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Bandido vai assaltar 
e é morto pela vítima

Tropa da Força chega ao Rio

Ladrão esfaqueia dona de casa 
porque ela não tinha dinheiro 

Trio é preso 
por arrastão 
em Mesquita

Assassinos 
de bebê são 
grampeados

Operação 
prende 171 
do Detran

reprodução/facebook divulgação
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projeto de lei

Suspeito, que estava com comparsa, atacou dois homens que estavam numa moto, mas foi surpreendido pela açõa de um deles que tomou a arma e atirou

Cristiane de Souza levou golpes no pescoço e foi socorrida pela filha

Militares viajaram de Brasília em um Boeing 767 da FAB e desembarcaram no Galeão

3

Vereador impede Light de ‘roubar’ 
com chip clientes em Mesquita
Ordem Pública coloca cabresto 
em Beer ‘Cabeça de Burro’ Club
Choperia que foi alvo de denúncia de moradores que reclamavam de baderna e barulho terá que entrar na linha.
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Por um triz

Falso

o show que rihan-
na faria ontem em 
nice, na frança, foi 
cancelado após o 
atentado que ma-
tou dezenas de pes-
soas na última quin-
ta-feira. a cantora já 
estava na cidade, 
de acordo com a re-
vista ‘billboard’, mas 
um porta-voz disse à 
publicação que ela 
está segura.

circulou pela in-
ternet uma notícia 
informando que a 
microsoft iria 'res-
sucitar' o famoso 
'msn'. a microsoft 
se pronunciou so-
bre a informação 
e afirmou que era 
falsa! a empresa 
está muito conten-
te com o desempe-
nho do'skipe', subs-
tituto do aplicativo.

novas emissões de rádio estão seguindo um padrão 
matemático, que simplesmente não bate com qualquer 
coisa que conhecemos ou que já vimos. desde 2007, nos-
sos telescópios já detectaram cerca de uma dúzia de 
emissões como essa, chamadas de ‘fast radio bursts’. es-
ses pulsos duram apenas alguns milissegundos, mas com 
tanta energia quanto o sol libera em apenas um mês.

Todos já estão acostumados com a raposa 
do navegador de internet firefox. mas há um 
grande equivoco com este mascote. na ver-
dade não é uma raposa, como pensávamos. 
na verdade, é um panda vermelho oriundo das 
montanhas do himalaia, no sul da china.

por quase uma década, os astrônomos estão in-
trigados com fortes emissões de rádio que parecem 
estar vindo de um lugar muito distante. e agora, aca-
bamos de encontrar mais uma peça desse misterioso 
quebra-cabeças espacial, mas ao que tudo indica, só 
fez os cientistas ficarem ainda mais confusos.

Contato extraterrestre II

Fomos enganados! Contato extraterrestre

katana, é uma espada japonesa, ou sabre, com ape-
nas um lado da lâmina afiado. a ‘espada do céu’ é dife-
rente de todas as catanas que você já ouviu falar, e têm 
um segredo incrivelmente surreal: ela foi forjada com um 
meteorito! existem diversas armas relacionadas ao espa-
ço no mundo dos filmes, como os sabres-de-luz dos jedis, 
mas a "espada do céu" com certeza supera tudo isso. 

Espada do céu

o youtuber Whindersson nunes alcançou 
a marca de 10 milhões de inscritos em seu 
canal oficial do Youtube. no início de 2016 
ele estava atrás da kéfera e estima-se que 
até o final do ano, ele chega a ultrapassar 
o canal 'porta dos fundos', que é o maior 
canal de humor na rede.

o peixe foi registrado em uma pesquisa publicada pela 
revista behavioral ecology, onde sugere que o peixe pode 
trocar de papeis sexuais com seu parceiro até 20 vezes 
por dia. esse peixe usa uma estratégia chamada ‘nego-
ciação de ovos’ que consiste em subdividir sua posta di-
ária de ovos em ‘pacotes’ e alterna o papel sexual com 
seu parceiro, acasalando após várias desovas.

Bizarrice animal II

Chance para assistente de gerência
empresa renomada no ramo de fast food abre 

vaga para assistente de gerência com ensino mé-
dio completo e experiência na função. salário de 
r$ 1.801,80, horas extras, clT, adicional noturno. 
interessados devem enviar currículo no corpo do 
email para rhcvconf@gmail.com.

