 www.rdlayshop.com.br

após conquistar 
vaga na final, 
a m e r i c a n o 

treina forte para jogo 
contra o campos.

time alvinegro ini-
ciou preparação na 
tarde da última quin-
ta-feira visando par-
tida decisiva para 
conquista do título 
da taça corcovado.     

após bater por 3 
a 1 o olaria, no con-
fronto de volta pela 
semifinal da taça 
corcovado, o ame-
ricano irá realizar um 
treino tático. a vitó-
ria garantiu o time 
alvinegro na final 
do returno da com-
petição e o primeiro 

jogo da decisão será 
hoje contra o cam-
pos atlético associa-
ção. 

artilheiro da equi-
pe no campeona-
to com nove gols, o 
atacante pimenta, 
não esconde sua 
emoção de ter aju-
dado a equipe a se 
classificar para final 
marcando dois dos 
três gols sobre o time 
carioca.

“É muita felicidade 
porque foi um jogo 
muito difícil e, mesmo 
assim, conseguimos a 
vitória. estou emocio-
nado pelo feito da 
equipe e também 
pela classificação”. 
comentou o camisa 
9 do time campista.

o alvinegro terá 

pela frente o cam-
pos atlético associa-
ção que eliminou o 
audax na última se-
mana. o confronto 
será o primeiro dos 
dois jogos da final 
da taça corcovado, 
e o mando será da 
equipe roxa, dia 25, 
sábado, no estádio 
Ângelo de carvalho, 
às 15 horas.

“sabemos que em 
uma final todos fi-
cam motivados e 
ansiosos, pois todos 
querem ser campe-
ões. Mas nós temos 
o objetivo de levan-
tar o troféu da taça 
corcovado. vamos 
trabalhar forte para 
o clássico campista 
de sábado”, finalizou 
o atacante pimenta. Jogadores treinam de forma intensa visando a preparação para o campeonato

Nova Iguaçu vive segunda semana só de treino
o Nova iguaçu iniciou 

na última segunda-feira 
a segunda de três se-
manas de trabalho que 
terá até estrear no trian-
gular final da série B do 
campeonato carioca, 
marcado para come-
çar no dia 2 de julho. a 
ansiedade por começar 
logo acaba aflorando, 
mas todos no clube es-
tão com a consciência 
de aproveitar bem esse 
período para consertar 
as falhas e aprimorar o 
que já estava dando 
certo.

esse período sem jo-
gos ocorreu porque o 
Nova iguaçu, campeão 
da taça santos dumont 
(primeiro turno da sé-
rie B), não se classificou 
para as semifinais da 
taça corcovado (se-
gundo turno), que ainda 

estão sendo disputa-
das - o campos é um 
dos finalistas, e o outro 
sairá do confronto en-
tre americano e olaria. 
o último jogo do Nova 
iguaçu foi no dia 11, 
contra o angra dos reis.

“se eu falar que não 
queria estar jogando se-
ria mentira, mas já que 
temos esse tempo para 
trabalhar vamos usá-lo 
da melhor forma possí-
vel para quando chegar 
a hora do jogo estarmos 
preparados. a receita 
para combater a an-
siedade é mirar no ob-
jetivo de ser campeão, 
esse é o nosso maior 
combustível”, afirmou o 
atacante schwenck, ar-
tilheiro da equipe com 
10 gols.

Na taça corcova-
do, o Nova iguaçu não 

conseguiu atingir o mes-
mo sucesso que teve 
na taça santos dumont, 
quando foi campeão 
com apenas uma der-
rota sofrida, e acabou 
eliminado ainda na pri-
meira fase. Nada que 
abale o trabalho reali-
zado no clube. schwen-
ck acredita que foi uma 
oscilação normal, e que 
a receita é trabalhar e 
manter o foco no trian-
gular final.

“todo mundo pensou 
que ia conseguir fazer 
o mesmo primeiro turno, 
mas teve uma oscilação 
na equipe, o que é nor-
mal. temos que trabalhar, 
focar e buscar esse título. 
sabemos que há gran-
des adversários buscan-
do esse objetivo tam-
bém, mas estamos nos 
preparando forte, como 

nos preparamos para ser 
campeão do primeiro 
turno”, completou o ca-
misa 9 iguaçuano.

o triangular final terá 
Nova iguaçu, america-
no (melhor campanha 
no geral) e o campeão 
da taça corcovado. 
caso o americano con-
quiste o segundo turno, 
quem entra pela melhor 
campanha é o itaboraí. 
a estreia da laranja da 
Baixada será no dia 2 de 
julho: se o americano for 
campeão, será o adver-
sário, em cardoso Morei-
ra; caso contrário, o Nifc 
encara o vencedor da 
taça corcovado no la-

schwenck: atacante

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Ingredientes

Bacalhau 

500 g de batata
1 kg de bacalhau
2 pimentões
3 tomates
2 cebolas, cheiro verde
alho, louro, pimenta do 
reino
azeite

Modo de preparo

deixe o bacalhau de 
molho na véspera
limpe as espinhas e 
peles
corta em pedaços 
iguais
descasque as batatas 
e corte em fatias finas
arrume num pirex, uma 
camada de bacalhau, 
uma de batatas, uma 
de fatais de tomate, 
cebola e um pimentão
polvilhe com pimenta 
do reino, cheiro verde 
e alho socado
repita as camadas
regue com bastante 
azeite ou óleo e leve 
ao forno moderado 
por aproximadamente 
20 minutos

