
3º caderno

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D 

R O X O

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº 599/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 530/GP/2017 de 
26/01/2017, publicada em 27/01/2017.

PORTARIA Nº 600/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SAMUEL ELIAS CARDOSO ANDRADE, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 601/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA  DE OLIVEIRA MENECHINI , para exercer 
o cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo 
CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 602/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SALVATÓRE DE ASSIS GRANDE, para exercer o car-
go em comissão de Subprocurador, símbolo CC-1, da 
Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 603/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, RAPHAELA NEVES DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo 
CC-2, da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 604/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CLAUDIA MARIA LOBÃO DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 605/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CESAR HENRIQUE MARIANO DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Consultor Jurídico, 
símbolo CC-2, da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 606/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUIS CARLOS RIBEIRO LOPES, para exercer o cargo 
em comissão de Consultor Jurídico, símbolo CC-2, da 
Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 607/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RONALDO JOSÉ DOS PASSOS, para exercer o cargo 

em comissão de Diretor do Departamento de Administra-
ção Financeira, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal do 
Tesouro.

PORTARIA Nº 608/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FERNANDA LOBÃO DOS SANTOS GUIMARÃES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 609/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SIMONE DOARTE PESSANHA DE JESUS, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 610/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALCEDINO MOREIRA CARDOZO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº 611/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CLAUDIO CESAR CARNEIRO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Executivo, símbolo CC-4, do 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 612/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JADES TOLEDO DE PAULA, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Defesa do Consumidor, 
símbolo CC-3, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 613/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JEAN PIERRI EQUIDORNE, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, do Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº 614/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCELE LOBÃO DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 615/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

SAFIRI VIEIRA PEREIRA

FRANCINY FERREIRA ARAUJO

MARCO ANTONIO FERNANDES SODRÉ

WESLEY PASSOS MENDES

Ingredientes

Modo de preparo

TORTA HOLANDESA 
ESPECIAL

MASSA:

1 pacote de biscoito 
leite e mel nestlé
100g de manteiga 
em temperatura am-
biente
1 caixa de biscoito 
calipso nestlé

RECHEIO:

1/2 lata de creme de 
leite nestlé
3 colheres (sopa) de 
açúcar
1/2 pote de sorvete 
de creme nestlé (1 
litro)

COBERTURA:

1/2 lata de creme de 
leite nestlé
1/2 tablete de cho-
colate meio amargo 
nestlé

Bata o biscoito no 
liquidificador até ob-
ter uma farofa fina
Coloque esta farofa 

em uma tigela, junte 
a manteiga e misture 
até obter uma massa 
homogênea, reser-
ve
Coloque os biscoi-

tos calipso em toda 
lateral de uma forma 
de aro removível (26 
cm de diâmetro)
Forre o fundo com a 

massa e reserve
Bata o creme de lei-

te com o açúcar e o 
sorvete na batedeira 
e coloque o recheio 
sobre o fundo de 
massa reservado
Cubra com papel 

alumínio e leve ao 
freezer por cerca de 
12 horas
Coloque o creme 

de leite em um re-
cipiente refratário e 
leve ao banho-ma-
ria, mexendo sempre 
até que a água fer-
va
Desligue o fogo e 

misture o chocola-
te picado, mexendo 
até formar um creme 
homogêneo
Espere esfriar, cubra 