Atendente na Zona Sul
cafeteria localizada no barra shopping abre oportu-

nidade para atendente com ensino médio completo, 
experiência na função de atendente de alimentação 
e residir próximo ao local. salário de r$ 962,52, vale ali-
mentação, de r$ 107,00 e 10% das vendas. interessados 
enviar currículo para selecao_niteroi@yahoo.com.br.

Recepcionista feminina
empresa prestadora de serviços abre oportunida-

de para recepcionista feminina para início imediato 
com ensino médio completo e experiência na fun-
ção. salário de r$ 1.162,00, vale transporte e vale re-
feição. iteressadas devem enviar currículo com foto 
para celia.nogueira@materservicos.com.

Herbalife pagará US$ 200 milhões
a herbalife aceitou pagar uma multa de us$ 200 

milhões e reestruturar totalmente suas operações 
nos estados unidos, de acordo com acordo firma-
do com reguladores federais americanos para en-
cerrar uma investigação na qual era acusada de 
possíveis práticas enganosas.

Preços têm queda
os preços médios para novos aluguéis tive-

ram uma queda real de 12,93% nos doze me-
ses até junho de 2016, de acordo com pesquisa 
divulgada pela fipe, e pelo portal Zap imóveis 
divulgada ontem. no período, a queda dos pre-
ços foi de 5,23%. 

Dólar encerra a semana em baixa
o dólar comercial fechou em queda de 0,16% ontem, 

cotado a r$ 3,254 na venda. É a quarta baixa seguida da 
moeda norte-americana, que havia caído 0,46% na véspera.  
com isso, o dólar encerra a semana com queda de 1,22%. no 
mês, no entanto, a moeda acumula alta de 1,28%. no ano, a 
desvalorização acumulada é de de 17,57%.

Sucesso inesperado

FAST FOOD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INVESTIGAÇÃO NOS EUA

MOEDA AMERICANA

Porco nasce com cara de macaco

Bizarrice animal
existe uma espécie de peixe que muda 

de sexo como mudamos de humor. essa es-
pécie é a ‘serranus tortugarum’ e foi mar-
cada com cores individuais, de forma que 
os cientistas pudessem registrar o período 
de desovas. o peixe que é nativo do caribe, 
foi nomeado como ‘chalk bass’.

CAFETERIA

IMÓVEIS

megacurioso

há algumas semana nós apresentamos o caso do leão-da-mon-
tanha com dentes na testa que foi encontrado em uma comuni-
dade nos estados unidos e está intrigando os cientistas. entretanto, 
há mais um caso de animal bizarro registrado que vem ganhando 
a internet nos últimos dias. as pessoas estão chamando a criatura 
de ‘porco-macaco’. o vídeo no topo do texto foi gravado na 
cidade de ciego de avila em cuba e mostra um homem segu-
rando um porquinho que possui uma feição um tanto inusitada. 

Alvo de forte rejeição  
a nuvem negra estacionada sobre o gover-

no de duque de caxias está longe de ser dissi-
pada. pelo menos é o que acredita a popula-
ção que se transformou em crítico ferrenho do 
prefeito alexadre cardoso. É do conhecimento 
de todos que a gestão atual é um verdadeiro 
fracasso por obra e culpa de sua ineficácia.

Vai pular do barco 
a situação é tão crítica que cardoso, segun-

do comentários que circulam pela cidade, es-
taria seriamente disposto a abandonar o bar-
co da corrida eleitoral em busca da reeleição. 
se confirmada, a decisão será um prato cheio 
para os adversários políticos que querem ver o 
chefe do executivo pelas costas.

O peso da inércia 
o peso dos problemas enfrentados por du-

que de caxias selou os índices de impopu-
laridade de alexandre. e o sombra enumera 
alguns como obras superfaturadas e inacaba-
das, e a que upa que não funciona represen-
tando uma pequena amostra do caos admi-
nistrativo.  