Ingredientes

Modo de preparo

Cachorro 
quente de forno

4 ovos
3 xícaras (chá) de 
leite
1 xícara (chá) de 
óleo
sal
3 xícaras (chá) de 
farinha
2 colheres (sopa) de 
amido de milho
1 colher (sopa) de 
fermento em pó
1 colher (sopa) de 
margarina
recheio:
3 colheres (sopa) de 
azeite
1 cebola
1 dente de alho
3 tomates
1/2 xícara (chá) de 
molho de tomate
1/2 kg de salsicha
1 colher (sopa) de 
mostarda
1 colher (sopa) de 
catchup
1 tablete de caldo 
de carne
1/2 xícara (chá) de 
salsinha

No liquidificador, colo-
que os ovos, o leite, o 
óleo e o sal
em uma tigela, colo-
que a farinha de trigo 
e o fermento
em uma panela, colo-
que o azeite, a cebola, 
alho, o caldo de car-
ne, os tomates, o mo-
lho de tomate, mostar-
da, catchup e salsinha
em uma assadeira un-
tada, polvilhe farinha 
de rosca
acrescente metade 
da massa, o recheio e 
o restante da massa
por cima, polvilhe a 
mistura de queijo com 
farinha de rosca
leve ao forno pré-
-aquecido a 180° graus 
por 40 minutos

SEGUNDO
CADERNO

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

PORTARIA Nº 2150 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ CAR-
LOS MACHADO, para o cargo em comissão ssM de 
subsecretário de Políticas Públicas da secretaria Muni-
cipal de Governo. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2151 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, THAIS GON-
ÇALVES DE LIMA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de apoio Parlamentar da secretaria Municipal 
de Governo. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2152 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GERALDO 
MARQUES DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor regional i da secretaria Municipal de Go-
verno. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2153 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MARIA AU-
XILIADORA LOPES, para o cargo em comissão cc3 
de assessor regional ii da secretaria Municipal de Go-
verno. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2154 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MARIA HE-
LENA DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor regional iii da secretaria Municipal de Go-
verno. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2155 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LUCIANO 
DE CARVALHO LIMA, para o cargo em comissão cc1 
de diretor de departamento tributário e fiscalização da 
secretaria Municipal de fazenda e Planejamento.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2156 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MARCELO 
SOARES DE ABREU, para o cargo em comissão cc1 
de diretor de orçamento da secretaria Municipal de fa-
zenda e Planejamento.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2157 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CRISTIAN 
DIAS, para o cargo em comissão cc1 de diretor de 
Patrimônio da secretaria Municipal de administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2158 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JANSEN 
SILVEIRA MARQUES, para o cargo em comissão cc1 
de diretor de almoxarifado da secretaria Municipal de 
administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2159 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ELCIO BA-
LIEIRO PINTO, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenador de arquivo e digitalização da secretaria 
Municipal de administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2160 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 

Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOÃO AU-
GUSTO CARVALHO DA SILVA, para o cargo em co-
missão cc2 de coordenador de Gestão de sistemas 
da secretaria Municipal de administração.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2161 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MáRCIO 
LUIZ DOS SANTOS SILVA, para o cargo em comissão 
sM de subsecretário da secretaria Municipal de obras, 
urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2162 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CLáUDIO 
ADALBERTO ALEXANDRE, para o cargo em comis-
são cc1 de diretor de saneamento urbano da secre-
taria Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2163 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, SEBASTIÃO 
CAMILO DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de serviços Públicos da secretaria Mu-
nicipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2164 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ISMAEL 
FRANCISCO DE OLIVEIRA, para o cargo em comis-
são cc2 de coordenador de operações do sistema de 
abastecimento de água, esgoto e Pluvial da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2165 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
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Ingredientes

Modo de preparo

Paella valenciana

1/2 kg de frango
1 kg de polvo
1 kg de lula
2 kg de mexilhão
1/2 kg de camarão médio
1/2 kg de arroz parboiliza-
do
2 unidades de cabeça de 
alho grande
3 unidades de tomate 
para molho
1 unidade de pimentão 
amarelo
açafrão e sal a gosto
decoração:

6 unidades de camarão 
grande ou lagostim gran-
de
6 unidades de mexilhão 
com casca
1 unidade de pimentão 
vermelho
1 unidade de tomate

coloque a metade dos 
alhos para dourar no azei-
te
acrescente os frangos 
temperados
cozinhe até dourar
reserve o frango
em uma panela a parte 
cozinhar o mexilhão com 
casca e o camarão gran-
de
parte 2: 20 a 30 MiNutos:
coloque a metade dos 
alhos para dourar no azei-
te
acrescente as lulas
cozinhe até dourar
parte 3: 40 a 50 MiNutos:
acrescentar o polvo, fran-
go e o mexilhão
acrescentar água do ca-
marão até cobrir os ingre-
dientes
acrescentar o tomate e 
pimentão picados
deixar ferver até pegar 
gosto e ficar suculento
parte 4: 20 a 30 MiNutos:
colocar água fria (3 de 
água para 1 de arroz) e 
alçafrão
colocar o arroz
espelhar o camarão mé-
dio
enfeitar a gosto
cobir com papel alumínio
decoração:
parte 5: 20 MiNutos:
ferver água com sal
cozinhar os caramões 
grandes inteiros ou lagos-
tim até ficarem averme-
lhados
cozinhar o mexilhão com 
casca
obs:
lembrar de acrescentar 
sal e temperos a gosto

Bolo de milho

2 copos de milho verde
2 copos de açúcar
2 copos de leite
4 ovos
1 colher de sopa cheia de 
farinha de trigo
1 colher de sopa cheia de 
fermento em pó
1 colher de manteiga
1 pitada de sal