a superfície da torta 
e sirva

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ALBANIZA OLIVEIRA

SHEILA ALONSO 

EDILAINE DO NASCIMENTO

ANA PAULA RIBEIRO

RENATA DA SILVA SANTOS

MARCELA DE CASTRO

RICARDO SUAREZ DE MENESES CARNEVIVA

ERICA VIANA SILVA ALMEIDA

JOANA PEPITA SILVA SOUTO SANTIAGO

THAYSA DE MELO PEREIRA

CARLOS ALBERTO MOURA BARREIRA

ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA

ALAIN RODRIGUES DOS SANTOS

MARFIZI VIEIRA PEREIRA

MARCELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO

JOSIANE CHAVES CASEMIRO

ADRINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO

PORTARIA Nº 616/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA

DANIELE PICCIANI COSTA DA SILVA

ANA PAULA TAVARES DE CARVALHO

JESSICA DE SOUZA AMARAL

EDINEIDE SIVA DE OLIVEIRA

LETÍCIA DE SOUZA GIROLA

NAIANE BATISTA DA SILVA

ANA CLAUDIA MONTEIRO DOS REIS

PORTARIA Nº 617/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO

ALINE FERNANDES FRANCISCO

ANDERSON KEESLER DA SILVA

CATIA DE SOUZA FERREIRA

FERNANDO SOARES DE ALMEIDA

PRISCILA MUSSER LIMA FRANCISCO

LUCIANA FERNANDES PASSOS

ISABEL DA SILVA LOPES BATINGA

LUCYWAN MARTINS JUNIOR

FERNANDO TOMAS SILVA

VIVIAN LOUZADA GOULARTE ARAUJO

PATRICIA DE SOUZA FERREIRA LIMA

JANDIRA ALVES TALARICO

CHINTIA DAVID DA LIMA MUNIZ

HANA GABRIELA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

TATIANE RIBEIRO BITTENCOUT

RAMON MEDEIROS DA SILVA

RUTE ANDREIA FRANÇA DOS SANTOS RODRI-
GUES
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

MASSA:

1 xícara e 1/2 de fari-
nha peneirada
1 xícara de açúcar re-
finado
3 ovos inteiros
100 ml de leite morno
50 ml de óleo
50 g de manteiga
1 colher (café) de fer-
mento
1/2 colher (chá) de bi-
carbonato

RECHEIO:

1/2 lata de conden-
sado
1/ creme de leite
1 colher e 1/2 de ca-
cau ou achocolatado 
em pó
1 colher (chá) de 
manteiga
1/2 pote de cereja 
maraschino cortada 
ao meio
confete m&m´s
granulado a gosto
calda da cereja para 
molhar bolo
acrescente água 
para amenizar o açú-
car da calda

Modo de preparo

Bata a manteiga e o 
açúcar até obter um 
creme fofo, acrescen-
te em seguida os ovos 
um a um
Adicione o óleo e o lei-
te, bata por mais dois 
minutos
Acrescente a farinha 
peneirada aos poucos 
e por último o fermen-
to com o bicarbona-
to
Leve ao forno prea-
quecido a 180 °c por 
30 a 40 minutos

RECHEIO:

Leve ao fogo o leite 
condensado, o cre-
me de leite, o cacau 
ou achocolatado e a 
manteiga até obter 
ponto de brigadeiro, 
depois reserve

MONTAGEM:

Depois de esfriar, corte 
o bolo ao meio e re-
gue as duas metades 
com a calda
Adicione o brigadeiro, 
as cerejas cortadas e 
o confete
Decore com o granu-
lado a gosto e deixe 
na geladeira até na 
hora de servir

CAKE CHERRY DE 
CHOCOLATE, 

CEREJA E M&M´S

Ingredientes

BRUNO SIMOR SILVA

GUTEMBERG PEDRO PRADO FARIA

EDUARDA QUEIROGA

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 618/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCIO LUIZ DO NASCIMENTO, para exercer o car-
go em comissão de Chefe da Divisão de Serviços Ge-
rais, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 619/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ELIANE FERNANDES COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Divisão da Saúde do Idoso 
e Atenção Domiciliar, símbolo CC-5, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

PORTARIA Nº 620/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RODRIGO FERREIRA DE SANTANA, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe de Divisão de Pessoal, 
símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 621/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VANESSA ALVES MORALI, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Divisão de Estratégia da Saúde 
e da Família, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 622/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAULO HENRIQUE SANTOS DO PATROCINIO, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de 
Atenção Integral a Mulher, a Criança e ao Adolescente, 
símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 623/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARICELIA RIBEIRO EZEQUEL, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Divisão de Planejamento e 
Convênios, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 624/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO, para exercer o car-
go em comissão de Chefe de Divisão de Atendimento 
Especializado, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 625/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, AMANDA FRANCISCO BARREIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Adminis-
tração das Unidades Mistas, símbolo CC-5, da Secre-
taria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 626/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, RICARDO AUGUSTO, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Divisão de Informação em Saú-
de, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 627/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 

ALINE FRANCISCO BARREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Divisão de Finanças, símbo-
lo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 628/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SUELI CARDOSO DE JESUS, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Divisão de Pronto Atendimento, 
símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 629/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
HELEN MARTINS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Divisão de  Assistência Far-
maceutica, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 630/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA FRAZÃO, para 
exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de 
Administração das Unidades Básicas, símbolo CC-5, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 631/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JEAN CORREA DOS REIS, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Divisão de Regulação, símbolo 
CC-5, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 632/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