É o melhor a fazer
menos mal que a luz do bom senso de car-

doso o despertou para a realidade nua e crua. 
ele deve ter entendido que uma campanha 
pela reeleição seria o suicídio político e a exe-
cração em praça pública. só convém lembrar 
que o atual prefeito, ao ser eleito, prometia 
mundos e fundos. entretanto as circunstâncias 
o mergulharam no mar da rejeição

E falando em rejeição...
os vereadores de duque de caxias estão na 

berlinda. por lá, corre na boca miúda que o 
número de cargos comissionados foge a qual-
quer legislação. os 'edis', como são chamados 
os parlamentares, devem pagar um preço alto 
na próxima eleição. 



Prefeito de Japeri recebe visita 
do vereador Markinho Gandra
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

 visita de peso

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

O representante do Poder Executivo apresentou e debateu sobre o Programa Bairro Legal.

O vereador ficou entusiasmado ao conhecer de perto o projeto e reforçou que percebe a importância dos serviços

Vereador Maurício Moraes aprova o recesso

Encontro teve como pauta os pedidos dos moradores

Câmara aprova Lei de 
Diretrizes Orçamentárias

Autoridades municipais de Japeri 
debatem melhorias para a cidade

Idosos meritienses formam exército para situação de risco

sob a presidência 
do vereador mauricio 
morais, a câmara de 
municipal de nova 
iguaçu aprovou na úl-
tima quarta-feira, em 
segunda votação, a 
lei de diretrizes orça-
mentárias (ldo) para 
o ano de 2017 e en-
trou em recesso de 
sessões plenárias. 

recebido no dia 23 
de maio e submeti-
do à deliberação do 
plenário, o projeto foi 
aprovado em primei-
ra discussão no dia 
7 de junho de 2016, 
indo para a comis-
são de orçamento 
para o recebimento 
de emendas, pelo 
prazo de cinco dias 
úteis, em atendimen-

o prefeito ivaldo 
barbosa dos santos, o 
Timor, reuniu-se com os 
secretários municipais 
ontem, em seu gabi-
nete, com o objetivo 
de acompanhar os 
resultados e colaborar 
nas ações que cada 
pasta vem desenvol-
vendo. o encontro 
teve como pauta prin-
cipal as melhorias que 
podem ser feitas para 
dar continuidade ao 
crescimento gradual 
da cidade, além de 
resolver pendências 
institucionais.

o representante 
do poder executivo 

são João de meriti tem 
atualmente uma popula-
ção de mais de 458 mil ha-
bitantes, segundo estima-
tivas do instituto brasileiro 
de geografia e estatística 
(ibge). deste total, quase 
52 mil são idosos. pensan-
do neste grupo, a defesa 
civil do município, em par-
ceria com a subsecretaria 
da melhor idade, decidiu 
capacitar a Terceira idade 
para agir e prevenir situa-

to aos parágrafos 3º 
e 6º, do artigo 278 do 
regimento interno. 
nenhuma emenda foi 
apresentada.

a ldo estabelece 
metas e prioridades 
da administração pú-
blica, além de diretri-
zes para a elabora-
ção e execução do 
orçamento, entre ou-
tras atribuições.

a abertura do se-
gundo período de ses-
sões deste ano será 
no dia 2 de agosto.

o presidente mauri-
cio fez questão de sa-
lientar que o trabalho 
legislativo continua, e 
as reuniões das co-
missões permanentes 
ocorrerão normal-
mente.

conversou com cada 
secretário sobre as 
reivindicações dos 
moradores e, juntos, 
chegarem a uma con-
clusão sobre o melhor 
resultado para atender 
aos pedidos. “precisa-
mos dar continuidade 
ao bom trabalho que 
já vem sendo desem-
penhado, pois juntos 
podemos chegar mais 
longe. peço que os re-
presentantes de cada 
pasta deem o seu me-
lhor. vamos redobrar 
nosso comprometi-
mento com a popula-
ção, vestir a camisa e 
estender as melhorias 

cusTódio marTins

Wanderson oliveira

divulgação

ontem, o prefeito 
de Japeri, ival-
do barbosa dos 

santos, o Timor, recebeu 
na sede da secreta-
ria de obras e serviços 
públicos (semosp), o 
presidente da câmara 
dos vereadores de bel-
ford roxo, marco auré-
lio de almeida gandra 
(markinho gandra). o 
representante do poder 
executivo estava acom-
panhado do secretário 
da pasta, andrew re-
nato, que apresentou 
e debateu sobre o pro-
jeto bairro legal, que 
será lançado em breve. 
o objetivo da iniciativa 
é levar melhorias de in-
fraestrutura para todo o 
município.