Ingredientes

Modo de preparo

Junte o milho verde, o 
açúcar e o leite bata no 
liquidificador por 3 minutos
acrescente aos poucos os 
ovos, a manteiga, a fari-
nha de trigo e o sal, bata 
por mais alguns minutos 
até ficar homogêneo
por último acrescente o 
fermento em pó e bata 
por 1 minuto
leve ao forno moderado, 
em forma untada e en-
farinhada, por cerca de 
1 hora, ou até que fique 
bem dourado
espere esfriar e sirva

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ADALBER-
TO KOENGKAN NOGUEIRA, para o cargo em comis-
são cc2 de coordenador de Limpeza urbana da secre-
taria Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2166 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LIDIANE 
APARECIDA AMORIM, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de Procedimentos e Gestão ad-
ministrativa da secretaria Municipal de obras, urbanis-
mo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2167 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GRAZIELA 
DE OLIVEIRA FONSECA, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de execução orçamentária e 
custos da secretaria Municipal de obras, urbanismo 
e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2168 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ CAR-
LOS DE SOUZA CARDOSO, para o cargo em co-
missão cc3 de assessor de controle de Qualidade de 
água da secretaria Municipal de obras, urbanismo e 
infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2169 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LUIS ANTÔ-
NIO DOS SANTOS, para o cargo em comissão cc3 
de assessor do sistema de água da secretaria Munici-
pal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2170 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GERALDO 
DIAS DE LIMA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor do sistema de esgoto da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2171 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MARLON 
DE ARAÚJO GRACIANI, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de coleta de Lixo Úmido da secre-
taria Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2172 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ALESSAN-
DRO RIBEIRO DE ASSIS, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de Varrição da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2173 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ANDRÉ GO-
MES DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Varrição da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2174 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ANDERSON 
DIOGO LUCINDA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de Varrição da secretaria Municipal de obras, 
urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2175 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, NIVALDO 
FERREIRA, para o cargo em comissão cc3 de as-
sessor de roçada e capina da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2176 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ FER-
NANDO DOS SANTOS, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de roçada e capina da secretaria 

Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2177 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ODACIR 
CARNEIRO PAIVA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Pavimentação da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2179 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, EDSON GO-
MES DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 de as-
sessor de Próprios Municipais da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2180 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ AN-
TÔNIO XAVIER, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de Próprios Municipais da secretaria Munici-
pal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2181 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, TAYSON 
DE OLIVEIRA MARQUES, para o cargo em comis-
são cc2 de coordenador de agricultura e Pecuária da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2182 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LUCAS CIA-
NELLI ASSIS VILHENA, para o cargo em comissão 
CC3 de Assessor de Qualificação Técnica e Profissio-
nalizante da secretaria Municipal de desenvolvimento 
econômico, trabalho e renda. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2183 DE 21 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
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Ingredientes

Bolinho de carne moída

1/2 kg de carne moí-
da de primeira
6 bisnaguinhas mer-
gulhadas no leite
1 ovo
salsa, cebolinha pi-
cadinhos
cebola e alho pica-
dinhos
sal e pimenta a gos-
to
1 pacotinho de tem-
pero pronto para 
carnes
1 colher de sopa de 
farinha de trigo
farinha de trigo para 
empanar
óleo para fritar

Modo de preparo

coloque em um re-
fratário a carne mo-
ída e a bisnaguinha 
amolecida no leite, 
mexa bem
adicione os tempe-
ros, a salsa, a ce-
bolinha, o alho e a 
cebola bem picadi-
nhos, o sal e pimenta 
a gosto, mexa bem 
com as mãos
depois envolva o 
ovo, o tempero 
pronto e coloque 
a colher de farinha 
aos poucos
Mexa bem, faça bo-
linhas e passe na fa-
rinha de trigo, bem 
levemente
depois frite em óleo 
bem quente até 
dourar por igual
rende uns 30 boli-
nhos

Ingredientes

Modo de preparo

Pirão de frango

2 peitos de frango
1 cebola
3 dentes de alho
2 tomates
sal
caldo de frango
salsinha e cebolinha
farinha de mandio-
ca

desfie os frangos de-
pois de cozidos
Não jogue a água 
que cozinhou o fran-
go
refogue a cebola, 
o alho, coloque o 
frango e faça o mo-
lho com os tomates, 
tempere com o cal-
do de frango, sal, 
cebolinha e salsinha
coloque a água 
que está separada 
para ferver
em um recipiente 
coloque a farinha 
de mandioca com 
um pouco de água
acrescente o molho 
de frango na água 
fervendo
aos poucos engros-
se com a farinha de 
mandioca que está 
separada

