
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

DECRETO Nº 4.198 DE 20 DE JANEIRO DE  2017.
Aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e 

das Despesas para o Exercício de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições e com fundamento na Lei 
Municipal 1.541 de 03 de janeiro de 2017 (LOA) e seus 

anexos.

Considerando ainda o disposto no artigo 7° da Lei 
Municipal 1.541 de 03 de janeiro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam aprovados, na forma dos Anexos I e II, 
respectivamente, os Quadros de Detalhamento das 
Receitas (QDR) e das Despesas (QDD), para o exercício 
financeiro de 2017.

Art. 2º - O presente regulamenta a aplicação dos 
dispositivos da Lei Municipal 1.541 de 03 de janeiro de 

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

2017.
   

Art. 3º - Compete ao Gabinete do Prefeito e à Casa 
Civil baixar instruções complementares para sua fiel 
execução.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro 
de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

Nova Iguaçu - RJ  - sábado, 21 de JaNeIRo de 2017                        aNo XXvII            Nº 8566                                              PResIdeNte: José de lemos
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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
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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

SÁBADO, 21 DE JANEIRO DE 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

XXXXXXXX
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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
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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 aro-
mas.
Coloque o leite de coco 
e deixe reduzir até soltar 
do fundo.
Coloque o frango, berin-
jela, folha de limão, 1 co-
lher de chá de molho de 
peixe e meia colher de 
chá de açúcar.
Coloque o broto de 
bambu e finalize com 
manjericão.
Ajuste o açúcar e sal.
Sirva com arroz branco 
sem tempero.

Ingredientes

Modo de preparo
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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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Ingredientes

Modo de preparo

CARNE LOUCA 
DE FESTA

1 kg de miolo de 
acém
3 caldos de carne
2 colheres (sopa) de 
azeite
1 pimentão verme-
lho
1 pimentão verde
1 cebola grande
1 dente de alho
2 latas de molho de 
tomate pronto

Cozinhe a carne 
com os caldos, na 
pressão por 1 hora
Desfie a carne e re-
serve a água do co-
zimento
Coloque na panela 
o azeite (se não tiver 
pode ser óleo mes-
mo)
Refogue a cebola e 
o alho
Acrescente os pi-
mentões picadinhos 
e refogue bem até 
murchar
Coloque a carne 
desfiada e o molho 
de tomate misture 
tudo e adicione a 
água do cozimento 
reservada
Verifique se está 
bom de sal e deixe 
ferver bem até apu-
rar o molho.

RABADA 
COM AGRIÃO

S
1 kg de rabada
3 tomates picados
1 cebola grande pi-
cada
3 dentes de alho 
amassados
1 pimenta vermelha 
picada
1 maço de agrião 
lavado
1 folha de louro
2 limões
1 dose de pinga
Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Limpar bem a raba-
da com o limão
Em uma panela de 
pressão refogar a ra-
bada com a cebola, 
o alho e a pimenta 
até dourar
Coloque os tomates 
picados, o sal e a 
água para cozinhar
Deixe na pressão por 
40 minutos
Depois de abrir a 
panela de pressão 
acrescente o louro 
e a pinga, deixe co-
zinhar mais uns 5 a 
6 minutos em fogo 
médio
Quando tudo já es-
tiver bem molinho 
coloque o agrião na 
panela e deligue o 
fogo
Fica gostoso servir 
com arroz branco e 
purê de batata.
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Ingredientes

BIFE 
A MILANESA

1/2 kg de bife pati-
nho, alcatra ou mig-
non
3 ovos batidos
farinha de rosca a 
gosto
farinha de trigo a 
gosto
3 dentes de alho 
amassados opcional
sal a gosto
pimenta do reino a 
gosto.

Modo de preparo

Tempere os bifes a 
gosto e reserve
Em um prato fundo, 
bata os ovos até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea
Separe a farinha de 
rosca e a farinha de 
trigo em pratos dife-
rentes
Passe os bifes na fa-
rinha de trigo, depois 
nos ovos batidos e 
na farinha de rosca
Em uma frigideira, fri-
te os bifes em óleo 
quente até que fi-
quem dourados
Ao retirar da frigidei-
ra, coloque os bifes 
em papel toalha 
para que a gordura 
em excesso seja ab-
sorvida.

Ingredientes

Modo de preparo

ALMÔNDEGAS DE 
CARNE MOÍDA

1 kg de carne moída
3 colheres (sopa) de fari-
nha de trigo
alho socado e cheiro-ver-
de, picado a gosto
1 cebola ralada ou soca-
da
1 colher (café) de sal
pode colocar hortelã se 
gostar
alho e cebola picados a 
gosto
1 caldo de carne, pica-
nha ou costela
tomate e pimentão em ti-
ras a gosto
se quiser, coloque um pou-
co de molho de tomate 
refogado

Misture todos os primeiros 
ingredientes, amassando 
bem, faça bolinhas e re-
serve
Numa panela, refogue 
alho e cebola, não doure 
tanto
Coloque as bolinhas de 
carne e refogue, mexen-
do levemente, para não 
desfazer
Quando o tempero esti-
ver bem douradinho, vá 
pingando água aos pou-
cos, conforme for secan-
do
Quando as bolinhas esti-
verem bem coradinhas, 
coloque um pouco mais 
de água e o caldo de 
carne
Deixe cozinhar um pouco, 
até quase secar a água, 
coloque o pimentão e o 
tomate, tampe a panela
Apague o fogo e deixe 
abafado por alguns minu-
tos, coloque numa traves-
sa e sirva acompanhado 
como quiser.
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Ingredientes

CARNE ASSADA NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de miolo de acém
2 folhas de louro
2 colheres (sopa) de vina-
gre..
1 cebola picadinha.
4 dentes de alho.
5 colheres (sopa) de shoyu.
cominho a gosto.
pimenta branca a gosto.
sal a gosto.
noz-moscada a gosto
1 colher (sopa) de óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe ma-
rinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de pres-
são, acrescente o óleo, a 
carne com o molho do 
tempero e tampe a pa-
nela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 1 hora.
Está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

CABRITO ASSADO

1 kg de carne de cabrito 
em um só pedaço.
Suco de 2 limões.
Sal e pimenta - do - reino 
a gosto.
2 dentes de alho amassa-
dos.
2 colheres de salsa picada
2 cebolas cortadas em ro-
delas
1 copo de vinho branco 
ou vinagre de maçã.
1/2 copo de azeite.
Louro a gosto.
1 colher de alecrim pica-
do
.

Tempere de véspera o ca-
brito com limão, o sal, o 
alho, a pimenta - do - rei-
no, a cebola e o alecrim
Coloque - o em uma for-
ma refratária, retire as ce-
bolas
Reserve
Regue com vinho branco, 
o azeite e junte a folha de 
louro
Cubra com papel alumí-
nio
Leve ao forno moderado 
até que a carne esteja 
macia
Cerca de 15 minutos antes 
da carne estar totalmente 
cozida, adicione as rode-
las de cebola e retire o 
papel alumínio
Regue freqüentemente a 
carne com o molho en-
quanto assa.

Ingredientes

Modo de preparo

CREME DE 
MILHO VERDE

1 lata de milho verde/2 
colheres de manteiga/2 
colheres de farinha de tri-
go/1/2 l de leite/2 gemas
4 colheres de queijo rala-
do/1 pitada de sal.

Em uma panela, poe a 
manteiga e a farinha, 
dourando um pouco, co-
loque o leite mexendo até 
engrossar
Retire a panela do fogo, 
junte as gemas e o queijo 
e o sal
Despeje a lata de milho 
com um pouco de água 
a mais
Leve novamente ao fogo 
e mexa levemente
Pode colocar cheiro verde 
se quiser fica uma delícia.
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Ingredientes

Modo de preparo

BACALHAU A 
GOMES E SÁ

500 g de bacalhau/500 
g de batatas/2 cebo-
las/1 dente de alho/1 
folha de louro/2 ovos 
cozidos/1/5 de azeite
Azeitonas pretas/Salsa
Sal/Pimenta.

Demolhe o bacalhau, 
coloque-o num tacho e 
escalde-o com água a 
ferver.
Tape e abafe o recipiente 
com um cobertor e deixe 
ficar assim durante 20 mi-
nutos.
Escorra o bacalhau, retire-
-lhe as peles e as espinhas 
e desfaça-o em lascas.
Ponha estas num recipien-
te fundo, cubra-as com 
leite bem quente e deixe 
ficar de infusão durante 1 
hora e meia a 3 horas.
Entretanto, corte as cebo-
las e o dente de alho ás 
rodelas e leve a alourar 
ligeiramente com um pou-
co de azeite.
Junte as batatas, que fo-
ram cozidas com a pele, e 
depois peladas e cortadas 
às rodelas.
Junte o bacalhau escorri-
do.
Mexa tudo ligeiramente, 
mas sem deixar refogar.
Tempere com sal e pimen-
ta.
Deite imediatamente num 
tabuleiro de barro e leve a 
forno bem quente durante 
10 minutos.
Sirva no prato em que foi 
ao forno, polvilhado com 
salsa picada e enfeitado 
com rodelas de ovo cozi-
do e azeitonas pretas.
Nota: Esta é a verdadei-
ra receita de bacalhau à 
gomes de sá , tal como a 
criou o seu inventor, que 
foi comerciante de baca-
lhau no porto.
Aconselho a que prepare 
de véspera a operação 
de infusão do bacalhau 
em leite quente, para que 
se torne mais rápida a pre-
paração deste prato.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLINHO DE 
BACALHAU DA VOVó

1,5 kg de bacalhau/1,5 kg 
de batata/1 gema
salsa picados a gosto/ce-
bolinha picados a gosto/1 
dente de alho amassa-
do/2 colheres (sopa) de 
farinha de mesa/5 colhe-
res (sopa) de azeite/sal a 
gosto.

MODO DE PREPARO
Dessalgar o bacalhau, 
cozinhá-lo e desfiar re-
serve para esfriar
Cozinhe as batatas e 
amasse-as, faça um 
purê e espere esfriar
Em seguida, misture o 
purê com o bacalhau 
desfiado, acrescente 
a salsa, a cebolinha, o 
alho, o azeite e a farinha 
de rosca, sempre misture 
bem
Prove o sal, se for neces-
sário coloque um pouco 
para temperar, depois 
faça bolinhas e frite-as 
em óleo bem quente
Em um prato, forre o pa-
pel toalha e despeje as 
bolinhas fritadas.
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Ingredientes

CALDO 
VERDE

1 kg de batata/1/2 
kg de calabresa de-
fumada/250 g de 
bacon/3 colheres 
de sopa de óleo/2 
cubos de caldo de 
bacon/1 cebola pe-
quena/4 dentes de 
alho/1 molho de 
coentro/1 porção 
de couve (cortado 
bem fininho)/1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino/sal a gosto/ 
3 colheres de sopa 
de óleo/2 cubos de 
caldo de bacon.