QuAlidAdE dE VidA
o trabalho na cida-

de tem sido constante 

e muito mais será feito 
para que os japerien-
ses possam ter melhor 
qualidade de vida, 
acessibilidade e mobi-
lidade urbana. o vere-
ador markinho gandra 
ficou entusiasmado ao 
conhecer de perto o 
projeto e reforçou que 
percebe a importância 
dos serviços que serão 
realizados.

“mais uma vez que-
ro parabenizar o pre-
feito Timor e toda sua 
equipe por iniciativas 
como esta do progra-
ma bairro legal. o mu-
nicípio de Japeri e seus 
moradores só têm a 
ganhar pelo compro-
metimento e seriedade 
de todos os envolvidos 
para promover melhor 
qualidade de vida aos 
cidadãos”, disse o pre-
sidente da câmara dos 
vereadores de belford 
roxo.

pela cidade”, disse o 
prefeito.

na ocasião, o prefei-
to Timor informou que 
novas reuniões vão 

acontecer com o intui-
to de orientar e fiscali-
zar os serviços básicos 
que são oferecidos 
aos japerienses.

Parlamentar afirma que melhorias virão
por sua vez, o pre-

feito agradeceu o 
reconhecimento do 
parlamentar e afir-

mou que muito mais 
melhorias ainda es-
tão por vir. “estamos 
trabalhando para 

beneficiar todos os 
munícipes, em todos 
os cantos da cida-
de. Ter o reconheci-

mento do markinho 
gandra, que é um 
parceiro de Japeri, 
pelos feitos no nosso 

município tem uma 
representatividade 
muito grande para 
nós. vamos continuar 

fazendo mais ações 
que promovam be-
nefícios para a po-
pulação”, afirmou. 

ções de risco.
somente no último 

semestre, 200 pessoas 
concluíram o programa 
voluntários seniores da 
defesa civil, fazendo a ci-
dade chegar à marca de 
500 capacitados para agir 
em ocasiões emergenciais. 
prevenção e combate a 
incêndios, primeiros socor-
ros, acidentes domésticos, 
redução de desastres, vo-
luntariado, defesa civil e 

o estatuto do idoso são as 
principais disciplinas pre-
sentes no curso, que conta 
com aulas práticas e teó-
ricas.

dona lucilia ribeiro da 
costa freire, 61 anos, e o 
namorado, Jonas paes da 
silva, de 68, são um casal 
que se formou na última 
edição do curso. a senho-
ra, que conheceu o par em 
uma aula de valsa na sede 
da subsecretaria há apro-

ximadamente três anos, 
lembra-se que, há exatos 
38 anos, perdeu um filho 
justamente por não saber 
fazer uma massagem car-
díaca, procedimento que 
lhe foi ensinado durante o 
curso. “naquele dia, está-
vamos somente eu e meu 
filho em casa. a ambulân-
cia demorou a aparecer e, 
quando chegamos ao hos-
pital, ele já estava morto”, 
recorda-se.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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agentes da secretaria de defesa 
civil e ordem pública de nova igua-
çu demoliram imóveis comerciais 
construídos irregularmente às mar-
gens do rio das velhas, em miguel 
couto. 

a Tv hora h, mais 
um empreendimento 
da gráfica e editora 
hora h, está em con-
tagem regressiva para 
entrar no ar. ainda 
em fase experimen-
tal, o novo canal de 
comunicação é for-
mado por uma equi-
pe supercompetente. 

na cidade de nova 
iguaçu, por exemplo, 
a revitalização da 
via light foi ‘ataca-
da’ pelos pichadores, 
que rabiscaram os in-
compreensiveis ‘códi-
gos’ nas pinturas que 
embelezam paredes 
e muros dos imóveis 
da via. 

a ‘emissora virtual’ promete agitar o mundo políti-
co, com entrevistas polêmicas que devem bombar 
na internet. a Tv hora h conta com a tecnologia 
de ponta para inovar na qualidade das produções. 

o diretor lino rocca e a atriz vânia santos, do cen-
tro experimental de Teatro e artes, viajam dia 27 com 
a peça solo ‘perdoa-me por amar’ para participar do 
festival nacional de Teatro de barbacena (mg). 