MARTA DE OLIVEIRA SILVA

RAFAELEN MEDEIROS DE MOURA

LUCIANE SILVA PEREIRA BARROS

EVELYN DE OLIVEIRA E SILVA

NATHALIA DE JESUS COSTA

CAROLINE PIMENTEL CAMPELO

LEANDRO MENDONÇA DOS SANTOS ARANTES

ANA MARIA DOLAVALE

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COELHO

SORAIA CARLOS DE MELO

JOÉ FERREIRA DE SOUZA

RAFAEL NEVES MORET

ALEXANDRE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 633/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, STEFANI CONCEIÇÃO DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Gestão Administrativo, símbolo CC-3, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 634/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RICARDO DE OLIVEIRA URSINE SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Atenção Básica em Saúde, símbolo CC-3, da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 635/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JOÉ DE AQUINO SOUZA, para exercer o cargo em co-
missão de Diretor do Departamento de Atenção Especia-
lizada em Saúde, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 636/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCIANO DE MORAES APOSTÓLICO, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe do Setor de Administração 
do Hospital Municipal, símbolo CC-7, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº 637/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Secretario Executivo, símbolo CC-2, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

BRUNO CARVALHO BORGES

DEYSE BARCIA DE AZEVEDO

TEREZA CRISTINA MENDES PINTO

ALEXANDRE LUIZ CURI LIRYO

ANA PAULA RODRIGUES COELHO

ESPERANÇA CORREA RODRIGUES LIRYO

PORTARIA Nº 638/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, DA 
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA.

MARCOS DOS SANTOS

CHARLENE FREIRE DA CONCEIÇÃO NUNES

DANIEL DOS SANTOS JUVENAL

PORTARIA Nº 639/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Ar-
ticulação Política, símbolo CC-3, DA SECRETARIA DE 
ARTICULAÇÃO POLÍTICA.

PORTARIA Nº 640/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TAIS DO NASCIMENTO NUNES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, DA 
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA.

PORTARIA Nº 641/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCAS DE AGUIAR ALBUQUERQUE, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-
4, DA SECRETARIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS. 

PORTARIA Nº 642/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-6, da 
Secretaria  Municipal de Serviços Públicos.

RENATO DE SOUZA COSTA

ADONAI DA SILVA MACEDO

PORTARIA Nº 643/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,os 
nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Turismo.

JOCIMAR MACHADO RIBEIRO



atos oficiais 31
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado

SÁBADO, 28 DE JANEIRO DE 2017

PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS

EDVALDO PEDRO DA SILVA

ELAINE ACCIOLY DOS SANTOS

LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA

PORTARIA Nº 644/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, BRUNO FERNANDES VIEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor do Departamento de 
Turismo, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de 
Turismo.

PORTARIA Nº 645/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, SUELEM VILELA DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Progra-
mas de Projetos de Turismo, símbolo CC-5, da Secre-
taria Municipal de Turismo.

PORTARIA Nº 646/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, LEANDRO DIAS DE CAMPOS, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe da Divisão de Promoção 
e Divulgação, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal 
de Turismo.

PORTARIA Nº 647/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, IGOR ALENCAR DE MENEZES, para exercer o 
cargo em comissão de Ouvidor Geral, símbolo CC-3, 
do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 648/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o 
cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, 
símbolo CC-8 da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente.

MARLON NOVAIS SILVA PIMENTA

JOSÉ HENRIQUE CEZARIO

IGOR NASCIMENTO DE FARIAS

LILIAN APARECIDA DA SILVA MEIRA DE MELO

RODRIGO COUTINHO SOARES DA SILVA

DANIELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE LIMA

PORTARIA Nº 649/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, CREUZA GARIBALDI DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 650/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, JOSÉ DE LIMA MONTEIRO, para exercer o car-
go em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, 
do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 651/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, FERNANDO BATISTA DE LIMA JUNIOR, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 652/GP/2017 DE 27 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,  
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Articulação Política.

JOSÉ ANTONIO BUTHERS

RONALDO PEREIRA DA SILVA

ANA LUCIA FERREIRA CHATEAUBRIAND

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATAS:

NA PORTARIA Nº 446/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO 
DE 2017, publicada em 21/01/2017.