Modo de preparo

Descasque as bata-
tas e leve para cozi-
nhar.
Corte em cubinhos 
a calabresa e o ba-
con.
Pique todos os tem-
peros (separada-
mente).
Frite a calabresa (re-
serve)
Frite o bacon (reser-
ve)
Quando as batatas 
estiverem cozidas, 
bata com água no 
liquidificador até for-
mar um caldo grosso 
(reserve).
Aqueça o óleo, frite 
a cebola, acrescen-
te o alho, logo após 
os cubinhos de ba-
con e a pimenta co-
minho.
Despeje o caldo 
batido (batata) na 
panela do recheio 
e acrescente a ca-
labresa e o bacon 
(fritos)
Mexa o caldo para 
não grudar na pa-
nela
Quando ferver 
acrescente o sal (a 
gosto), o coentro e 
o couve
Sirva com vinagrete, 
torradas e patê.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE MILHO  
PAMONHA ASSADA

1 lata de milho com 
água/1 lata de leite 
condensado/200 ml 
de leite de coco/3 
colheres de sopa de 
margarina/3 colhe-
res de queijo rala-
do/4 ovos/9 colheres 
de sopa de milha-
rina/2 colheres de 
sopa de pó royal/
Canela a gosto (op-
cional)

Pré-aqueça o for-
no em temperatura 
média.
Bata no liquidifica-
dor os ovos, leite 
condensado, leite 
de coco e marga-
rina até formar um 
creme.
Acrescente o queijo, 
o milho, a canela e 
a milharina e bata 
novamente.
Por último acrescen-
te o pó royal.
Despeje em forma 
(de preferência te-
flon) untada
Asse em forno mé-
dio por 40 minutos 
aproximadamente.
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Ingredientes

Modo de preparo

BERINJELA À 
PARMEGIANA

2 beringelas/400 g 
de mussarela/300 ml 
de molho de tomate 
temperado com ervas 
finas/1 ovo ligeiramen-
te batido/farinha de 
rosca e de trigo para 
empanar.

Corte as beringelas 
em fatias no sentido 
do comprimento e 
coloque sal
Passe as fatias da 
beringela na farinha 
de trigo, depois no 
ovo e depois na fa-
rinha de rosca, frite 
em óleo bem quen-
te e reserve
Forre um refratário 
com o molho e colo-
que as fatias de be-
ringelas
Cubra com o queijo 
e leve ao forno para 
derreter
Sirva a seguir

Ingredientes

Modo de preparo

PURÊ 
DE ABóBORA

1/2 kg abóbora/1/2 
cebola média pi-
cada/1 colher rasa 
de sopa de marga-
rina/1/2 xícara de 
chá de cheiro ver-
de picado/1 xícara 
de leite/2 tablete de 
caldo de bacon/2 
colheres rasa de chá 
de molho de pimen-
ta/Obs: A pimenta é 
opcional

Ferver a abóbora com 
água sem sal, quando 
amolecer escorra e espre-
ma à parte em uma pa-
nela com 2 colheres de 
sopa de azeite.
Doure bem a cebola, 
quando estiver bem dou-
radinha acrescente: a 
margarina o cheiro-verde, 
o leite e o caldo de ba-
con.
Mexa bem e coloque a 
abóbora espremida.
Mexa bem e coloque por 
fim o molho de pimenta.

Ingredientes

Modo de preparo

PÃO 
DE ALHO

Pão francês/1 pote 
de maionese/1 pote 
de catupiry/Alho a 
gosto/Orégano a 
gosto.

Bata no liquidifica-
dor a maionese, o 
catupiry e o alho.
Depois corte os pães 
como se fosse fatiá-
-los em rodelas, mas 
não separe-os.
Recheie cada corte, 
feche e passe a pas-
ta de alho envolta 
do pão.
Leve para churras-
queira ou forno tra-
dicional.
Deixe dourar e é só 
saborear.
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Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO MAzU

300 g de carne de 
frango assado, sem 
pele e desfiado/100 g 
de bacon picadinho e 
previamente frito/200 
g de queijo tipo mus-
sarela ou prato picado 
grosseiramente/100 g 
de batata palha/1 xí-
cara de requeijão do 
tipo catupiry (sem ami-
do).

Em uma vasilha, mistu-
re o frango, o bacon, 
o queijo e a batata 
palha.
Em um refratário, alter-
ne camadas da mis-
tura e do requeijão, 
finalizando com este 
último.
Leve ao forno até gra-
tinar o requeijão da 
camada final.
Sirva bem quente, 
acompanhado de ar-
roz branco.

GALINHA COM qUIABO

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado.
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao res-
tante do que foi prepara-
do com o molho e despe-
je sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando.
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.
Bom apetite!.

Ingredientes

Modo de preparo

MASSA DE NHOqUE 
RÁPIDO

1 colher de sopa de 
margarina/1 ovo/2 co-
pos de farinha de trigo
2 copos de leite/1 co-
lher de chá de sal.

Coloque em uma panela 
a margarina o ovo batido 
o leite o sal e a farinha de 
trigo mexa sempre até dis-
solver a farinha.
Abaixe o fogo e mexa 
até que desgrude do fun-
da da panela, desligue o 
fogo.
E assim que a massa esti-
ver fria faça as bolinhas.
Ferva 1 litro de água e as-
sim coloque uma porção 
de bolinhas, espere subir, e 
retire da água.
Está pronto, só colocar o 
molho de sua preferência
Também pode fazê-los fri-
tos.
É só não colocá-los para 
ferver.
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Ingredientes

FRANGO DESFIADO AO 
CREME DE MILHO

1 peito de frango desfia-
do/3 dentes de alho
1 cebola inteira pica-
dinha/1 creme de leite 
de caixinha/1 latinha de 
milho verde/1 sachê de 
molho pronto/1 copo de 
requeijao/sal a gosto/pi-
menta-de-cheiro/4 fatias 
de queijo mussarela.

Modo de preparo

Cozinhe o peito do frango 
juntamente com o alho
Desfie o frango
Em uma panela, esquente 
o óleo, coloque a cebola 
e deixe dourar
Coloque o molho pronto, 
o frango desfiado e deixe 
refogando por uns 5 minu-
tos
Enquanto isso, bata o cre-
me de leite juntamente 
com o milho no liquidifica-
dor
Pegue uma forma de vi-
dro e nela coloque o re-
queijão
Depois coloque o frango 
refogado em cima, logo 
após, o creme de milho
Cubra com o queijo e leve 
ao forno médio, por apro-
ximadamente 40 minutos

Ingredientes

Modo de preparo

BATATA-DOCE À 
MINEIRA

1 kg de batata-doce/1 
cebola picada/3 colheres 
(sopa) de óleo/2 tomates 
sem pele e sem sementes 
picados/1 colher (sopa) 
de salsinha picada/2 cubi-
nhos de caldo de gali-
nha/1 xícara de queijo ra-
lado grosso.

Cozinhe a batata com 
casca até ficar macia, 
depois de cozida escorra
Depois descasque e corte 
em rodelas grossas
Reserve
Em uma panela coloque 
o óleo e frite a cebola e 
deixe dourar
Junte os tomates, salsa, 
caldo de galinha dissolvi-
do em 1 xícara de água 
quente
Refogue mexendo por al-
guns minutos
A seguir acrescente as 
batatas ao molho tampe 
e deixe cozinhar em fogo 
baixo por 10 minutos
Polvilhe queijo ralado por 
cima das batatas deixe 
derreter um pouco retire e 
é só servir.

Ingredientes

Modo de preparo

ALMÔNDEGAS SUPER 
RÁPIDAS

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colheres 
(sopa) de vinagre/1 cebo-
la picadinha/4 dentes de 
alho/5 colheres (sopa) de 
shoyu/cominho a gosto/
pimenta branca a gosto/
sal a gosto/noz-moscada 
a gosto

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos
Aqueça a panela de pres-
são, acrescente o óleo, a 
carne com o molho do 
tempero e tampe a pa-
nela
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 1 hora
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Ingredientes

Modo de preparo

SALADA DE MAIONESE 
TRADICIONAL

1 lombo de presun-
to/1 lata de ervilha/3 
batatas medias/4 e 
5 cenouras medias/5 
a 6 ovos/1 maço de 
cebolinhs/1 maço de 
salsinha/5 e 6 pepinos 
médios (picles em sal e 
não vinagre)/pimenta-
-do-reino a gosto/sal a 
gosto/maionese a gos-
to.

Ferva as cenouras e 
batatas com antece-
dência e certifique-se 
de que esfriam até a 
temperatura ambiente
Prepare os ovos co-
zidos com antece-
dência, deixe-os para 
arrefecer para a tem-
peratura ambiente 
também
Lave as cebolas ver-
des e o endro
Remova a casca e 
corte em pedacinhos 
quadrados os ovos, 
cenouras e batatas e 
ponha em uma traves-
sa
Corte também em pe-
dacinhos quadrados o 
presunto e pepinos
Coloque junto dos ou-
tros ingredientes na 
travessa
Corte a salsinha e ce-
bolinha em pedaços 
pequenos bem finos
Misture tudo, tempere 
com pimenta-do-reino 
e adicione sal, se você 
sentir que é necessário
Adicione a maionese 
e misture tudo nova-
mente.

Ingredientes

Modo de preparo

MACARRÃO COM 
MOLHO BRANCO

300 g de macarrão 
da sua preferência/2 
colheres (sopa) de 
óleo/1 colher (sopa) 
de margarina/100 g 
de requeijão/1 lata de 
creme de leite/1/2 ce-
bola pequena picada
1/2 litro de leite/pi-
menta-do-reino e sal a 
gosto/queijo ralado a 
gosto para decorar.

Para cozinhar o macar-
rão, coloque água para 
ferver na panela de pres-
são com as 2 colheres de 
óleo e 1 colher de sopa 
de sal.
Depois que começar a 
ferver a água coloque o 
macarrão.
Quando o macarrão esti-
ver quase molinho, come-
ce a fazer o molho bran-
co.
Pegue uma outra panela 
e coloque a margarina, 
quando estiver derretido 
acrescente a cebola, o 
sal e a pimenta.
Fique por 1 minuto me-
xendo essa mistura para 
pegar gosto.
Coloque o leite e mexa, 
logo depois acrescente 
todo o creme de leite.
Continue mexendo sem 
parar, até que o molho 
fique numa consistência 
mais firme.
Escorra o macarrão.
Coloque em um refratário
Retire o molho da panela 
e coloque direto em cima 
do macarrão.
Polvilhe com queijo rala-
do por cima.
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Ingredientes
BACALHAU DESFIADO

1 kg de bacalhau para 
desfiar/1 folha de louro
2 dentes de alho/2 cebo-
las cortadas em tiras/3 to-
mates picados
200 g de batatas cozidas/
Azeitonas pretas/Ovos co-
zidos/Azeite.