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LORENA 
CORREIA DE SOUZA BALIEIRO, para o cargo em co-
missão ssM de subsecretária da secretaria Municipal 
de Meio ambiente. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2184 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, WALDO 
GONÇALVES DE ASSIS, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de Meio ambiente da secretaria Munici-
pal de Meio ambiente. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2185 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CÉLIA MA-
RIA DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de Procedimentos e Gestão administrativa 
da secretaria Municipal de educação, esporte, Lazer e 
cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2186 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CARLOS 
WILSON TAVERNARI, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de cultura, esporte e Lazer da secre-
taria Municipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2187 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JAIRO CAR-
VALHO, para o cargo em comissão cc1 de diretor de 
transportes e Logística da secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2188 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, THIAGO AL-
VES DA SILVA, para o cargo em comissão cc2 de co-
ordenador de Programas de esporte e Lazer da secre-
taria Municipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2189 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ANA CRIS-
TINA DE OLIVEIRA SANTOS, para o cargo em co-
missão cc2 de coordenador de inspeção escolar da 
secretaria Municipal de educação, esporte, Lazer e 
cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2190 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, UARLEI VA-
LADÃO DE SOUZA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de infra estrutura, conservação e trans-
porte da secretaria Municipal de educação, esporte, 
Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2191 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MIKATSU 
VERDE TANAKA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de transporte e Logística da secretaria Muni-
cipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2192 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, áLVaro de 
oLiVeira, para o cargo em comissão cc3 de asses-
sor nível i da secretaria Municipal de educação, espor-
te, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2193 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, BEATRIZ 
ETTORE, para o cargo em comissão cc3 de assessor 
nível i da secretaria Municipal de educação, esporte, 
Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2194 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MEIRA 
CORREA DE SOUZA FERREIRA, para o cargo em 
comissão cc3 de assessor nível i da secretaria Muni-
cipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2195 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ARIOSTO 
ROBERTO PEDERASSI JUNIOR, para o cargo em 
comissão cc3 de assessor nível i da secretaria Muni-
cipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2196 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ROBERTO 
DO NASCIMENTO, para o cargo em comissão cc4 de 
assessor nível ii da secretaria Municipal de educação, 
esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2197 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, BRUNA MA-
RIA DE OLIVEIRA XAVIER RODRIGUES, para o car-
go em comissão cc4 de assessor nível ii da secreta-
ria Municipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2198 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ CAR-
LOS DA SILVA, para o cargo em comissão cc4 de 
assessor nível ii da secretaria Municipal de educação, 
esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2199 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MARIA HE-
LENA SOLINI, para o cargo em comissão cc4 de as-
sessor nível ii da secretaria Municipal de educação, 
esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2200 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MANOEL 
EDUARDO SILVA DE PAULA, para o cargo em comis-
são cc4 de assessor nível ii da secretaria Municipal 
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Ingredientes
Coxa creme

1 lata de creme de leite
50 g de manteiga
sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo
3 gemas
3 colheres de sopa de 
salsinha
6 coxas de frango cozido
temperos a gosto (cebola, 
alho etc)
3 claras do ovos ligei-
ramente batidas para 
empanar
farinha de rosca para 
empanar
óleo para fritar

Modo de preparo

Ingredientes

Cozido 
pernanbucano

1 kg de músculo bovino ou 
acém sem osso
4 batatas médias descasca-
das e cortadas em pedaços 
médios
2 cenouras médias descasca-
das e cortadas em pedaços 
médios
8 folhas de couve
1/2 repolho cortado em 4 
pedaços
2 milhos verdes descascadas e 
cortadas em pedaços médios
2 batatas doces descasca-
das e cortadas em pedaços 
médios
1 macaxeira (mandioca) 
descascada e cortada em 
pedaço médio
4 maxixes (opcional) inteiro
4 quiabos (opcional) inteiro
coentro
3 colheres (chá) de colorau
1 colher (chá) de sal
1 tablete de caldo de carne
farinha de mandioca
Água

em uma panela de pressão 
grande, coloque a carne 
cortada em pedaços médios 
junto com 1 colher (chá) de 
sal e o colorau
sobre a carne, coloque o re-
polho cortado em 4 pedaços, 
as folhas de couve dobradas 
como se fosse uma trouxa
arrume-os de maneira orga-
nizada
coloque água até cobrir os 
alimentos na panela
deixe cozinhar por 30 minutos
É importante que a panela 
seja grande, para que não 
haja problemas com o volume 
da pressão
enquanto a carne cozinha 
na pressão, em uma panela 
maior, coloque o restante dos 
legumes cortados em peda-
ços médios, o caldo de carne 
e água até cobrir os alimentos
colocar no fogo quando esti-
ver faltando 10 minutos para 
tirar a carne da pressão
retire a panela de pressão do 
fogo e coloque o caldo mais 
todos os alimentos que esta-
vam na panela, junto com os 
legumes da outra panela
Mecha e deixe cozinhar até 
que todos os legumes estejam 
cozidos e a carne macia

Modo de preparo

coloque as 6 coxas de 
frango para cozinhar com 
sal e temperos a gosto (ce-
bola, alho, salsinha), após 
cozidas reserve uma xícara 
de chá do caldo coado do 
cozimento das coxas
coloque para ferver o cal-
do das coxas, o creme de 
leite e a manteiga
Quando ferver acrescente 
a farinha e mexa sem parar 
por 2 minutos para que a 
massa cozinhe
coloque as gemas, a salsi-
nha e mexa rapidamente
deixe esfriar um pouco, 
divida a massa em 6 peda-
ços e abra cada pedaço 
na palma das mãos
coloque uma coxa e 
modele, de tal modo que a 
coxa fique coberta, deixan-
do a ponta do osso de fora
passe pela clara, pela fari-
nha de rosca, aperte bem 
e frite em óleo quente sob 
imersão
escorra, coloque em papel 
absorvente e sirva ainda 
quente

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2201 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MAURÍCIO 
AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, para o cargo em 
comissão cc1 de diretor de transportes da secretaria 
Municipal de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2202 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, THIAGO 
DOIMNGUES MOREIRA, para o cargo em comissão 
cc2 de subcomandante da Guarda Municipal da se-
cretaria Municipal de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2203 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 21/06/2016, MARCOS 
CIRILO DOS SANTOS, para o cargo em comissão 
cc2 de subdiretor da defesa civil da secretaria Muni-
cipal de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2204 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, RONALDO 
DE PAULA RODRIGUES, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de transportes urbanos da se-
cretaria Municipal de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2205 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOEL MAR-
COS DE SOUZA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de sinalização Viária da secretaria Municipal 
de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2206 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JULIANA 