É só um exemplo Contagem regressiva 

Vai bombar ‘Perdoa-me por amar’ 

Eles disseram... nós publicamos!
“Só quem viu foram os curiosos que se aproximaram do espetáculo. A gente vai sustentar a liberdade 

artística”. advogado rafael faria, que defende a produtora que gravou um filme pornô na praia do 
recreio, Zona oeste do rio. o diretor do filme brad montana vai prestar depoimento na 42ª dp (recreio). 

em uma semana ocorreram 265 tiro-
teios, um e meio a cada hora, em comu-
nidades do rio de Janeiro. entretanto, os 
índices de criminalidade estariam sendo 
maquiados pela secretaria de segurança 
pública.

segundo o deputado federal e ex-go-
vernador anthony garotinho (pr), o ob-
jetivo seria apagar o alarme vermelho e 
evitar que o sentimento de medo domine 
a maioria da população. como se isso 
fosse possível. 

direTo ao ponTo

o rio se transformou em potencial alvo do 
grupo estado islâmico (ei). as especulações di-
vulgadas na imprensa sobre um provável ata-
que terrorista não podem ser subestimadas por 
uma única razão: o mundo vai estar na capital 
carioca para assistir aos Jogos olímpicos. o ei já 
deu o recado, sendo o mais concreto revelado 
por um deputado francês, segundo o qual um 
brasileiro teria um plano de ataque a uma de-
legação francesa. 

Samba é Nosso! Orgulho da região Vandalismo 
a associação cultural samba é 

nosso realizou o sorteio da ordem 
dos desfiles para o carnaval de 
2017, das escolas que vão desfilar 
na estrada intendente magalhões, 
na Zona norte do rio. dividida nos 
grupos c, d e e, grande parte das 
agremiações é da baixada.

o sorteio aconteceu na quadra 
da portela, em madureira. entre as 
escolas estão o gres chatuba de 
mesquita, matriz de são João e 
império da uva, de nova iguaçu. 
a entidade é presidida por mar-
cos falcon e reinaldo bandeira 
(vice-presidente).  

o brasil precisa de leis mais 
duras para punir quem destrói o 
patrimônio público, erguido com 
pagamento dos impostos que 
todos nós, trabalhadores ou não 
pagamos. por onde quer que se 
olhe, as marcas desses deixadas 
pelos criminosos estão lá. 

Dura realidade 

Alarme vermelho
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Brasília

numa disputa decidi-
da em 2º turno, rodrigo 
maia (dem-rJ) foi eleito 
presidente da câmara 
para ocupar um man-
dato-tampão de seis 
meses, até 31 de janei-
ro de 2017. maia teve 
285 votos, contra 170 de 
rogério rosso (psd-df). 
houve ainda 5 votos em 
branco entre os 460 de-
putados presentes.

a eleição foi preci-
pitada pela renúncia 
ao cargo de eduardo 
cunha (pmdb-rJ), afas-
tado há dois meses do 
mandato por decisão 
do sTf (supremo Tribunal 

federal).
nesse período, a câma-

ra vinha sendo comanda-
da pelo vice-presidente 
Waldir maranhão (pp-ma). 
após a divulgação do 
resultado, parte dos de-
putados puxou um coro 

uma vergonha o alojamento dos 
militares da força de segurança 
nacional que estão no rio para os 
Jogos olímpicos. camas improvi-
sadas e salários atrasados podem 
provocar uma debandada geral. 

Rodrigo Maia terá que definir lado

de “fora, cunha”. maia 
tentou angariar votos 
com o argumento de 
que seria o contraponto 
ao candidato preferido 
pelo centrão, rogério 
rosso, apontado como 
próximo a cunha. 

uma compra de 
eletrodomésticos 

feita pela secretaria 
de saúde de guapi-
mirim junto à empre-
sa gb garcia eletro-
móveis, cerca de r$ 
500 mil, continua até 
hoje sem explicação 
e os dados referentes 
ao processo licitató-
rio que gerou duas 
notas de empenho 
em 2013 simplesmen-
te não aparecem no 
sistema da prefeitura. 
de acordo com o de-
nunciado ao ministé-
rio público pelo con-
selho municipal de 

Superfaturamento ainda 
não foi explicado em Guapi

saúde, em inquérito 
que acabou levando 
a Justiça afastar o se-
cretário eliel ramos e 
o prefeito marcos au-
rélio dias, que depois 
retornaram ao gover-
no, teriam sido encon-
tradas irregularidades 
na contratação da 
gb, bem como em 
contratos firmados 
com outras dez em-
presas para o forne-
cimento de gêneros 
alimentícios, medica-
mentos e materiais de 
consumo para a rede 
municipal de atendi-
mento médico. 