Modo de preparo
Primeiramente tire o sal do 
bacalhau.
Coloque uma panela no 
fogo alto com água e dei-
xe ferver.
Depois de fervida acres-
cente o bacalhau e deixe 
nessa ágia por 20 minutos, 
com o fogo desligado e a 
panela tampada.
Desfie o bacalhau e reser-
ve.
Aqueça o azeite doure o 
alho, cebolas, e acrescen-
te os tomates e folha de 
louro.
Em um refratário espalhe 
o bacalhau, por cima co-
loque as batatas cozidas 
picadas e acrescente o 
molho.
Leve ao forno por uns 10 
minutos e sirva regado 
com o azeite.

Ingredientes

Modo de preparo

SOPA DE PALMITO

1 cebola (pequena) rala-
da/1 punhado de salsinha 
picada/1 colher de sopa 
de margarina/1 litro de 
água/2 tabletes de caldo 
de galinha/1 vidro de pal-
mito/1/2 colher de sopa 
de sal (ou a gosto)/1 copo 
de leite/2 colheres de 
maisena/queijo mussarela 
ralado (não o de paco-
te)/1 caixinha de creme 
de leite.

Coloque a água e o cal-
do de galinha em uma 
panela, fazendo um caldo 
com os tabletes.
Em outra panela, coloque 
a margarina, a cebola e a 
salsinha e deixe dourar.
Misture em uma única pa-
nela, o caldo de galinha, 
a cebola e a salsinha, o 
palmito e o sal.
Acrescente a maisena dis-
solvida no leite, mexendo 
sempre, até ferver.
Quando ferver coloque o 
queijo ralado, e espere ele 
derreter.
E por ultimo, em fogo bai-
xo acrescente o creme de 
leite.
Pronto! Agora é só servir.

Ingredientes

Modo de preparo

GELADO DE ABACAXI

1 abacaxi médio cortado 
em cubos/1/2 xícara (chá) 
de açúcar
2 copos de água/1 lata 
de creme de leite
1 lata de leite condensa-
do/1 envelope de gelati-
na sabor abacaxi.

Prepare a gelatina sabor 
abacaxi como mostra no 
envelope, reserve
Em uma panela coloque 
o abacaxi picado em 
cubos,a água e o açúcar
Ferva uns 15 minutos
Reserve
No liquidificador, coloque o 
leite condensado, o creme 
de leite, a gelatina sabor 
abacaxi e bata bem, até 
ficar bem uniforme
Incorpore o creme no aba-
caxi cozido, mexendo bem
Em um refratário de vidro, 
coloque o creme pronto e 
leve ao refrigerador por 4 
a 5 horas
Retire na hora de servir.
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Ingredientes

Modo de preparo

GELATINA MOSAICO

1 pacote de gelatina 
sabor morango/1 pa-
cote de gelatina sabor 
uva/1 pacote de gela-
tina sabor limão/1 pa-
cote de gelatina sabor 
abacaxi/1 pacote de 
gelatina sabor fram-
boesa/1 envelope de 
gelatina em pó sem 
sabor/1 lata de leite 
condensado/1 lata de 
creme de leite com 
soro.

Prepare cada gelatina 
separadamente, dis-
solvendo cada uma 
em 250 ml de água 
fervente
Dissolva bem cada ge-
latina, coloque cada 
gelatina em uma fôr-
ma separada, de pre-
ferência em fôrmas 
quadradas, leve para 
gelar até ficar bem 
consistente ou de um 
dia para o outro
Retire as gelatinas da 
geladeira e corte em 
cubos, coloque todas 
juntas em uma traves-
sa e reserve
No liquidificador adi-
cione o creme de lei-
te com o soro, o leite 
condensado e bata 
bem, em seguida com 
o liquidificador ainda 
ligado adicione a ge-
latina sem sabor inco-
lor dissolvida conforme 
as instruções do fabri-
cante bata somente 
para misturar
Despeje o liquido so-
bre a gelatina reser-
vada e misture delica-
damente, depois leve 
para gelar até ficar 
consistente

Ingredientes

Modo de preparo

GELADÃO DE ABACAXI

1 abacaxi grande/1 
xícara de açúcar/6 xí-
caras de água/2 gela-
tinas sabor abacaxi/1 
lata de leite conden-
sado/1 lata de creme 
de leite.

Pique o abacaxi em qua-
dradinhos pequenos.
Cozinhe com o açúcar e 
com as 6 xícaras de água.
Coloque uma gelatina no 
abacaxi cozido e mexa 
bem.
Coloque e uma travessa e 
leve à geladeira para en-
durecer.
Bata no liquidificador o lei-
te condensado, o creme 
de leite e a outra gelatina 
sabor abacaxi.
Bata até obter um creme 
e jogue por cima do aba-
caxi que está endurecido.
Leve de novo à geladeira 
até esse creme endurecer 
e sirva.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO NA CERVEJA

1 kg de sobrecoxa de 
frango sem pele/2 dentes 
de alho amassados/Suco 
de limão e alecrim a gos-
to/1 pacote de sopa de 
cebola/1 lata de cerveja.

Tempere as sobreco-
xas com o alho, o suco 
de limão e o alecrim.
Passe no creme de ce-
bola e coloque em um 
refratário.
Regue com a cerveja
Leve para assar por 1 
hora ou até dourar.
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Ingredientes

Modo de preparo

CARNE ASSADA NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de miolo de acém
2 folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha/4 den-
tes de alho/5 colheres 
(sopa) de shoyu/cominho 
a gosto/pimenta branca 
a gosto/sal a gosto/noz-
-moscada a gosto/1 co-
lher (sopa) de óleo.

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe ma-
rinar por 30 minutos
Aqueça a panela de pres-
são, acrescente o óleo, a 
carne com o molho do 
tempero e tampe a pa-
nela
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 1 hora
Está pronto para servir!

WAFFLE CLÁSSICO

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) 
de açúcar/2 colheres 
(chá) de fermento em 
pó/1/2 colher (chá) de 
sal/2 colheres amido de 
milho/3 ovos batidos/4 co-
lheres (sopa) de manteiga 
sem sal derretida/1 e 3/4 
de xícara (chá) de leite/1 
colher (sopa) de essência 
de baunilha.

Ingredientes

Modo de preparo
Peneire em um recipiente a 
farinha de trigo, o açúcar, o 
amido, o fermento e o sal.
Reserve.
Em outro recipiente misture 
os ovos batidos com o leite, 
a manteiga derretida e a 
essência de baunilha.
Despeje sobre a mistura de 
farinha e rapidamente in-
corpore os ingredientes.
Aqueça o aparelho para 
Waffles.
Coloque uma concha rasa 
de massa e espalhe até co-
brir o molde do aparelho, 
feche a tampa e deixe as-
sar até a massa ficar bem 
dourada.
Retire com espátulas de si-
licone.
Sirva com mel, frutas ou ge-
leia.

RABADA COM 
AGRIÃO

1 kg de rabada/3 tomates 
picados/1 cebola grande 
picada/3 dentes de alho 
amassados/1 pimenta ver-
melha picada/1 maço de 
agrião lavado/1 folha de 
louro/2 limões
1 dose de pinga/Sal a gos-
to.

Ingredientes

Modo de preparo

Limpar bem a rabada com 
o limão.
Em uma panela de pressão 
refogar a rabada com a 
cebola, o alho e a pimenta 
até dourar.
Coloque os tomates pica-
dos, o sal e a água para 
cozinhar.
Deixe na pressão por 40 mi-
nutos.
Depois de abrir a panela de 
pressão acrescente o louro 
e a pinga, deixe cozinhar 
mais uns 5 a 6 minutos em 
fogo médio.
Quando tudo já estiver bem 
molinho coloque o agrião 
na panela e deligue o fogo
Fica gostoso servir com ar-
roz branco e purê de bata-
ta.
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Ingredientes

FRANGO COM GENGIBRE, 
SALSÃO E MAÇÃ

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO XADREz

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.
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Ingredientes

DRUMET NO FORNO

1 kg de drumet/2 limões
sal a gosto/alho a gos-
to (sugiro uns 4 dentes)/
orégano (uma colher de 
sopa/shoyu (2 colheres 
de sopa)/pimenta-do-
-reino em pó (1/2 colher 
de chá)/saco para as-
sar ou papel alumínio 
para cobrir o tabuleiro.

Modo de preparo

Tempere os drumets 
com limão, alho espre-
mido, orégano, sal a 
gosto e um pouco de 
pimenta-do-reino em 
pó.
Por último, coloque o 
molho shoyu (vai ficar 
bem molhadinho, com 
um caldinho), deixe 
descansando por uns 10 
minutos para pegar o 
tempero.
Preaqueça o forno por 
uns 10 minutos.
Coloque toda a mistu-
ra, os drumet com os 
temperos e o caldo em 
um tabuleiro e cubra 
com o papel alumínio 
(se for usar o saco assa 
fácil, que é encontrado 
nos grandes mercados, 
é só despejar no saco, 
fechar e colocar no ta-
buleiro).
Coloque para assar por 
uns 30 minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

MIÚDOS DE 
FRANGO REFOGADO

1 kg de moela de fran-
go
500 g de coração de 
frango
Suco de 2 limões/1 pi-
mentão vermelho pi-
cadinho/1 pimentão 
amarelo picadinho/1 
tablete de caldo de ga-
linha/1 tablete de caldo 
de carne/3 colheres de 
sopa de molho shoyu/2 
tomates picado sem se-
mente/1 cebola grande 
picadinha/3 colheres 
de sopa de colorífico 
(colorau, urucum)
6 colheres de sopa de 
azeite/Coentro picadi-
nho a gosto/Sal, alho e 
pimenta a gosto

Retire a gordura da moela e 
do coração, depois lave bem 
com o suco do limão e água 
fervendo, deixe escorrer.
Em uma panela de pressão 
coloque 3 das colheres de 
azeite e alho amassado a 
gosto, frite bem e acrescente 
as moelas e o coração.
Em seguida acrescente o ta-
blete do caldo de carne e de 
galinha, o colorau e cubra os 
miudos com água fervendo 
( Se achar necessário acres-
cente uma pitada de sal).
Tampe a panela e deixe fer-
ver 25 minutos após pegar 
pressão
Após os 25 minutos retire do 
fogo e escorra, reserve ape-
nas meio copo do caldo dos 
miudos.
Em uma outra panela acres-
cente as 3 colheres restantes 
de azeite, a cebola pica-
dinha e o alho a gosto, frite 
bem e acrescente o tomate 
picadinho.
Refogue bem até formar um 
molho e então acrescente as 
3 colheres de shoyu.
Coloque os miudos e o meio 
copo do caldo dos muidos 
e por ultimo acrescente os 
pimentões vermelho e ama-
relo, o coentro e a pimenta 
a gosto, misture bem até for-
mar um refogado com caldo 
grosso e então é só saborear.
Sugestão: sirva com arroz 
branco, saladas e grãos di-
versos.
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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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Ingredientes