DA SILVA ALMEIDA, para o cargo em comissão cc1 
de chefe de Gabinete do Gabinete da Prefeita. . 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2207 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, GEOVANA 
SABBADINI NEVES CAVALIERI BRANDÃO, para o 
cargo em comissão cc1 de chefe de Gabinete do Ga-
binete do Vice-Prefeito. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2208 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CLEITON 
DE ANDRADE AMBRÓSIO, para o cargo em comis-
são cc1 de diretor de direitos humanos da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2209 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, FRANCINE 
CHINELATTO SCODRO, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor da Proteção social básica da secreta-
ria Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2210 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LEILA TEI-
XEIRA PINTO DO CARMO, para o cargo em comissão 
cc1 de diretora de habitação da secretaria Municipal 
de assistência social, direitos humanos e habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2211 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ROBERTA 
KELLY FONSECA, para o cargo em comissão cc2 
de coordenadora de assuntos fundiários da secreta-
ria Municipal de assistência social, direitos humanos 
e habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2212 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, RITA DE 
CáSSIA ROSA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de Políticas sociais de segmentos da secre-
taria Municipal de assistência social, direitos humanos 
e habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2213 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JENáRIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, para o cargo em comis-
são cc3 de assessor de executivo dos conselhos da 
secretaria Municipal de assistência social, direitos hu-
manos e habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2214 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LEONAR-
DO ODILON DE NOVAIS, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de Programas sociais da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2215 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, FLáVIO SIL-
VA CELSO, para o cargo em comissão cc3 de asses-
sor de Programas especiais da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2216 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JANILSON 
SOUZA DA SILVA, para o cargo em comissão cc4 de 
assessor de almoxarifado da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2217 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, DANIELE 
CRISTIANE BARBOSA, para o cargo em comissão 
cc4 de assessor de benefícios especiais da secreta-
ria Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício
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PORTARIA Nº 2218 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ROSINÉIA 
CONCEIÇÃO SILVA QUIRINO, para o cargo em co-
missão cc4 de assessor de Patrimônio da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2219 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, IRANILDO 
MAURÍCIO TAVERNARI, para o cargo em comissão 
cc4 de Gerente da casa abrigo da secretaria Muni-
cipal de assistência social, direitos humanos e habi-
tação.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2220 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JORGE 
CARDOSO GASTÃO, para o cargo em comissão cc1 
de diretor do departamento da atenção especializada 
da secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2221 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, LUIZA HE-
LENA DE ALMEIDA, para o cargo em comissão cc1 
de diretora do departamento Médico da secretaria Mu-
nicipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2222 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, VANDA 
MAURA PROVAZI, para o cargo em comissão cc1 de 
diretora do departamento administrativo hospitalar da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2223 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, DÉBORA 
ALVES DO NASCIMENTO, para o cargo em comissão 
cc1 de diretora de Gestão contratual da secretaria 
Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2224 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, VERÔNICA 
HELENA MARQUES DE OLIVEIRA DA SILVA, para o 
cargo em comissão cc3 de assessor do setor de Pro-
jetos e Programas de saúde da secretaria Municipal 
de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2225 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CRISTIANE 
GONÇALVES DOS SANTOS, para o cargo em co-
missão cc3 de assessor de Gestão administrativa da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda.   

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2226 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, VANESSA 
MENDONÇA DA SILVA, para o cargo em comissão 
cc4 de assessor de desenvolvimento empresarial da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda.   

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2227 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, NATáLIA PI-
NELLI FALRENE, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor do setor de Vigilância sanitária da secretaria 
Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2228 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ANTÔNIO 
CARLOS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, para o cargo 
em comissão cc2 de assessor de Gabinete do Gabi-
nete da Prefeita.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2229 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ROBERTO 
DA SILVA, para o cargo em comissão cc2 de subco-
ordenador de informações da secretaria Municipal de 
Governo.   

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2230 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, EDUARDO 
RODRIGUES DA SILVA, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador do setor de eventos da secreta-
ria Municipal de Governo.   

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2231 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ALEXAN-
DRE XAVIER CORRADI, para o cargo em comissão 
ssM de subsecretário Municipal da secretaria Munici-
pal de Governo.   

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2232 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, EDISON LO-
PES DA COSTA, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenador de cadastros imobiliário e Mobiliário da 
secretaria Municipal de fazenda e Planejamento.   

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2233 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ROGÉRIO 
DE FREITAS COUTINHO, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de coleta e destinação de entulho 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura.    

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2234 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 
Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes Le-
Gais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, DONIZETE 
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, para o cargo em co-
missão cc2 de coordenador de Manutenção e reparo 
da secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura.    

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2235 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de 

REDE TVREDE TV

Ingredientes

Bolinho de carne 
moída e escarola

1/2 kg de carne moída
2 pãezinhos embebidos 
em leite
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1cebola picada
3 dentes de alho picados
1 ovo
2 colheres (chá) rasas de 
gengibre picadinho
tempero pronto com sal a 
gosto
1 maço pequeno de esca-
rola picada
1 colher (sopa) de azeite
1 pitada de sal

Modo de preparo

Ingredientes

Atum ao forno com 
batatas gratinadas

1 kg 1/15 de filé de atum
15 batatas miúda
1 tomate
1 pacotinho de queijo 
parmesão ralado
½ cebola roxa
½ cebola branca
cebolinha verde
coentro
alho e sal
1 tablete de caldo knorr
4 limões

deixe o filé de atum den-
tro de uma vasilha com 
água e suco de 2 limões 
por aproximadamente 10 
minutos
depois retire toda água e 
lave o filé
após lavado coloque sobre 
o filé o suco dos 2 limões
Junte a cebola roxa, cebo-
la branca, cebolinha verde, 
coentro, suco de 1 limão, 
alho e sal, 2 pitadas de co-
minho e pimenta-do-reino, 
½ tomate maduro picado, 
tablete de knorr
Bata tudo no liquidificador 
e obtenha um excelente 
tempero
espalhe sobre todo o filé de 
atum e deixe descansar por 
10 minutos para pegar bem 
o tempero
unte uma assadeira com 
óleo e forre o papel alumí-
nio
depois coloque o peixe 
sobre o papel e sobre ele 
rodelas de tomate e folhas 
de coentro, cubra com o 
restante do papel e leve ao 
forno quente por aproxima-
damente 40 minutos
depois retire o papel alumí-
nio e deixe dourar por mais 
25 minutos
agora é só servir com as 
batatas gratinadas
Batatas gratinadas:
cozinhe as batatas com 
casca em uma panela com 
1 caldo knorr e folhas de 
louro
após o cozimento, retire a 
casca da batata
unte uma assadeira com 
azeite de oliva e salpique 
sobre as batatas o queijo 
parmesão
leve ao forno quente por 
10 minutos
está pronta para sevir com 
o filé de atum