Onde se Lê MARCOS YURI DE ARUJO LIMA PEREI-
RA;

Leia-se: MARCOS YURI DE ARAUJO LIMA PEREI-
RA.

NA PORTARIA Nº 532/GP/2017 DE 26 DE JANEIRO 
DE 2017, publicada em 27/01/2017.

Onde se Lê VANESSA CRISTINA ABRAHÃO DE AN-
DRADE;

Leia-se: VANESSA CRISTINA ABRAHÃO BORGES 
DE ANDRADE.

NA PORTARIA Nº 535/GP/2017 DE 26 DE JANEIRO 
DE 2017, publicada em 27/01/2017.

Onde se Lê WHESLEY CORREIA MACHADO;

Leia-se: WESLEN CORREIA MACHADO.

NA PORTARIA Nº 520/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO 
DE 2017, publicada em 26/01/2017.

Onde se Lê FRANCE ROSE JACINTO DE OLIVEIRA 
ARAUJO – Chefe de Divisão de Apoio ao Estudante;

Leia-se:  FRANCi ROSE JACINTHO DE OLIVEIRA 
ARAÚJO – Chefe de Divisão de Projetos e Convênios.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

RESOLUÇÃO PGM Nº 002 DE 26 DE JANEIRO DE 
2017                      

“Fixa prazo para cumprimento do disposto no § 5º do 
artigo 6º da Lei Complementar 102/2009 e dá  outras 
providências .”

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de 
suas atribuições legais e consubstanciado no inciso III 
do art. 5º. da Lei Complementar no. 102/2009,

 RESOLVE:

Art. 1º - Fixar como data limite para o cumprimento do 
que está previsto no § 5º do artigo 6º da Lei Comple-
mentar 102/2009, o dia 06 de fevereiro de 2017.

Parágrafo único – O prazo fixado no caput será prorro-
gado por 5 dias na necessidade de adequação do rela-
tório aos requisitos exigidos na norma citada no caput.

Art. 2º. – Fica delegada competência à servidora Lara 
da Cunha Rios, matrícula 10/52839 para, também, re-
ceber os relatórios.

Art. 3º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

   Belford Roxo, 26 de 
Janeiro de 2017.

RICARDO TONASSI SOUTO

Procurador Geral

Mat. 60/60433

PORTARIA Nº 034/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, BRUNO RUAS 
CARNEIRO DE CASTRO MOREIRA, para exercer o car-
go em comissão de Procurador, símbolo CC-1, do Institu-
to de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 035/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, MARIA FER-
NANDES RAMOS MATTOS, para exercer o cargo em co-
missão de Diretor de Informática, símbolo CC-1, do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 036/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, ERLI PIMEN-
TA DE ARAUJO,  para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Informática, símbolo CC-4, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bel-
ford Roxo.

PORTARIA Nº 037/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, ANA CAROLINA 
DE OLIVEIRA MENECHINE, para exercer o cargo em co-
missão de Assistente de Jurídico, símbolo CC-4, do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 038/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, JOÃO CARLOS 
DE LELLES GOMES, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Administrativo, símbolo CC-6, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bel-
ford Roxo.

PORTARIA Nº 039/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, GISELY DIAS 
COSTA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Administrativo, símbolo CC-6, do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 040/PREVIDE/2017 DE 27 DE JANEIRO 
DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, PATRICIA ES-
TEVES CARLIM, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Contabilidade, símbolo CC-6, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bel-
ford Roxo.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA

Diretor-Presidente do-PREVIDE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO - FUNBEL

PORTARIA Nº 001/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.

Nomear, a contar desta data, ALEXANDRE TAVARES 
SOUZA FÉLIX, para exercer o cargo em comissão de Di-
retor Técnico, símbolo CC-1, da FUNBEL.

PORTARIA Nº 002/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.

Nomear, a contar desta data, JOSIVALDO CIPRIANO 
DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
de Bem Estar Social, símbolo CC-1, da FUNBEL.

PORTARIA Nº 003/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.

Nomear, a contar desta data, PRISCILA DE OLIVEIRA 
MENECHINI, para exercer o cargo em comissão de Di-
retor de Ação Comunitária, símbolo CC-1, da FUNBEL.

PORTARIA Nº 004/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.