Modo de preparo

CHEESECAKE DE 
GOIABADA

MASSA:

1 pacote de biscoito 
tipo maisena processa-
do
1/4 de xícara (chá) de 
açúcar mascavo
1/2 xícara (chá) de mar-
garina qualy cremosa 
(90 g)
PARA O RECHEIO:

3 ovos
150 g de açúcar
2 embalagens de cre-
am cheese (300 g)
suco de 1/2 limão
1/2 colher (chá) de es-
sência de baunilha
COBERTURA:

300 g de goiabada em 
cubos
1/2 xícara (chá) de vi-
nho branco
suco de 1/2 limão

POLENTA FRITA

Ingredientes

5 copos de água fria
2 copos de fubá mimo-
so
2 sazons galinha, legu-
mes ou carne (caldo 
pó saborosos, práticos 
e mais light) ou 2 table-
tes de caldo de galinha, 
bacon ou carne
2 colheres (sopa) de 
óleo
1 colher (sopa) de fari-
nha de trigo

Modo de preparo

Misture todos os ingre-
dientes e leve ao fogo
Após engrossar conte 5 
minutos, coloque a fari-
nha de trigo em chuva 
e bata bem com uma 
colher de pau
Coloque em uma forma 
untada com óleo
Leve para gelar
Antes de fritar, corte em 
tiras e passe maizena 
para ficar ainda mais 
sequinha
Frite em uma mistura de 
óleo e gordura vegetal 
hidrogenada

Junte o biscoito e o 
açúcar mascavo, mis-
ture com a margarina 
até formar uma massa 
homogênea
Com essa massa, forre 
uma forma de fundo 
removível de 23 cm de 
diâmetro, pressionando 
com uma colher para 
a superfície ficar lisa, e 
leve à geladeira
Bata ligeiramente os 
ovos na batedeira e 
acrescente os ingre-
dientes restantes
Bata por 20 minutos em 
velocidade baixa
Espalhe o recheio na 
forma
Preaqueça o forno a 
180º C e asse por 40 mi-
nutos ou até que a su-
perfície doure
Aqueça a goiabada, o 
vinho, o suco de limão 
e 1/2 xícara (chá) de 
água, cozinhando em 
fogo baixo até que to-
dos os grumos se dis-
solvam e a calda fique 
espessa
Deixe amornar e despe-
je sobre a torta
Enfeite o centro com fa-
tias de goiaba e folhas 
de hortelã
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Ingredientes

Modo de preparo

EMPADÃO

1 kg de farinha de tri-
go sem fermento
1 gordura vegetal
1 ovo inteiro
sal a gosto
2 gemas para pince-
lar por cima
1 peito de frango 
grande, cozido, des-
fiado e temperado a 
gosto
50 g de azeitonas
catupiri (opcional)

Em uma tigela, mistu-
re todos os ingredien-
tes, menos as gemas, 
até soltar da mão
Vá espalhando em 
volta do tabuleiro de 
tamanho médio
Preaqueça o forno a 
180° C enquanto pre-
para
Coloque o recheio e 
as azeitonas e cubra 
com o restante da 
massa
Espalhe a gema e 
leve ao forno por 
aproximadamente 20 
minutos ou até dourar 
a massa
Se for usar o catupiri, 
coloque antes do re-
cheio
Se sobrar massa, ela 
dura 7 dias na gela-
deira, coloque em um 
saquinho e amarre

ORELHA DE GATO
Ingredientes

5 ovos
1 xícara de leite
1 xícara de banha
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de 
fermento em pó
farinha de trigo até 
dar o ponto de amas-
sar
canela a gosto.
açúcar a gosto.

Modo de preparo

Em uma bacia bata 
os ovos e depois adi-
cione o leite, a ba-
nha, o açúcar e o fer-
mento em pó
Misture bem, depois 
coloque a farinha 
de trigo aos poucos 
e sove bem a massa 
com as mãos
Estique a massa com 
um rolo de macarrão, 
na espessura que de-
sejar, depois corte em 
fileiras e em peque-
nos retângulos com 
um corte no sentido 
vertical
Passe a ponta supe-
rior no corte para dar 
o formato e depois fri-
te em óleo quente, se 
desejar passe no açú-
car e na canela
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Ingredientes

Torta napolitana

Massa:
250 g de manteiga ou 
margarina
2 ovos
Sal a gosto
1 colher (de sobremesa) 
de fermento
Farinha de trigo até soltar 
das mãos (por volta de 1 
kg)
Recheio:
200 g de presunto picado 
(ou atum, frango, salsicha. 
. . )
200 g de mussarela
2 claras em neve
1 pitadinha de sal
Orégano a gosto
1 tomate picado
1 lata de creme de leite
2 gemas
100 g de parmesão ralado 
(50g para o recheio e 50g 
para cobrir)

Modo de preparo

Massa:
Junte a margarina com os 
ovos e misture bem
Adicione o sal e o fermen-
to
Junte a farinha e sove 
bem
Forre o fundo e a lateral 
de uma forma de fundo 
removível (tamanho mé-
dio)
Recheio:
Bata as claras e adicione 
as gemas sem parar de 
bater
Pare de bater e acrescen-
te o creme de leite e 50 g 
de queijo ralado e a pita-
dinha de sal
Arrume em camadas na 
forma, o presunto, o toma-
te, a mussarela e orégano
Cubra tudo com o creme 
e as 50 g restante de quei-
jo ralado
Leve ao forno quente até 
dourar
Só desenforme frio

Ingredientes

Modo de preparo

Macarrão de 
abobrinha

6 abobrinhas
carne moída refogada
1 xícara de molho de to-
mate
2 dentes de alho picados 
e amassados
azeite para refogar
1 copo de requeijão light
2 colheres de leite
sal, pimenta-do-reino e 
orégano a gosto

Corte a abobrinha em fa-
tias fininhas no sentido do 
comprimento e depois em 
tirinhas fininhas com um 
apontador de legumes, 
pra quem não tem pode 
ser na faca mesmo
Coloque a abobrinha 
para cozinhar como se 
fosse macarrão, e retire 
quando estiver “al dente”
Escorra a água da abo-
brinha e coloque água 
gelada pra que encerre o 
cozimento
Numa panela, aqueça 
o azeite, o alho, o sal, o 
orégano e a pimenta-do-
-reino a gosto
Coloque a abobrinha 
apenas pra temperar
Molho:
Coloque o requeijão no 
micro-ondas com um 
pouco de orégano, sal, 
pimenta-do-reino e 2 co-
lheres de leite
Misture com a carne mo-
ída já refogada, o leite e 
temperos
Coloque sobre a abobri-
nha e leve para gratinar
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Ingredientes

Modo de preparo

Kebab de frango com 
molho de iogurte 

e pão sírio caseiro

Kebab de frango: 1kg de 
filé de peito em cubos 
Seara/100g de iogurte na-
tural/1 colher (chá) de pá-
prica/1/2 colher (chá) de 
cominho em pó/1/2 co-
lher (chá) de canela em 
pó/suco de 1 limão/1 co-
lher (chá) de azeite de oli-
va/sal e pimenta do reino 
a gosto/Molho de iogurte 
e hortelã: 1/2 pepino pi-
cado/suco de 1/2 limão/2 
colheres (sopa) de folhas 
de hortelã picadas/200g 
de iogurte natural cre-
moso/1 colher (chá) de 
páprica/1 colher (sopa) 
de azeite de oliva/sal e 
pimenta do reino a gos-
to/Pão sírio: Aproximada-
mente 500g de farinha de 
trigo/270ml de água/2 co-
lheres (chá) de açúcar/1 
colher (chá) de sal/60ml 
de azeite de oliva/10g de 
fermento biológico seco.

1- Para pão sírio: Em uma 
tigela adiciono a farinha 
de trigo, o açúcar, o fer-
mento biológico seco. 
Misturo. Acrescento o sal 
ao redor, no centro o 
azeite de oliva e a água. 
Misture bem. Transfiro 
para uma superfície en-
farinhada e sovo bem a 
massa, até que ela fique 
lisa e homogênea. Forme 
uma bola, coloque den-
tro da tigela, cubra com 
filme plástico e deixe 
descansar até dobrar de 
tamanho.
2- Após esse tempo, co-
loque a massa em uma 
superfície enfarinha, for-
me uma bola e divida 
em oito porções, e for-
me bolinhas com cada 
pedacinho. Deixe des-
cansando 15 minutos. 
Após pegue cada boli-
nha, abra com as mãos 
e continue abrindo com 
um rolo e girando para 
ficar redondo. Coloque 
os pães em uma forma, e 
leve ao forno preaqueci-
do a 200° por aproxima-
damente 7 – 10 minutos, 
ou até dourar.
3- Para o molho de io-
gurte e hortelã: Em uma 
tigela adicione o pepino 
picado, o iogurte, as fo-
lhas de hortelã picadas, 
suco de limão, páprica, 
pimenta do reino, sal, 
azeite e misture. Subra 
com filme plástico e dei-
xa na geladeira até a 
hora de servir.
4- Para os Kebabs de 
frango: Para o tempero 
em uma tigela adicione 
o iogurte, suco de limão, 
páprica, cominho em pó, 
pimenta do reino, sal e 
azeite. Misture. Em uma 
tigela grande adicione 
os cubos de frango, des-
peje o tempero, misture, 
cubra com filme plástico 
e deixe marinando na 
geladeira por 30 minutos.
5- Coloque os palitos que 
serão utilizados no keba-
bs de molho na água 
(para evitar que resseque 
ou queime durante o co-
zimento). Na hora de usar 
retire-os da água, seque 
em um pano e forme 
os espetinhos de frango. 
Em uma frigideira quente 
doure os espetinhos de 
frango de todos os lados. 
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Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM REqUEIJÃO

1 kg de frango à passari-
nho/1/2 kg de batata
alho/1 cebola/1/2 copo 
de maionese/1/2 copo de 
requeijão/queijo ralado a 
gosto/sal a gosto.

Tempere o frango com o 
alho, cebola e sal.
Enquanto isso deixa o for-
no preaquecer por cerca 
de 10 minutos.
Misture a maionese com o 
requeijão e unte o frango
Coloque em uma forma e 
cubra com papel alumí-
nio.
Leve ao forno médio por 
cerca de 30 minutos.
Enquanto isso cozinhe as 
batatas por 5 minutos.
Unte com a mistura de 
maionese com requeijão, 
retire o papel alumínio e 
coloque as batatas.
Deixe por mais ou menos 
.1 hora ou até que fique 
dourado, virando de vez 
em quando.
Antes de apagar o fogo, 
jogue queijo ralado em 
cima e deixe por mais 5 
minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM BATATA

1 frango inteiro ou em pe-
daços/5 ou 6 batatas/sal 
a gosto/1 sachê de tem-
pero/vinagre/2 dentes de 
alho/1 cebola/1 colher 
(sopa) de margarina.