Modo de preparo

tempere a carne moída 
com o tempero pronto, 
cebola, 2 dentes de alho e 
o gengibre
acrescente os pãezinhos 
espremidos, farinha de 
trigo e o ovo
Misture bem
reserve
refogue o dente de alho 
restante no azeite
coloque a escarola e 1 
pitada de sal
Mexa para murchar rá-
pidamente (não cozinhe 
demais para evitar que 
solte líquido)
pode fazer os bolinhos de 
2 maneiras:
Misturar o refogado de 
escarola à carne moída 
reservada e fazer os boli-
nhos
ou fazer bolinhos com a 
carne moída reservada, re-
cheando com o refogado 
de escarola
feche bem para não abrir
frite em óleo quente e em 
pequenas porções
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Porto reaL, no uso de suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, RENATO ANTONIO IBRAHIM, para o 
cargo em comissão ssM de subsecretário da secretaria Municipal de assistência 
social, direitos humanos e habitação. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2236 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ELISÂNGELA MARIA RIBEIRO, para 
o cargo em comissão cc3 de assessora de Gabinete da Procuradoria Geral do 
Município.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2237 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 
para o cargo em comissão cc1 de diretor de assuntos trabalhistas e Licitações da 
Procuradoria Geral do Município.  

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2238 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES, 
para o cargo em comissão cc4 de chefe do sine da secretaria Municipal de de-
senvolvimento econômico, trabalho e renda. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2239 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ CARLOS RIBEIRO, para o cargo 
em comissão cc3 de assessor de roçada e capina da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2240 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, RODRIGO ABBUD DE AZEVEDO, para 
o cargo em comissão cne de superintendente do hospital da secretaria Municipal 
de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2241 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ANGÉLICA CRISTINA DE ALMEIDA, 
para o cargo em comissão cne de superintendente dos Programas de saúde da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-

posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2242 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ÉriKa de carVaLho reis Viana, 
para o cargo em comissão cc1 de diretora da Pediatria da secretaria Municipal 
de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2243 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, JOSÉ MAURO JUNQUEIRA DOS SAN-
TOS, para o cargo em comissão cc3 de assessor do setor de enfermagem da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2244 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, DILMA MARIA DA CUNHA, para o cargo 
em comissão cc3 de assessora de contratos da secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2245 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, MáRCIA MARIA CHEMINAND RODRI-
GUES DE MORAIS, para o cargo em comissão cc1 de diretora de ensino da 
secretaria Municipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2246 DE 17 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de 
suas atribuiÇoes LeGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/06/2016, ANA PAULA FRANCISCA AGUIAR, para 
o cargo em comissão cc3 de assessora de educação no trânsito da secretaria 
Municipal de ordem Pública. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

josé roberto Pereira da silva

Prefeito em exercício

DECRETO Nº 2021 DE 24 DE JUNHO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da câmara Municipal de Porto real, crédito suple-
mentar no valor global de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para reforço das dota-
ções consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da Lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
Lei Municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

Art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
70.000,00 (setenta mil reais),  para atender as programações constantes do 
anexo i deste decreto;

Art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, inciso iii da Lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

Ingredientes

Bolo de iogurte e 
nutella

Modo de preparo

1 pote de iogurte natural 
de 170 g
3 ovos
1 pote (do iogurte) de 
açúcar
1 pote (do iogurte) de 
chocolate em pó
3 potes (do iogurte) de 
farinha de trigo
1 colher de sopa de fer-
mento
1 ou 2 potes de 350 g de 
nutella para rechear e 
cobrir (se quiser cobrir e 
rechear use 2)
1 pote (do iogurte) de 
óleo

Não precisa de batedei-
ra, pode ser feito a mão
em uma tigela misture 
com um batedor os ovos 
e o iogurte. acrescente o 
óleo e o açúcar e mistu-
re bem. coloque o cho-
colate e a farinha aos 
poucos, misturando. por 
último o fermento. colo-
que em forma de 20 cm 
de diâmetro, untada e 
enfarinhada. asse em for-
no preaquecido, a 180 
graus, por aproximada-
mente 40 minutos, ou até 
furar com um palito e sair 
limpo. se desejar rechear, 
corte o bolo ao meio e 
coloque nutella, senão 
apenas cubra. coloque 
a outra parte do bolo e 
cubra todo com nutella

Ingredientes

Pequenos 
sonhos assados

Modo de preparo

Massa:
3 tabletes de fermento 
biológico fresco (45 g)
1 xícara chá de leite mor-
no
1/2 xícara de chá de 
açúcar
1 xícara de chá de man-
teiga (cerca de 200 g)
3 gemas
1 pitada de sal
5 xícaras chá de farinha 
de trigo
Recheio:
1 lata de leite condensa-
do
1 medida da lata de leite
3 colheres cheia de sopa 
de maizena
1 gema
1 caixinha de creme de 
leite
meia xícara de chá de 
açúcar
1 colher de chá de cane-
la em pó