Nova Iguaçu derruba construções irregulares em Miguel Couto
ordem pública

Moradores ficaram mais tranquilos com a demolição das construções que eram usadas para o consumo de drogas 

Maia havia recebido 120 votos no 1º turno da votação

 Ministério Público pediu à Prefeitura que recupere área invadida irregularmente.

confira a matéria completa no site

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

suellen lima/framephoTo/esTadão conTeúdo 

agentes da secre-
taria de defesa 
civil e ordem pú-

blica de nova iguaçu 
demoliram ontem três 
lojas comerciais cons-
truídas irregularmente 
às margens do rio das 
velhas, em miguel cou-
to. o espaço público 
foi recuperado para 
facilitar a limpeza do 
rio, evitando enchentes 
frequentes no local.

a reintegração acon-
teceu de forma pacífi-
ca, já que há um mês 
o secretário de defesa 
civil e ordem e públi-
ca, luiz antunes, avisou 
aos comerciantes que 
iria realizar a destruição 
e solicitou que eles es-

vaziassem o local. de 
acordo com antunes, o 
ministério público deter-
minou a demolição.

as lojas tinham sido 
transformadas em pon-
tos de consumo de 
drogas e deixou os mo-
radores da região pre-
ocupados. “estou muito 
feliz pela demolição. 
Tinha gente que entra-
va lá para usar droga. 
aqui já está muito pe-
rigoso. outra coisa que 
me preocupa é que 
vem gente de longe 
despejar lixo nesse rio 
e quando chove, a rua 
fica completamente 
alagada. ainda bem 
que a prefeitura está 
resolvendo o nosso pro-
blema”, disse o pedrei-
ro José maria.

Rodrigo Maia é o novo presidente da Câmara
reprodução 
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na entrada de ni-
lópolis, a presença de 
cavalos é comum. na 
manhã de ontem, seis 
animais foram encon-
trados pastando entre 
o acesso ao município e 
a via light. para quem 
trafega pelo trecho é 
preciso redobrar a aten-
ção. ou seja, ficar de 
olhos bem abertos para 
não correr o risco de se 
envolver em algum aci-
dente. agora, e quanto 
a prefeitura? não seria 
dela a responsabilidade 
de punir os proprietários 
dos animais?
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 Marcos Aurélio faz segredo das contas da Saúde
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Projeto fortalece a legislação de combate ao crime aumentando a eficiência do Judiciário brasileiro.
reprodução

felipe rodrigues

Medidas propostas pela comissão

Alexandre Serfiotis é vice 
na comissão anticorrupção

“Haverá alterações estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a corrupção” disse

o deputado fe-
deral alexandre 
serfiotis (pmdb-

-rJ) cobrou da presidên-
cia da câmara federal 
agilidade na instalação 
da comissão especial 
destinada a proferir pa-
recer ao projeto de lei 
nº 4850, de 2016, que 
estabelece medidas 
contra a corrupção e 
demais crimes contra 
o patrimônio público e 
combate ao enriqueci-
mento ilícito de agentes 
públicos.

na última quarta-feira, 
a comissão foi instalada 
e alexandre foi eleito 1º 
vice-presidente.

“agora, é dar início 
aos trabalhos que vão 
culminar com a emissão 
e análise do parecer 
sobre a proposta, para 
que a mesma possa ir a 
plenário para ser apre-
ciada e votada. fico 
feliz em fazer parte da 
mesa que vai conduzir 
esse processo e aprovei-
to para afirmar que da 
minha parte não faltará 
empenho e dedicação” 

declarou.
serfiotis comemorou a 

instalação da comissão 
especial e disse não ter 
dúvidas de que a pro-
posta, que foi uma ini-
ciativa dos deputados 
antonio carlos mendes 
Thame (pv-sp), diego 
garcia (phs-pr), fernan-
do francischini (sd-pr) e 
João campos (prb-go), 
fortalece a legislação 
de combate ao crime 
e aumenta a eficiência 
do Judiciário brasileiro, 
bem como promove al-
terações na legislação 
penal em relação aos 
crimes nela menciona-
dos, com o objetivo de 
tornar mais rígidas as pe-
nalidades para os admi-
nistradores públicos que 
neles incorrerem.