Coloque o frango em uma 
forma.
Prepare o tempero assim: 
coloque o sal, sachê de 
tempero de sua prefe-
rência, vinagre, alho e a 
cebola no liquidificador e 
bata.
Pique as batatas e tempe-
re junto com o frango.
Agora já pode colocar no 
forno, asse até dourar o 
frango.
Também dá para colocar 
cenoura.

Ingredientes

Modo de preparo

GALINHA COM qUIABO

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.
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Ingredientes

BORSCH - SOPA 
RUSSA DE 

BETERRABA

2 cenouras médias
6 beterrabas médias 
descascadas
1 talo de aipo
Salsinha
3 colheres de sopa 
de azeite de oliva
2 l de água
750 g de carne para 
sopa
200 g de toucinho
1 folha de louro
1 lata de purê de to-
mate
Sal e pimenta à gosto
Suco de 1 limão
1/2 xícara de creme 
de leite fresco
Opcional: 2 xícaras 
de repolho ralado

Modo de preparo

Corte as 2 cenouras e 
4 beterrabas em tiras 
e o aipo em fatias
Aqueça o azeite e 
acrescente os ingre-
dientes anteriores, 
mexer bem
Juntar a água, a car-
ne, o louro, o tomate, 
sal e a salsa
Deixar ferver em fogo 
baixo até a carne fi-
car macia - aproxima-
damente 1 1/2hora
Retire a carne, corte 
em fatias, coloque na 
sopeira e reserve
Leve o caldo ao copo 
do liqüidificador, dei-
xe bater bem
Volte a panela e 
acrescente o repolho 
e cozinhe por 10 mi-
nutos
Rale as 2 beterrabas 
que sobraram e retire 
suco ou passe pela 
centrífuga
Junte o limão ao suco 
e misture ao caldo 
junto com a pimenta
Coloque na sopeira e 
sirva com o creme de 
leite separado

Ingredientes

ROSqUINHA FRITA

4 xícaras farinha de 
trigo ou até o ponto
1 xícara de açúcar 
refinado
1/2 xícara de óleo
1/2 xícara de leite
2 ovos
1 colher (sopa) de 
fermento em pó
1 pitada de sal

Modo de preparo

Amasse todos os in-
gredientes, colocan-
do a farinha de trigo 
por último, aos pou-
cos, até o ponto de 
enrolar
Deixe descansar um 
pouquinho
Enrole, frite em óleo 
com fogo baixo até 
ficar moreninha
Depois, passe no açú-
car refinado com um 
pouquinho de canela 
em pó
Guarde em lata de 
alumínio
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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
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Ingredientes

Modo de preparo

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 sal-
sinha
6 coxas de frango cozido
Temperos a gosto (cebola, 
alho etc)
3 claras do ovos ligeira-
mente batidas para em-
panar
Farinha de rosca para em-
panar
Óleo para fritar

Coloque as 6 coxas de 
frango para cozinhar com 
sal e temperos a gosto 
(cebola, 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 pa-
rar por 2 minutos para que 
a massa cozinhe
Coloque as gemas, a salsi-
nha e mexa rapidamente
Deixe esfriar um pouco, di-
vida a massa em 6 peda-
ços e abra cada pedaço 
na palma das mãos
Coloque uma coxa e mo-
dele, de tal modo que a 
coxa fique coberta, dei-
xando 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 pa-
pel absorvente e sirva ain-
da quente

Ingredientes

Modo de preparo

GRATINADO DE
 FRANGO

1 kg de peito de frango 
desfiado
1 lata de molho de toma-
te
2 cubinhos de caldo de 
galinha
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1 lata de creme de leite
queijo ralado
100 g de manteiga derre-
tida

Coloque a água numa 
panela e derreta os cubi-
nhos de caldo de galinha
Acrescente o molho de 
tomate e o frango, mexa 
até começar a ferver
Coloque a farinha de trigo 
e mexa até engrossar
Acrescente o creme de 
leite, misture bem
Despeje tudo em uma tra-
vessa e espalhe por cima 
a manteiga e o queijo ra-
lado
Leve ao forno para grati-
nar por mais ou menos 20 
minutos
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Ingredientes

WAFFLE PARA A 
CRIANÇADA

1 xícara (chá) de farinha de 
trigo
1 colher (chá) de fermento 
em pó
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de manteiga 
derretida
1 colher (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
1 gema
1 clara

Modo de preparo

Peneire todos os ingredientes 
secos
Acrescente a gema, o leite, a 
manteiga derretida aos ingre-
dientes secos e misture-os bem
Junte a clara batida em neve, 
incorporando delicadamente
Despeje aproximadamente 1/2 
xícara de chá de massa na for-
ma de Waffle quente
A luz do indicador deverá estar 
apagada, quando a massa for 
colocada a luz acenderá
Quando a luz apagar nova-
mente, o Waffle está pronto
Você poderá servir estes Wa-
ffles com geleia ou até mesmo 
requeijão
O único inconveniente desta 
receita é que você tem que 
ter a máquina de waffle (nun-
ca tive a experiência de fazê-
-lo sem a máquina)

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE ENSOPADO 
AO MOLHO 
VERMELHO

4 postas inteiras de pintado ou 
surubi
4 tomates maduros
1 molho de tempero verde
1 cebola média
1 pimentão
1 cabeça alho
1 caixa de extrato de tomate
3 limões verdes comuns
Sal (pode ser tempero comple-
to arisco ou similar) e pimenta-
-do-reino a gosto (depende 
muito de pessoa a pessoa 
- esta quantidade são para 
quatro pessoas que comem 
bem ou seja 4 pedaços para 
cada um - mas dá para 6 seis 
pessoas no máximo).

Retirar a pele e dessossar as 
postas formando 16 pedaços 
de aproximadamente 5 cm 
quadrados
Temperar com limão, alho 
e sal a gosto e deixar por 1 
hora dentro de um recipiente 
fechado curtindo (pegando 
o gosto), pimenta-do-reino a 
gosto
MOLHO:

Cortar os tomates com ou sem 
pele se preferir - cortar os tem-
peros verdes - cortar a cebola 
- 4 dentes de alho e colocar 
tudo dentro do liquidificador e 
liquidificador
Depois preparar uma panela, 
colocar um pouco de azeite, 
deixar aquecer e colocar todo 
o conteúdo do liquidificador 
na panela para ferver em fogo 
médio
Adicionar o extrato de tomate 
na panela
Após ferver por aproximada-
mente 1 hora retirar a acidez 
do molho utilizando açúcar, 
pequenas porções, até sentir 
que o molho não está mais 
ácido (não salgar)
Continuar a fervura, se neces-
sário adicionar um poco de 
água
Pegar o peixe que está cur-
tindo no tempero adicionar à 
panela (com todo o tempero) 
e deixar ferver por uns 10 minu-
tos, retirar a acidez novamente 
utilizando pequenas proções 
de açúcar (sempre experimen-
tar), estando a gosto então sim 
salgar ao gosto e deixar por 
mais no máximo 10 minutos e 
então servir junto com arroz 
branco, vinho branco bem ge-
lado, pão e salada mista
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº 354/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS EDUARDO 
LOPES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE MOBI-
LIDADE URBANA.

PORTARIA Nº 357/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DE OLIVEIRA 
FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão 
de Estudos Urbanísticos, símbolo CC-2, DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO E URBANÍSMO.

PORTARIA Nº 358/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSIANE COSTA DE JE-
SUS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
URBANÍSMO.

PORTARIA Nº 359/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIANA ROSA PIMEN-
TEL, para exercer o cargo em comissão de Supervisor, símbolo FG-
2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANÍSMO.

.PORTARIA Nº 360/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FERNANDO ANTONIO 
MARTINS JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Análise e Licenciamento, símbolo CC-5, DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANÍSMO.

PORTARIA Nº 308/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCELENA VIEIRA GUS-
MÃO, para exercer a função de Presidente da Junta de Conciliação, 
Símbolo FG-1, Secretaria Municipal de Fazenda.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado Por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 380/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, UILIAN EULALIO BAR-
BOSA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 381/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO RAFAEL DE 
ARAÚJO MENDES, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 382/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MÁRCIO PEREIRA DA 
CUNHA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Munici-
pal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários. 

PORTARIA Nº 383/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO BATISTA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de, Assessor Executivo, Símbolo 
CC-4 Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 384/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA LUCIA DE OLIVEIRA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal da Mulher. 

PORTARIA Nº 385/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRÉ DE OLIVEIRA 
FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjun-
to, símbolo CC-1, da secretaria Municipal do Idoso.

PORTARIA Nº 386/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VIVALDINO ANDRÉ GO-
MES, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo  CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 387/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIANE DOS SANTOS 
CARNEIRO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Muni-
cipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Proteção aos Animais. 

PORTARIA Nº 388/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHARLES MACEDO DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Adjunto, 
símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Proteção aos Animais. 

PORTARIA Nº 389/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MÁRCIO BASTOS FARIA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 390/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENATO DA SILVA VAZ, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 391/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CAMILA VAZ NASCIMEN-
TO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 392/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VINICIUS GERVASIO SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbo-
lo CC-6, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 393/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FERNANDA DE SOUZA 
NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 394/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JANE CARVALHO DA 
CUNHA, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departa-
mento de Esporte e Lazer, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 395/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUANA CHAIENE CHA-
VES GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 396/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GERALDO GETULIO DA 
CRUZ, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

PORTARIA Nº 397/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NILCEIA DE OLIVEIRA 
SANTIAGO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técni-
co, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 398/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TARCISIO DE ASSIS 
NUNES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 399/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARIA DAS GRAÇAS 
FRANCISCO GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Ad-
ministração.

PORTARIA Nº 400/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRO MARCOS 
SANTOS DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de Subpro-
curador, símbolo CC-1, da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 401/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TAINÁ CHAVES GON-
ÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Proteção aos Animais.

PORTARIA Nº 402/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIANO LUIZ DE CAS-
TRO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 403/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JANAÍNA GONÇALVES 
CHAVES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 

símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 404/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO ANICETO DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 405/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Excluir: ANDERSON RODRIGUES DE OLVEIRA da PORTARIA 
Nº 191/GP/2017, DE 12/01/2017, publicada no Jornal Hora H em 
13/01/2017.