Massa:
em uma tigela, dissolva o 
fermento no leite morno 
e misture com o açúcar, 
a manteiga, as gemas 
e o sal, até formar um 
liquido. Junte a farinha 
de trigo aos poucos,até 
obter uma massa que 
solte das mãos (tem que 
ser aos poucos, se não 
soltar das mãos coloque 
mais um pouco). Modele 
os minissonhos e dispo-
nha em assadeiras. Nas 
assadeiras forre com pa-
pel alumínio, assim não 
precisará untá-las. deixe 
crescer por cerca de 1 
hora ou até dobrar de 
volume. leve ao forno 
médio (180°c), preaque-
cido, por cerca de 30 mi-
nutos ou até dourar
Recheio:
em uma panela, misture 
o leite condensado com 
o leite, a maizena e a 
gema (peneire a gema 
para retirar a película 
dela, para não dar chei-
ro nem gosto de ovo). 
se necessário coloque 
algumas gotas de bau-
nilha. leve ao fogo bai-
xo, mexendo sem parar, 
até obter um creme. re-
tire do fogo e misture o 
creme de leite e deixe 
esfriar. recheie os sonhos 
já mornos, com o creme
polvilhe o açúcar mistu-
rado com a canela em 
pó por cima
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Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

01.01.01.031.127.2.512 33903003 0000 70.000,00

Total 70.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

01.01.01.031.127.2.512 33903905 0000 70.000,00

Total 70.000,00

Legenda:

descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito Municipal –

em exercício

DECRETO Nº 2022 DE 24 DE JUNHO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias Municipais, crédito suplemen-
tar no valor global de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais), para 
reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da Lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
Lei Municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais),  para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, inciso iii da Lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.301.101.2.034 33903003 0000 250.000,00

        05.02.10.302.105.2.086                   33903002                 0000 620.000,00

29.01.12.361.118.2.061 33909200 0500 170.000,00

Total 1.040.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.107.2.041 33903001 0000 470.000,00

05.02.10.302.105.2.041 33903001 0000 400.000,00

29.01.12.361.118.2.063 33903003 0500 170.000,00

Total 1.040.000,00

Legenda:

descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios

 0500 – Salário Educação

José Roberto Pereira da Silva

-- Prefeito Municipal –

em exercício

de acordo com o art. 4°, xxii da Lei federal n° 
10.520/2002, HOMOLOGO o resultado classificatório da presente licitação, o PRE-
GÃO No 031/2016-FMS, que visa a aQuisiÇÃo de MateriaL de consuMo 
Para setor da ViGiLÂncia eM saÚde e iMuniZaÇÃo, à empresa Kasa Med 
distribuidora de MedicaMentos e Materiais hosPitaLares Ltda no 
valor de R$ 5.069,50 (cinco mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos), 
classificada conforme Mapas às fls. 232.

Porto real, 23 de junho de 2016.

Fabio Schneider

Secretário Municipal de Saúde

de acordo com o art. 4°, xxii da Lei federal n° 
10.520/2002, HOMOLOGO o resultado classificatório da presente licitação, o PRE-
GÃO No 030/2016-FMS, que visa a aQuisiÇÃo de MedicaMentos, às empre-
sas KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-
LARES LTDA ME no valor de R$ 5.786,88 (cinco mil, setecentos e oitenta e seis 
reais e oitenta e oito centavos) e M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME no 
valor de R$ 20.386,80 (vinte mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centa-
vos), classificada conforme Mapas às fls. 356.

Porto real, 23 de junho de 2016.

Fabio Schneider

Secretário Municipal de Saúde

Aviso de Licitação

Tomada de Preços nº 002/2016

contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza e de despoluição da 
lagoa do Village, no município de Porto real, para atender a solicitação efetuada 
pela secretaria Municipal de Meio ambiente (sMMa). retirada do edital em horário 
comercial. Local: departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Porto real 
localizado na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj 
– ceP 27570-000. abertura da proposta dia 12/07/2016 às 09:00 h no endereço aci-
ma. informações gerais: as sociedades empresariais interessadas deverão trazer: 
3 (três) resmas de papel sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida em 
cartório e contrato social autenticados.

Leticia Klotz de Almeida

Presidente da comissão de Licitação

Aviso de Licitação

Tomada de Preços nº 003/2016

contratação de empresa para execução de serviços de drenagem e pavimentação 
da rua duque de caxias no loteamento Parque Mariana, para atender a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de obras, urbanismo e infraestrutura (sMoui). 
retirada do edital em horário comercial. Local: departamento de licitação da Prefei-
tura Municipal de Porto real localizado na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto 
real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-000. abertura da proposta dia 13/07/2016 
às 09:00 h no endereço acima. informações gerais: as sociedades empresariais in-
teressadas deverão trazer: 3 (três) resmas de papel sulfite modelo A4, procuração 
com firma reconhecida em cartório e contrato social autenticados.