Nomear, a contar desta data, DENIS DE OLIVEIRA VE-
NANCIO, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
Administrativo - Financeiro, símbolo CC-1, da FUNBEL.

PORTARIA Nº 005/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.
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REFOGADO DAS CARNES

1/2 xícara (chá) de óleo
100 g de camarão
100 g de lula
150 g de marisco
150 g de pernil fatiado

CALDO

5 xícaras (chá) de água
3 colheres (sopa) de caldo 
de galinha
3 colheres (sopa) de 
daishinomoto (caldo de 
peixe oriental)
1 colher (sopa) de óleo de 
gergelim
1 colher (chá) de gluta-
mato monossódico
3 colheres (sopa) de pi-
menta coreana
Sal e pimenta-do-reino a 
gosto
1/4 xícara (chá) de óleo
2 dentes de alho picados
3 colheres (sopa) de pi-
menta coreana
1 cebola picadinha
1 xícara (chá) de chuchu 
laminado finamente
2 xícaras (chá) de repolho 
cortado bem fininho
1/2 xícara (chá) de nirá 
cortado ao meio
100 g de cebolinha pica-
dinha
100 g de coentro picadi-
nho

MASSA

1/2 kg de farinha de trigo
1 xícara (chá) de água
1 colher (chá) de sal
Cebolinha e coentro pica-
dinhos a gosto

 

Lamen Chinês

REFOGADO DAS CARNES
1 - Em uma panela quen-
te com óleo refogue alho, 
cebola, camarão, lula, 
marisco, pernil fatiado até 
ficarem dourados. Retire 
do fogo e reserve.

CALDO
1 - Coloque numa outra 
panela a água, o caldo 
de galinha, o daishinomo-
to, o óleo de gergelim, o 
glutamato monossódico, 
a pimenta coreana, sal e 
pimenta-do-reino a gosto 
e leve ao fogo médio até 
ferver.

2 - Numa frigideira com 
óleo refogue os dentes de 
alho picados e a pimenta 
coreana. Adicione a ce-
bola picadinha, o chuchu 
laminado finamente e re-
fogue. Acrescente o repo-
lho cortado bem fininho, 
o nirá cortado ao meio 
e refogue. Junte a cebo-
linha picadinha, o coentro 
picadinho, misture, retire 
do fogo e reserve.

MASSA
1 - Numa tigela coloque 
½ kg de farinha de trigo, 
adicione 1 xícara (chá) 
de água, lentamente, até 
virar um bloco de massa. 
Acrescente 1 colher (chá) 
de sal e sove bem a mas-
sa até ficar lisa e homogê-
nea. Cubra a massa com 
um pano e leve para a 
geladeira de um dia para 
o outro.

2 - Montagem: numa tige-
la coloque uma porção 
de macarrão, adicione 
o caldo fervente com os 
legumes e uma porção 
do refogado de carnes. 
Salpique cebolinha e co-
entro picadinhos a gosto, 
mais um pouco de caldo, 
finalize com coentro pica-
dinho e sirva em seguida.

 

Ingredientes

Modo de preparo
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Nomear, a contar desta data, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de As-
sessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.

WALLACE CASSIO MARQUES

DIRCELENE DE LIMA FONTES

ALINE DA COSTA CRISÓSTOMO

SILVIA RAMOS BARROS DA SILVA

JOÃO FRANCISCO DE LIMA 

ROBERTA FERNANDES PIRES

VANESSA MENEZES DA SILVA

ISABELLA SALES VENTURA

PAULO VICTOR CAMPOS DE SANTANA

ADA MARCELI SANT’ANA DE SOUZA DE OLIVEIRA

CARLOS GOMES DA SILVA

CINTIA BAPTISTA DE AGUIAR

LILIAN SILVA CASTILHO

CAROLINA FERNANDES SENA

CLARISSA DA SILVA FERREIRA

PORTARIA Nº 006/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.

Nomear, a contar desta data, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de As-
sessor de Finanças, símbolo CC-6, da FUNBEL.

ADRELE SIVA DE MELO BATINGA

TATIELE CRISTINA DA SILVA PINTO

PORTARIA Nº 007/FUNBEL/2017 DE 27/01/2017.

Nomear, a contar desta data, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de As-
sessor Administrativo, símbolo CC-8, da FUNBEL.