PORTARIA Nº 406/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FÁTIMA ROCHA SOUSA 
FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técni-
co, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 407/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALAN CARLOS DIAS GON-
ÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 408/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MAURICIO FIDELIS DA 
SILVA MOREIRA, para exercer o cargo em comissão de Secreta-
rio Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer.

PORTARIA Nº 409/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIO MAIA FERREIRA 
DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Diretor do 
Departamento de Unidades Esportivas, símbolo CC-3, da Secreta-
ria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 410/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUIZ OLYNTHO GUEDES 
PINTO, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Eventos de Esporte, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer.

PORTARIA Nº 411/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNA MOTTA BITTEN-
COURT ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Avaliação, Monitoramento e Pesquisa, símbolo CC-5, da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 412/GP/DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FARME SILVARES 
GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de Coordenador 
Regional do Centro Integrado de Segurança Publica, símbolo CC-3, 
da Secretaria Municipal de Segurança Publica.

PORTARIA Nº 413/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FLAVIANE MARQUES DE 
SOUZA ROCHA, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Di-
visão de Desenvolvimento de Esporte, símbolo CC-5, da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 414/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCAS MARQUES 
XAVIER LAPORT, para exercer o cargo em comissão de Chefe do 
Setor Técnico, símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer.

PORTARIA Nº 415/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CACILDA DIAS MACIEL, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor Administrati-
vo, símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 416/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALESSANDRA MOURA 
LEANDRO, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor 
de Serviços Gerais, símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer.

PORTARIA Nº 417/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

RODRIGO DOS SANTOS BASILIO
GRASIELLE BARRETO MARINS

PORTARIA Nº 418/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO SURPRESA

1 kg de frango desfia-
do/600 g de batatas 
cozidas e cortadas em 
rodelas médias/300 g 
de calabresa picada 
em cubos/1/2 cebola 
picadinha/5 dentes de 
alho picados/1 lata de 
milho/azeite/Temperos 
a gosto.

Cozinhe o frango como de 
costume, desfie e reserve.
Em uma panela acrescen-
te um pouco de azeite, fri-
te a calabresa em cubos, 
a cebola, o alho e frite 
bem, em seguida acres-
cente o frango desfiado e 
o milho, tempere a gosto, 
misture bem e reserve.
Cozinhe as batatas e dei-
xe-as “all dente” e reserve
Faça um molho branco de 
sua preferência e reserve.
Em um refratário que pos-
sa ir ao forno coloque um 
pouco das batatas for-
mando uma camada, em 
seguida despeje o refoga-
do de frango e cubra com 
o restante das batatas e o 
molho branco.
Cubra com queijo mussa-
rela e salpique orégano e 
leve ao forno pré-aqueci-
do para gratinar.
Sirva com arroz branco 
que fica uma delícia.

5 bifes de carne/1 cebola 
grande cortada em rode-
las/2 colheres (sopa) de 
margarina/1 tomate ma-
duro picado/3 colheres 
(sopa) de extrato de to-
mate/2 colheres (sopa) de 
catchup/1 caldo de car-
ne/1 colher (sopa) queijo 
parmesão ralado/ceboli-
nha, salsa e coentro.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque a margarina e a 
cebola numa frigideira.
Leve ao fogo brando até 
dourar.
Coloque os bifes, o caldo 
de carne e deixe a pane-
la tampada.
Quando os bifes estiverem 
quase fritos.
Coloque o tomate, o ex-
trato, o catchup, o coen-
tro, a cebolinha e a salsa.
Deixe 1 minuto sempre 
mexendo.
Retire os bifes, coloque 
num refratário médio.
Jogue o molho por cima, 
polvilhe com o queijo ra-
lado.
Leve ao microondas por 5 
minutos.

BIFE RÁPIDO

MOUSSE DE LIMÃO

1 lata de leite condensa-
do/1 lata de creme de lei-
te/1/2 copo (americano) 
de suco puro de limão/bis 
de limão.

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, bata o 
leite condensado e o cre-
me de leite por 3 minutos.
Acrescente aos poucos o 
suco de limão e continue 
batendo.
Despeje o mousse em um 
refratário e leve à geladei-
ra.
Na hora de servir, triture o 
bis e coloque por cima do 
mousse para decorar.
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SÁBADO, 21 DE JANEIRO DE 2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

LUANA RAMOS DA SILVA

ANA MARIA DIAS GONÇALVES

ARNALDO ROGÉRIO SANTOS BATISTA

GRAYCE LÍVIA DE ALMEIDA MACEDO

EMMANUEL PEIXOTO DIAS

PORTARIA Nº 419/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MÁRCIO ROBERTO 
APARICIO ALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 420/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUIZ FERNANDO DA SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbo-
lo CC-6, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 421/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Exonerar, a contar de 18 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GIL-
BERTO DE ASSIS NUNES, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Regional do Centro Integrado de Segurança Publica, 
símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Segurança Publica.

PORTARIA Nº 422/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GILBERTO DE ASSIS 
NUNES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 423/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIA DE SOUZA 
LEAL, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 424/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GABRIELE TEREZA 
LIMA DA CRUZ, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 425/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARIA ANGELICA VIEI-
RA DOS SANTOS BUQUE, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA Nº 426/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GABRIELA DE SOUZA 
LEAL, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 427/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSEMERE FELIX DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 428/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO ROBERTO SAN-
TOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 429/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROBSON DA SILVA SAR-
MENTO, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 430/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MANOEL GUIMARÃES PI-
RES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 431/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO VALADÃO COE-
LHO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 432/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON VASCONCE-
LOS DA CONCEIÇÃO para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete de, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal 
de Compras e Suprimentos .

PORTARIA Nº 433/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, HUMBERTO DOS SAN-
TOS MARTINS CEZARIO LIMA para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal 
de Obras.

PORTARIA Nº 434/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JEFERSON MARIANO DA 
SILVA para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, sím-
bolo CC-6, da Secretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº 435/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MÁRCIA MENDES 
BARBOSA DIAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 436/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DAVI BARBOSA DIAS, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Música, 
símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº 437/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXSANDRO MARTINS 
DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 438/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROBERTO DA CONCEI-
ÇÃO, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Fiscalização e Iluminação, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal 
de Conservação.

PORTARIA Nº 439/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE FERREIRA 
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Programas e Projetos, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de 
Conservação.

PORTARIA Nº 440/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUIZ CARLOS DE AMO-
RIM, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 441/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOELCIR DOS SANTOS 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 442/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RICARDO LUIZ DA SILVA E 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 443/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CINTIA DA COSTA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, da secretaria Municipal do Idoso.

PORTARIA Nº 444/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MÁRCIO ALMEIDA ANTE-
RO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da secretaria Municipal do Idoso.

PORTARIA Nº 445/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCO MOREIRA FA-
RIAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL E SANEAMENTO.

PORTARIA Nº 446/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, da Secretaria  Municipal de Serviços Públicos.

MARCOS FERREIRA DA SILVA

DIEGO CANAROLLE

ADRIANA DA SILVA ASSUNÇÃO FERNANDES

ANDRÉ GOMES SANTOS

CLEBER RESENDE

FELIPE RODRIGUES DE BARROS E SILVA

GISELLE GARCIA MORINIGO DOS SANTOS

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA ASSIS

JUSSARITA BARCELOS LOPES

MARILEIA SOARES DE SOUZA

REGINA CASSIANO DOS SANTOS

LEANDRO XAVIER DE OLIVEIRA

EMERSON ROCHA MARNÉ

ALEX PEDESSANI SANTANA

MARCOS YURI DE ARÚJO LIMA PEREIRA

ALOISIO CASSIANO DA SILVA FILHO

JOSEMAR CAETANO

VALDECYR REDUA CRUZ

JOSÉ PAULO DE ANDRADE

JONAS AUGUSTO CORDEIRO FILHO

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA

FLÁVIO BEZERRA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 447/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO DE ALMEIDA 
GAIC, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, sím-
bolo CC-6, da Secretaria Municipal de Proteção aos Animais. 

PORTARIA Nº 448/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MOISÉS MORAES DE 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 449/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDSON MENEZES DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 450/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VALTENCIR FRANCIS-
CO MOREIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

PORTARIA Nº 451/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JORGE CEZAR COUTO 
DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento de Auditoria, símbolo  CC-3, da Controladoria Geral do 
Município.

PORTARIA Nº 452/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADILSON DOS SANTOS 
DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor Exe-
cutivo, símbolo  CC-4, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 453/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELISABETH PARPINELLI 
DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor Exe-
cutivo, símbolo CC-4, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 454/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem 
Urbana.

JESSICA DE OLIVEIRA MARCOND

KEILA RIBEIRO FERNANDES BASILIO

LEANDRO LOPES DE FREITAS

MARIANA DA SILVA FREITAS

CLAUDIO DE SOUZA

RUAN CARLOS RODRIGUES SILVA

PAULO MARIANO DE ARAÚJO

PAULO SÉRGIO DA COSTA SOUTO

SIDNEI JOSÉ DA SILVA SOUZA

PORTARIA Nº 455/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Excluir: DIAN LEITE DA SILVA da PORTARIA Nº 189/GP/2017, DE 
12/01/2017, publicada no Jornal Hora H em 13/01/2017.

PORTARIA Nº 456/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON RODRIGUES 
DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de COORDENA-
DOR DAS SUBPREFEITURAS, símbolo CC-3, da Secretaria Muni-
cipal de Conservação.

PORTARIA Nº 457/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO FARIAS DOS 

Ingredientes

Modo de preparo

Filé a parmegiana

10 bifes filé mignon/1 
xícara de farinha de 
trigo/2 ovos/1 pitada 
de sal/farinha de ros-
ca/1 lata de extrato 
de tomate/1 pitadinha 
de açúcar/10 fatias de 
mussarela.

PARA A MILANESA:

Corte o filé em bifes 
não muito finos (por fa-
vor não bata) e tempe-
re-os a gosto.

Passe os bifes na fari-
nha de trigo.

Bata ligeiramente os 
ovos (dois ou mais) com 
uma pitadinha de sal e 
passe os bifes nessa mis-
tura.

Passe os bifes na fari-
nha de rosca.

Faça com que a 
massa fique bem aderi-
da aos bifes.

Frite os bifes, deixe-os 
em papel toalha para 
que sequem bem e co-
loque-os em uma forma 
refratária.

MONTAGEM:

Faça um molho com 
extrato de tomate e 
uma pitadinha de açú-
car e coloque sobre os 
filés.

O melhor sempre será 
o seu próprio molho de 
tomates.

Cubra-os com as 
fatias de mussarela e 
coloque no forno por 
aproximadamente 10 
minutos.

Pessoalmente prefi-
ro queijo prato e reco-
mendo polvilhar bas-
tante queijo parmesão 
ralado, antes de grati-
nar.

Para acompanhar 
batatas fritas bem dou-
radas e arroz branco.