Leticia Klotz de Almeida

Presidente da comissão de Licitação

PORTARIA Nº 2289 DE 22 DE JUNHO DE 2016.   

o Prefeito do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de suas atribuiÇo-
es LeGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período de 
12(doze) meses, a servidora abaixo relacionada, para atender as necessidades tem-
porárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classificação 
no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016(SMS), a vista do processo adminis-
trativo nº 365/16:

Nomes            Função       
Data  

daniel Maria diniz junior  Médico anestesista             
06/06/16

Leandro de sousa araujo  Médico intensivista    
06/06/16

bruno Moreira Garcia  Médico Plantonista socorrista  
06/06/16

isabella Pescarini de Matos Médica Pediatra Plantonista  
07/06/16

Patricia ramos Gonçalves  Médica clinica Geral   
08/06/16

Luiz carlos f. de carvalho Médico – Psf    08/06/16

Glauco de sousa araujo  Médico Plantonista socorrista  
10/06/16

irene caroline Matos n. Miron Médico – Psf    
13/06/16

art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2290 DE 22 DE JUNHO DE 2016.   

o Prefeito do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de suas atribuiÇo-
es LeGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período de 
06(seis) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as necessida-
des temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classi-
ficação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016(SMECEL), a vista do proces-
so administrativo nº 569/16:

A partir de 20/06/2016      Função

bianca de freitas araujo    docente i – ensino funda-
mental

claudia rokline bezerra tomaz Vargas   docente iV – ingles

Vivian Mendes da silva     docente iV – ingles

Viviane fagundes sobrinho    docente iV - ingles

art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
retire e desenforme.
hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na fõrma forrada.
coloque o bolo sobre o lí-
quido.
cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
salsa picada a gosto
sal e pimenta do reino a 
gosto

Ingredientes

Modo de preparo

corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
acrescente o repolho pi-
cado.
tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
se necessário, respingue 
um pouco de água.
sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.
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LER É DAR 
UM 

PASSO À 
FRENTE, É 
SEGUIR EM 
DIREÇÃO A 

UM 
FUTURO 
MELHOR!

LEIAM 
MAIS!

PORTARIA Nº 2291 DE 22 DE JUNHO DE 2016.   

o Prefeito do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de suas atribuiÇo-
es LeGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período de 
12(doze) meses, a servidora abaixo relacionada, para atender as necessidades tem-
porárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classificação 
no Processo Seletivo Simplificado nº 008/2015(SMS), a vista do processo adminis-
trativo nº 1191/15:

A partir de 22/06/2016      Função

elida aparecida da silva                cuidadora

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2292 DE 24 DE JUNHO DE 2016.   

o Prefeito do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de suas atribuiÇo-
es LeGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período de 
06(seis) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as necessida-
des temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e classi-
ficação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016(SMECEL), a vista do proces-
so administrativo nº 569/16:

A partir de 22/06/2016      Função

jaqueline de castro silva     docente iV – inglês

Art. 2º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período de 
06(seis) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as necessida-
des temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e clas-
sificação no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2015(SME), a vista do processo 
administrativo nº 5471/15:

A partir de 22/06/2016      Função

neuza aparecida da silva neves    secretária escolar

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

    PORTARIA Nº 2293 DE 24 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de suas atribuiÇo-
es LeGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - PRORROGAR, por prazo de 06 (seis meses), os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados, em razão de ainda existirem excepcional necessida-
des dos serviços dos mesmos:

Nome              Função

cesar augusto brandão Pereira ribas   Medico Plantonista 
socorrista
dienay stefanon romam da cruz   Médica Plantonista socorrista
juliana Maura Pereira    Médica Plantonista socorrista
alice Pereira Leal     Médica Pediatra Plantonista
eurico andre Gonçalves freitas   Médico intensivista
irani angelo Machado silva    Médico intensivista
Maisa Lemos orioli Vaz    Médica Pediatra Plantonista
Vinicius freire da silva    Médico intensivista

Art 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2294 DE 24 DE JUNHO DE 2016.   

o Prefeito do MunicÍPio de Porto reaL, no uso de suas atribuiÇo-
es LeGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período de 
12(doze) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as necessida-
des temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e clas-
sificação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016(SMS), a vista do processo 
administrativo nº 365/16:

A partir de 20/06/2016      Função

ana rose coelho fernandes Vaz    Médica – Psf

A partir de 24/06/2016      Função

nilson carreiro junior     Médico cirurgião 
Plástico

art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ ESPECIAL

1 peito de frango em 
cubos
1 cebola média pica-
da
alho a gosto
4 colheres de sopa 
de óleo
1 xícara e meia de 
arroz lavado e escor-
rido
1 vidro de palmito pi-
cado
1 lata de molho de 
tomate
1/2 lata de milho ver-
de
2 tabletes de caldo 
de galinha
3 xícaras de água 
quente

Na panela de pres-
são frite a cebola e 
o peito de frango em 
óleo
Junte o arroz e refo-
gue
então junte o palmito, 
o milho, o molho de 
tomate e os tabletes 
de caldo de galinha 
dissolvidos em água 
quente
feche a panela de 
pressão e conte 5 mi-
nutos após o início da 
fervura
retire a pressão da 
panela, abre e verifi-
que se o arroz está no 
ponto
se não estiver, feche 
a panela e conte 
mais 3 minutos assim 
que começar a fazer 
barulho
para dar um charme 
ao prato, sirva polvi-
lhado com salsa pi-
cada
fica cremosinho, leve 
e saboroso

Ingredientes

Modo de preparo

PROVOLONE À 
MILANESA

provolone cortado 
em cubos
1 ovo
sal
farinha de trigo
farinha de rosca

Basta passar o provo-
lone no ovo batido 
com sal
em seguida, passe na 
farinha de trigo, passe 
novamente no ovo e 
em seguida na fari-
nha de rosca
frite até dourar

Ingredientes

Modo de preparo

PURÊ DE BATATA

1 kg de batata
1/2 xícara de leite
2 colheres (sopa) de 
margarina
sal a gosto
1 dente de alho es-
premido

cozinhe as batatas 
até ficarem bem mo-
les
descasque-as ainda 
quentes e esprema 
as batatas no espre-
medor
despeje as batatas 
em um recipiente e 
acrescente a marga-
rina, o sal e o alho, e 
mexa até que a mar-
garina derreta por 
completo
acrescente o leite 
aos poucos e conti-
nue mexendo