ALEX SSANDRO REIS ARAÚJO

CAMILE FREITAS RIBEIRO

KAROLLINE RICARDO NEVES

ALEXANDRE RICARDO COELHO MOUTINHO

BRUNA CHIAROMONTE DA SILVA

MARIA DE FÁTIMA PEIXOTO HONORATO DOS SAN-
TOS

EDNALDO CARMO DA SILVA

PAULINA DA COSTA

MATHEUS GOMES DE ALMEIDA

LUIS GUILHERME DE MELO PIMENTA

MARCELE XAVIER DA SILVA E SILVA

MARCIO DA SILVA MARTINS

GENI DE OLIVEIRA SIQUEIRA

SABRINA GONÇALVES DA SILVA

GETÚLIO DE JESUS MAPA

Diretor Presidente
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300 g de batata cozi-
da e amassada
2 tabletes de fermen-
to biológico
100 g de margarina
2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva
1 colher (sopa) de 
açúcar
1/2 xícara (chá) de 
leite morno
2 ovos
1/2 colher (sobreme-
sa) de sal
Farinha de trigo

Recheio:

500 g de peito de 
frango cozido e des-
fiado
Azeitonas a gosto
1 cebola grande pi-
cadinha
creme de leite
2 tomates sem pele e 
sem sementes picadi-
nhos
1 dente de alho
Salsinha, sal e pimen-
ta a gosto
Catupiry

Pãozinho 
de batata 
recheado

Coloque em uma ti-
gela o açúcar, o sal 
e os tabletes de fer-
mento
Amasse até que se 
dissolvam no açúcar
Acrescente o leite 
morno, a margarina, 
o azeite, a batata e 
aos poucos a farinha 
de trigo, até dar o 
ponto
Faça pequenas bo-
las, tamanho de um 
limão mais ou me-
nos
Recheie cada uma 
delas com catupiry e 
o frango
Modele bem e pin-
cele com gema
Espere crescer um 
pouco e leve para 
assar em forno médio 
por 30 a 40 minutos 
em média.

Recheio:

Cozinhe o peito de 
frango em água e sal 
até ficar macio, des-
fie e reserve
Frite a cebola e o 
alho em um pouco 
de azeite, junte os to-
mates deixando refo-
gar um pouco
Acrescente o frango 
desfiado, as azeito-
nas, a salsinha e um 
pouco de creme de 
leite só para deixar 
mais cremoso, sem 
exageros, 1/2 caixi-
nha é suficiente
Está pronto para ser 
empregado como 
recheio

Ingredientes

Modo de preparo
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Esquente o leite no 
micro-ondas por cer-
ca de 25 segundos, 
até que ele fique 
morno
Misture o fermento e 
150g de farinha com 
o leite, cubra e deixe 
descansar num lugar 
quente por cerca de 
30 minutos (pode ser 
próximo ao forno liga-
do)
Aqueça levemente a 
água e misture com o 
açúcar e o sal
Pegue um dos ovos, 
bata a clara em 
neve e misture com 
a gema, a água e o 
restante da farinha
Misture bem e em 
seguida adicione a 
massa fermentada
Sove por cerca de 5 
minutos e adicione a 
margarina derretida
Sove bem por mais 20 
minutos
Caso a massa fique 
muito pegajosa, adi-
cione mais farinha 
aos poucos, até que 
ela comece a des-
grudar das mãos
Coloque a massa 
numa vasilha e cubra, 
deixe descansar num 
lugar quente por cer-
ca de 40 minutos ou 
até dobrar de tama-
nho
Separe a massa em 
partes iguais, faça 
bolinhas e coloque-
-as afastadas numa 
assadeira levemente 
enfarinhada
Pincele o outro ovo 
sobre os pães
Você pode salpicar 
orégano ou aveia so-
bre os pães se quiser
Leve ao forno pré-
-aquecido a 190ºC 
por cerca de 25 mi-
nutos ou até os pães 
dourarem
Dica: Se você quiser, 
pode rechear os pães 
antes de assá-los, use 
presunto, queijo, azei-
tonas e tomate (sem 
sementes)

Massa de 
Pão

500 g de farinha de 
trigo
250 ml de leite
50 ml de água
50g de margarina ou 
manteiga
10g de fermento bio-
lógico em pó
2 ovos
1 colher de sopa de 
açúcar
1 colher de chá de 
sal