Fica uma delícia.

Rabada

2 kg de rabada fres-
ca/Sal a gosto/Cebo-
la e alho/Pimenta - do 
- reino a gosto/Cheiro 
verde/3 colheres de 
molho de tomate/4 co-
lheres de sopa azeite.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave primeiramente 
a rabada com vinagre.

Depois tempere com 
sal, pimenta - do - reino 
e cheiro verde.

Numa panela de 
pressão de 7 litros, junte 
o azeite.

Depois, acrescente a 
cebola picada e o alho

Quando estiver dou-
rado, jogue a rabada 
e mexa para agregar o 
tempero.

Adicione água até 
que cubra a rabada, 
tampe e deixe cozi-
nhando, após pegar 
pressão por 30 minutos.

Em seguida, quando 
a rabada estiver mole, 
despeje o molho de to-
mate, verifique o sal e a 
pimenta.

Deixe ferver mais um 
pouco e desligue.

Deixe esfriar um pou-
co até que o óleo suba 
todo.

Com uma concha 
retire todo o óleo que 
fica por cima, deixando 
o prato mais suave.
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SANTOS GIACOMETTE para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Conservação.

PORTARIA Nº 458/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOACI SIMÕES DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico do Conselho Municipal de Saúde, símbolo CC-
8.

PORTARIA Nº 459/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, AMANDA FREIRE DE 
BARROS, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão, 
símbolo CC-5, da Divisão de Gestão de Contratos e Convênios, da 
Superintendência Técnica Administrativa, junto ao Fundo Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 460/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MUNIRA VIGUIS DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo 
CC-6, da Divisão da Superintendência de Contas Médicas,  junto ao 
Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 461/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS PEREIRA DE 
ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de Presidente do 
Fundo Municipal de Saúde, símbolo SM. 

PORTARIA Nº462/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROBERTO ABRANTES 
DA ROCHA, para exercer o cargo em comissão de Superintendente 
Técnico, símbolo CC-2, da Superintendência Técnica Administrati-
va, junto ao Fundo Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 463/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

 Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRESSA FREITAS DE 
BARROS DIAS, para exercer o cargo em comissão de Superinten-
dente Técnico, símbolo CC-2, da Superintendência Orçamentária e 
Financeira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 464/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, IRACEMA FERNANDES 
DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Depar-
tamento de Orçamento, símbolo CC-3, da Superintendência Orça-
mentária e Financeira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 465/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENATO PEREIRA BRUM, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento Fi-
nanceiro, símbolo CC-3, da Superintendência Orçamentária e Fi-
nanceira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 466/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, APARECIDA DE SOUSA 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, do Departamento Financeiro, da Superintendência 
Orçamentária e Financeira, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 467/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAPHAEL ANTONIO DE 
MATTOS DAVALLE, para exercer o cargo em comissão de Che-
fe de Departamento, símbolo CC-3, do Departamento Jurídico, da 
Superintendência Técnica Administrativa, junto ao Fundo Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 468/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DÉBORA KEDHY QUA-
RESMA,  para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, 
símbolo CC-4, do Departamento Jurídico, da Superintendência Téc-
nica Administrativa, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 469/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIO CESAR DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, símbolo 
CC-4, do Departamento Jurídico, da Superintendência Técnica Ad-
ministrativa, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 470/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIMONE BARBOSA VIEI-
RA,  para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, sím-
bolo CC-6, do Departamento Jurídico, da Superintendência Técnica 
Administrativa, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 471/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 

V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VALÉRIA CRISTINA OLI-
VEIRA DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, do Departamento Jurídico, da Superinten-
dência Técnica Administrativa, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 472/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS VINICIUS RO-
DRIGUES DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, da Presidência do Fundo Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº 473/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIMONE AQUINO MIETHE, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Departamento de 
Apoio Administrativo, símbolo CC-3, da Superintendência Técnica 
Administrativa, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 474/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PRISCILA DE MELO 
VASCONCELOS DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Presidência do Fundo 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 475/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CELIO DAVI DE SOUZA 
CALADO, para exercer o cargo em comissão de Presidente do Con-
selho Municipal de Saúde, símbolo CC-7.

PORTARIA Nº 476/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VANESSA MARINS DE 
CARVALHO, para exercer o cargo em comissão na Secretaria Exe-
cutiva do Conselho Municipal de Saúde, símbolo CC-8, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 477 /GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SHIRLEY ELIS FER-
NANDES EVANGELISTA, para exercer o cargo em comissão na 
Secretaria Administrativa do Conselho Municipal de Saúde, símbo-
lo CC-8, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 478/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relaciona-
dos abaixo para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo.

JANE CÂNDIDA DE JESUS VICENTE

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

MARIA APARECIDA DA SILVA EUFRASIO

BRUNO SÉRGIO LOBATO RIBEIRO MAURICIO

SEVERINO JOSÉ COSMO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

JOSIMAR MACHADO DIAS

VAGNER IACILO DO VALLE

ANA CAROLINA MEIRELES DO NASCIMENTO

GIULANE CALIXTO AMORIM

PORTARIA Nº 479/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,  REGIANE NASCIMENTO 
CORTES GOMES para exercerem o cargo em comissão de Asses-
sor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo.

PORTARIA Nº 480/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,  PAULO JOSÉ GONÇAL-
VES VIANA para exercerem o cargo em comissão de Chefe de Divi-
são de Projetos Urbanístico, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal 
de Habitação e Urbanismo.

PORTARIA Nº 481/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados, 
para exercer o cargo em comissão de Agente de Articulação e Cida-
dania, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Cidadania.

LUCAS DA SILVA BALBINO

EVELIN CARNEIRO DE SOUZA

LEILA LEAL DA CUNHA DOS SANTOS

MARCO AURELHO DE PAULA LIMA

CLAUDECIRO DA SILVA

MICHELE  SANTOS  MARINHO

EDYNA LIMA DA SILVA

SÔNIA REGINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

PAMELA PAOLA VALENTIM ROSA

NORIVALDA SOARES TEIXEIRA

PORTARIA Nº 482/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIELE DA SILVA 
CORREA FONTES, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial e Cidadania.

PORTARIA Nº 483/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIELE VAZ DO COUTO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 484/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TAYNA SENNA SANTOS 
LIMA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 485/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NELSON DANIEL DA SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 486/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JADIR ELIAIS LEMOS DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Secretario Executi-
vo de Juventude, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 487/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 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 Comunicação Social.

RAFAEL PEREIRA BARRETO

GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE

WAGNER SILVA SANTOS

FABIO ALVES DA SILVA

PORTARIA Nº 488/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MAX MAURO GALINDO 
DOS REIS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

PORTARIA Nº 489/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIO CESAR GOMES 
DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

PORTARIA Nº 490/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA CAROLINA GOMES 
DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social.

PORTARIA Nº 491/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RONIE DE OLIVEIRA PE-
REIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 492/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIEL SANTOS HONO-
RIO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Administração. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 245/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê RAYANNA ARAÚJO NUNES PEREIRA;
Leia-se: RAYANNA ARAÚJO NUNES FERREIRA.

NA PORTARIA Nº 244/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê THIAGO COUTINHO SOUZA;
Leia-se: TIAGO COUTINHO SOUZA.

NA PORTARIA Nº 261/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê ANA PAULA DOS SANTOS  PIMENTA;
Leia-se: ANA PAULA DOS SANTOS PIMENTA EGITO.

NA PORTARIA Nº 262/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê ANDRZA CAVALCANTE DE SOUZA;
Leia-se: ANDREZA CAVALCANTE DOS SOUZA.

Ingredientes

Modo de preparo

MACARRÃO AO 
MOLHO BRANCO

1 pacote de macarrão 
tipo talharim/1 lata de 
creme de leite/1 co-
lher (sopa) de maizena
2 tabletes de caldo 
de galinha/folhas de 
manjericão fresco/
azeite/2 cebolas mé-
dias picadas/água
queijo ralado

Cozinhe o macarrão 
em muita água até fi-
car macio.
Reserve
Refogue a cebola no 
azeite e acrescente 
água o suficiente para 
o molho.
Coloque o caldo de 
galinha e deixe dissol-
ver.
Quando a água es-
tiver fervendo, dissol-
va a maisena em um 
pouco de água e 
acrescente.
Coloque o manjericão
Assim que levantar fer-
vura, coloque o creme 
de leite.
Deixe ferver novamen-
te, sempre mexendo
Despeje em cima do 
macarrão e polvilhe o 
queijo ralado.
Sirva quente.

MACARRÃO DE 
PANELA DE PRESSÃO

500 g de macarrão 
(gravatinha, pene, fu-
silli...)/1 lata de creme 
de leite/1 lata de mo-
lho de tomate/2 cal-
dos de galinha dissolvi-
dos ( em 100 a 200ml 
de água)/Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque todos os ingre-
dientes na panela de 
pressão.
Quando pegar pressão es-
pere 3 minutos e apague 
o fogo.
Coloque em uma traves-
sa e acrescente queijo 
fatiado ou ralado no ralo 
grosso.

Ingredientes

Modo de preparo

NHOqUE 
FÁCIL

2 caldos de galinha/3 xí-
caras de leite/6 colheres 
(sopa) de maionese/2 co-
lheres de salsinha picada/
sal a gosto/3 xícaras de 
farinha de trigo.

Dissolva os 2 caldos no lei-
te e leve ao fogo com a 
maionese, a salsinha e o 
sal
Quando levantar fervura 
e a maionese derreter, re-
tire do fogo e coloque a 
farinha de trigo de uma só 
vez
Misture bem rápido para 
não empelotar
Volte a massa no fogo 
baixo, mexendo por 1 ou 
2 min
Desligue o fogo e deixe a 
massa amornar
Sobre a mesa enfarinha-
da, coloque a massa e 
faça rolinhos.
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NA PORTARIA Nº 244/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê SUELI REZENDE DE SOUZA;
Leia-se: SUELI SILVA REZENDE DE SOUZA.

NA PORTARIA Nº 232/GP/2017 DE 16 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 17/01/2017.
Onde se Lê FABINA SAMPAIO DO NASCIMENTO SOARES;
Leia-se: FABIANA SAMPAIO DO NASCIMENTO SOARES.

NA PORTARIA Nº 352/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê Assessor Técnico, símbolo CC-6;
Leia-se: Assessor Executivo, símbolo CC-4.

NA PORTARIA Nº 189/GP/2017 DE 12 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 13/01/2017.
Onde se Lê ELSON CIQUEIRA LIMA;
Leia-se: ELSON SIQUEIRA LIMA.

Onde se Lê BRUNO CESAR PEREIRA BORGES;
Leia-se: BRUNO CESAR FERREIRA BORGES.
NA PORTARIA Nº 228/GP/2017 DE 13 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 14/01/2017.
Onde se Lê EDNUBIA MACENA VIEIRA;
Leia-se: EDINUBIA MACENA VIEIRA.

NA PORTARIA Nº 291/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê DEJAIR PEREIRA DA SILVA;
LEIA-SE: DEJAIR FEREIRA DA SILVA.

NA PORTARIA Nº 371/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê EDILEIA DA SILVA ROSEIRA;
Leia-se: EDILEIA DA SILVA ROZEIRA.

NA PORTARIA Nº 269/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 18/01/2017.
Onde se Lê VALÉRIA DE GOUVEIA;
Leia-se: VALÉRIA DE GOVEIA.

NA PORTARIA Nº 352/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê ISAQUE ANTÉRO LOPES ;
Leia-se: ISAAC ANTÉRO LOPES FILHO.

NA PORTARIA Nº 360/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê FERNANDO ANTONIO MARTINS JUNIOR;
Leia-se: FERNANDO ANTONIO MARTINS DUARTE JUNIOR.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADORIA  GERAL DO MUNICIPIO

RESOLUÇÃO PGM Nº 001 DE 20  DE JANEIRO DE 2017

“Dispõe sobre delegação de competência prevista no § 1º do artigo 
3º da Resolução nº 003/2013 e da outras providências.”

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, considerando a neces-
sidade de racionalizar e agilizar os procedimentos administrativos.

 RESOLVE:

Art. 1º - Delegar competência ao subprocurador Fabrício Mercan-
delli Ramos de Almeida , matricula 60/60411, a consultora Jurídica 
Fernanda Fernandes de Oliveira, matricula 80/41943 e ao Diretor de 
Departamento Rogério Félix de Souza, matrícula 80/41862, a com-
petência prevista no § 1º do artigo 3º da Resolução nº 003/2013.:

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

RICARDO TONASSI SOUTO
Procurador Geral

Mat. 60/60433

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL – CACS-FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 001/CACS/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

 “Dispõe sobre aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias 
do CACS-FUNDEB para o ano de 2017, e dá outras providências.”

O Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social – CACS-FUNDEB de Belford Roxo no uso de suas atri-
buições legais e:

° Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 
11.494/2007
° Considerando o que dispõe a Portaria nº 481/
FNDE/2013
° Considerando o que dispõe o Regimento Interno  do 
CACS-FUNDEB de Belford Roxo

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CACS-
-FUNDEB de Belford Roxo para o ano de 2017;

Art. 2º- As Reuniões Ordinárias serão realizadas conforme Calendá-
rio e as Extraordinárias de acordo com o estabelecido no parágrafo 
único, artigo 4º do Regimento Interno do CACS-FUNDEB;

Art. 3º- As Reuniões Ordinárias bem como as Extraordinárias serão 
realizadas na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Edu-
cação-SEMED, sito a Rua Manicoré  nº 125, Bairro São Bernardo, 
Belford Roxo as 10h;

Parágrafo Único- Sempre que necessário o local de Reunião do 
Conselho do FUNDEB poderá ser alterado mediante comunicado 
aos Conselheiros num prazo de 48h;

Art. 4º- Integra a esta Resolução o Anexo Único – Calendário de 
Reuniões do CACS-FUNDEB de Belford Roxo-2017;

Art. 5º- Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos no 
âmbito das competências do CACS-FUNDEB;

Art.6º- As Reuniões do Conselho do FUNDEB serão realizadas 
sempre as terceiras/4ª-feiras de cada mês, podendo haver alteração 
sempre que necessário.

Art. 7º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

CASSIO SILVA DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social
CACS-FUNDEB de Belford Roxo

ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CACS-FUNDEB 

DE BELFORD ROXO
ANO 2017

MÊS DIA

JANEIRO 25/01

FEVEREIRO 15/02

MARÇO 15/03

ABRIL 19/04

MAIO 17/05

JUNHO 21/06

JULHO 12/07

AGOSTO 16/08

SETEMBRO 20/09

OUTUBRO 18/10

NOVEMBRO 22/11

DEZEMBRO 13/12

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME 

RESOLUÇÃO Nº 001/CME/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017. 
“Dispõe sobre a aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias 
do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo-CME para o 

ano de 2017 e dá outras providências.”

O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo 
no uso de suas atribuições legais e:

° considerando o que dispõe o Regimento Interno do 
CME, aprovado pela Portaria n° 005 de 09/12/1998 em 
seus artigos 9º, incisos I, XVII e 33 §§ 1º, 2º e 3º; 

° Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 019 de 
13/01/1993;

° Considerando o que dispõe o Decreto Municipal n° 
819 de 30/06/1997.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho 
Municipal de Educação – CME para o ano de 2017.

Art. 2º - As reuniões Ordinárias serão realizadas conforme Calendá-
rio e as Extraordinárias mediante convocação publicada em Diário 
Oficial;

Art. 3º - As Reuniões Ordinárias bem como as Extraordinárias serão 
realizadas no CIEP Municipalizado Constantino Reis, sito a Avenida 
Joaquim da Costa Lima s/nº, Bairro São Bernardo, Belford Roxo 
às 10h;

Parágrafo Único - Sempre que necessário o local da Reunião do 
CME poderá ser alterado mediante comunicado aos Conselheiros 
num prazo de 48h.

Art. 4º - Integra a esta Resolução o Anexo Único – Calendário de 
Reunião – 2017;

Art. 5º - Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos no 
âmbito das competências do CME; 

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário;

ANTONIO CARLOS LUSTOSA
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME - Bel-

ford Roxo

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE BELFORD ROXO – CME – ANO DE 2017.

MÊS DIA

FEVEREIRO 09/02

MARÇO 08/03

ABRIL 12/04

MAIO 10/05

JUNHO 08/06

JULHO 12/07

AGOSTO 09/08

SETEMBRO 13/09

OUTUBRO 11/10

NOVEMBRO 08/11

DEZEMBRO 13/12

° As Reuniões do Conselho Municipal 
de Educação - CME serão realizadas as 2ª 
quartas-feiras de cada mês.

PORTARIA Nº 27/PREVIDE/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

Exonerar, a contar desta data, a servidor ALEXANDRE MARCOS 
DE LIMA, para exercer o cargo em comissão de ASISTENTE JU-
RÍDICO, símbolo CC-4, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 28/PREVIDE/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor ALESSANDRA APARECI-
DA BELARMINO, para exercer o cargo em comissão de Assistente 
Administrativo, símbolo CC-6, do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 29/PREVIDE/2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor EDNA MARIA LOPES OLI-
VEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Apoio II, 
símbolo CC-4, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 30 PREVIDE/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

Designa servidores para integrarem a Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Belford Roxo – PREVIDE.

O DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO – PREVIDE, no uso das atribuições que lhe conferem o in-
ciso VI do art. 49 da Lei Complementar nº 083, publicada em 28 de 
dezembro de 2006 e no Decreto Municipal nº 4.186, de 01 de janeiro 
de 2017, CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados, para integrarem a Comissão Permanen-
te de Licitação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Belford - PREVIDE, os seguintes servidores:

I – Alex Araújo de Oliveira, matrícula 60/363 
- 2017, membro titular e Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação;

II – Monique de Magalhães Mattos dos San-
tos, matrícula 60/378 – 2017, membro titular e Secretária da Comis-
são Permanente de Licitação; 

III – Célia Maria Moreira, matrícula 60/370 – 
2017, membro titular; e

IV – Paulo Sérgio Silva Sales, matrícula 
60/377 - 2017, membro titular;

Parágrafo único - O Presidente e o Secretário da Comissão em seus 
impedimentos e ausências serão substituídos por integrantes da 
Comissão Permanente de Licitação, observada a ordem sequencial 
estabelecida no caput deste artigo.

Art. 2º - As decisões serão tomadas e as sessões públicas realiza-
das por, pelo menos, três membros da Comissão Permanente de 
Licitação.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e 
com vigência até 31 de dezembro de 2017.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente do-PREVIDE

ERRATAS:
NA PORTARIA 21/PREVIDE/2017
ONDE SE LÊ: TAÍS LUCEANA TAVARES SILVA
LEIA-SE: TAÍS LUCIANA TAVARES SILVA

NA PORTARIA 23/PREVIDE/2017
ONDE SE LÊ: ASISTENTE JURÍDICO
LEIA-SE: ASSISTENTE JURÍDICO

NA PORTARIA 21,24 E 25/PREVIDE/2017
ONDE SE LÊ: ASSISTENTE
LEIA-SE: ASSESSOR

NA PORTARIA 25/PREVIDE/2017
ONDE SE LÊ: SÍMBOLO CC - 6
LEIA-SE: SÍMBOLO CC – 2

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente do PREVIDE

Ingredientes

CEBOLA 
DO OUTBACK

1 cebola grande/
Água o suficien-
te/500 g de farinha 
de trigo/4 ovos/1 xí-
cara de chá de lei-
te/1 colher de chá 
de pimenta caie-
na/1 pitada de pa-
prica
500 g de farinha de 
rosca
Óleo para fritar

Modo de preparo

Retire a casca da 
cebola, tomando 
cuidado para não 
retirar muita casca.
Usando uma faca 
afiada, dividir a ce-
bola em 4 partes, 
começando do alto 
para a raiz, deixan-
do aproximadamen-
te 1 cm de raiz.
Repita esse proces-
so ate chegar em 16 
partes.
Coloque a cebola 
em um recipiente e 
cubra com água fer-
vente, reserve ate as 
pétalas começarem 
a abrir.
Em seguida mergu-
lhe em água gelada 
e reserve ate a ce-
bola se abrir em flor 
e depois leve a mes-
ma para uma penei-
ra ate escorrer toda 
água.
Bata os ovos com 
o leite, junte sal, pi-
menta e páprica
Passe a cebola na 
farinha de trigo na 
batida de ovos, em-
pane na farinha e 
rosca, e frite em óleo 
quente.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO AO 
CREME DE CEBOLA

1 kg de filé de fran-
go/1 pacote de cre-
me de cebola/1 lata 
de milho/1 lata de 
creme de leite (com 
soro)/1 pacote de 
requeijão cremoso 
(de bisnaga plástica 
dá mais certo)/2 ce-
bolas grandes/bata-
ta palha

Primeiro tempere o 
filé de frango com 
limão, alho, sal e pi-
menta (a gosto).
Coloque o creme 
de cebola, o milho, 
creme de leite e o 
requeijão no liquidifi-
cador, bata até ficar 
homogêneo.
Forre uma assadeira 
ou pirex que possa ir 
ao forno com as ce-
bolas.
Frite o frango leve-
mente.
Coloque o frango 
sobre a cebola, por 
cima coloque o cre-
me que foi batido 
no liquidificador, e 
acrescente batata 
palha.
Leve ao forno até 
gratinar.