Ingredientes

Modo de preparo
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado
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250g de filé de peito de 
frango fatiado
1 xícara de leite de coco
1 colher de chá de alho 
picado com talo de co-
entro
50g de berinjela cortada 
em cubos pequenos
50g de broto de bambu
Molho de peixe tailandês
Açúcar mascavo
3 folhas de limão kafir
1 colher de sopa de óleo
1 colher de sopa de curry 
verde
Um punhado de manjeri-
cão

Frango com 
Curry Verde

Tempere o frango com 1 
colher de chá de molho 
de peixe.
Aqueça uma panela pe-
quena (1,5l) com o óleo e 
doure a mistura de alho e 
coentro.
Coloque o curry verde e 
frite até soltar os aromas.
Coloque o leite de coco e 
deixe reduzir até soltar do 
fundo.
Coloque o frango, berinje-
la, folha de limão, 1 colher 
de chá de molho de pei-
xe e meia colher de chá 
de açúcar.
Coloque o broto de bam-
bu e finalize com manje-
ricão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Rosca ao leite 
condensado

500 g de farinha de trigo 
aproximadamente
100 g de fermento biológi-
co fresco
250 ml de água morna
1 xícara de açúcar
200 g de margarina
5 ovos inteiros
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Misture 1 xícara de fari-
nha, junto com o fermento 
biológico fresco e toda a 
água
Assim que fermentar vai vi-
rar uma ‘’esponjinha’’
Reserve
Em outro recipiente, mistu-
re os ovos, açúcar, toda a 
margarina e o sal
Misture bem e depois 
acrescente 1 xícara de fa-
rinha
Junte as duas misturas em 
um recipiente maior e vá 
acrescentando o restante 
da farinha aos poucos
Assim que der o ponto 
(quando não estiver gru-
dando nas mãos), cubra e 
deixe a massa crescer por 
40 minutos
Assim que a massa crescer, 
coloque-a em uma super-
fície lisa com farinha e vá 
cortando os pedaços a 
gosto
Depois, é só trançá-los 
como quiser
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Pavê prático 
Prestígio

Ingredientes

Modo de preparo

Junte a caixa de pu-
dim de coco, o leite e o 
coco ralado
Misture e prepare con-
forme as instruções da 
caixinha
Desligue o fogo
Misture a baunilha, o lei-
te condensado e o cre-
me de leite
Misture bem e leve no-
vamente ao fogo, até 
levantar fervura
Resfrie e reserve
Creme de Brigadeiro:
Coloque na panela 
meia xícara de leite e 
o achocolatado, deixe 
ferver e desligue o fogo
Junte o chocolate pica-
dinho e mexa bem até 
dissolver
Quando derreter, misture 
o leite condensado e o 
creme de leite
Leve novamente ao 
fogo, e deixe ferver
Enquanto ferve, na outra 
1/2 xícara de leite restan-
te, dissolva a maizena, e 
sem parar de mexer a 
panela, acrescente essa 
mistura
Ficará líquido ainda, não 
acrescente mais nada
Deixe cozinhar em fogo 
baixo, mexendo sempre, 
por mais 3 minutos
Desligue o fogo e resfrie
Montagem:
Em um refratário de vi-
dro médio, molhe rapi-
damente os biscoitos no 
leite adoçado e forre o 
fundo da forma
Despeje metade do cre-
me de coco
Polvilhe coco ralado 
(pouco)
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje todo o creme 
de brigadeiro
Sobre o creme o choco-
late em pedaços
Faça outra camada de 
biscoitos
Despeje o creme de 
coco
Decore com coco rala-
do e raspas de choco-
late
Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir

Creme de coco:

1 pacote de pudim sa-
bor coco (usei diet)
500 ml de leite
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 lata de leite con-
densado
5 gotinhas de baunilha
3 colheres de sopa de 
coco ralado

Creme de Brigadeiro:
1/2 lata de leite con-
densado
1/2 lata de creme de 
leite
1/2 barra de chocolate 
ao leite
3 colheres de sopa de 
achocolatado em pó
1 xícara de chá de leite
1 colher de café de 
maizena

Biscoitos e caldinha 
para umedecer:

3/4 de xícara de leite
1 colher de sobremesa 
de açúcar
1 pacote de biscoito 
maizena
1/2 barra de chocolate 
picado