“o projeto de lei pro-
move alterações estru-
turais e sistêmicas ne-
cessárias para prevenir 
e reprimir a corrupção 
na administração públi-
ca e vem ao encontro 
da campanha ‘10 me-
didas contra a corrup-
ção’, idealizada pelo 
ministério público fede-
ral” explicou.

entre as medidas 
propostas pelo pro-
jeto de lei, estão 
prevenção à cor-
rupção, transparên-
cia e proteção à 
fonte de informa-
ção; criminalização 

do enriquecimento 
ilícito de agentes pú-
blicos; aumento das 
penas e crime hedion-
do para corrupção de 
altos valores; aumen-
to da eficiência e da 
justiça dos recursos 

no processo penal; 
celeridade nas ações 
de improbidade ad-
ministrativa; reforma 
no sistema de pres-
crição penal; ajustes 
nas nulidades penais; 
responsabilização dos 

partidos políticos e 
criminalização do 
caixa 2; prisão pre-
ventiva para evitar 
a dissipação do di-
nheiro desviado e re-
cuperação do lucro 
derivado do crime.

Doações de agasalhos  
para ONG em Resende

colaboradores da con-
cessionária Águas das 
agulhas se uniram para 
um ato solidário através 
da campanha do aga-
salho promovida pelo 
grupo Águas do brasil. a 
ação aconteceu duran-
te todo o mês de junho 
e resultou num somatório 
de 740 peças de roupas 
e calçados. as doações 
foram entregues essa se-
mana, na sede da ong 
resgate, que trabalha 
com assistência psicoló-
gica a pessoas com de-
pendência química, e 
prevenção e educação 
contra o uso de drogas 
em resende.
de acordo com o su-
perintendente da con-
cessionária, ivan ce-
zar moura, há 4 anos a 
empresa acompanha 
as atividades realizadas 
pela instituição e o resul-
tado do trabalho desen-
volvido despertou o inte-
resse dos colaboradores 
a ajudar.
“o que nos motiva a 
apoiar os projetos da 
ong resgate é perce-
ber o quanto eles bus-
cam resgatar famílias. 
estão empenhados em 

retirar pessoas que vi-
vem em situação de 
risco, proporcionando 
a elas uma nova opor-
tunidade e expectativa 
de vida. esperamos que 
as doações sejam de 
grande valia a todas as 
pessoas que farão uso” 
disse.
a ong resgate é for-
mada por uma equipe 
multidisciplinar, sem fins 
lucrativos, que trabalha 
na prevenção e edu-
cação contra o uso de 
drogas, integrando ór-
gãos de saúde e pres-
tando assistência social 
no município.
as doações recebidas 
serão destinadas a duas 
clínicas de recuperação 
que a ong tem convê-
nio para internação de 
dependentes químicos 
que residem na cidade 
de resende, e que pre-
cisam de tratamento. a 
manaim, localizada na 
cidade de itamonte, e 
a casa de recuperação 
feminina, na cidade de 
seropédica.
conheça um pouco 
mais dos projetos reali-
zados pela ong no site 
http://gruporesgate.org/.

ONG Resgate recebeu apoio do Grupo Águas do Brasil

Jonas Marins conseguiu liminar para retornar ao cargo

divulgação

Jonas Marins retorna ao Executivo 
e não disputará reeleição este ano

Projeto O Futuro da Minha Cidade discute 
mobilidade urbana em Volta Redonda

o prefeito Jonas ma-
rins (pcdob) pode re-
tomar o cargo após li-
minar concedida pelo 
supremo Tribunal fe-
deral (sTf). Jonas havia 
sido afastado no início 
de junho, por decisão 
da Justiça de barra 
mansa.

Também no mês pas-
sado, o chefe do execu-
tivo havia conseguido 
uma liminar do Tribunal 
de Justiça do rio (TJ-rJ) 
para retornar ao cargo 
de prefeito, mas uma 
outra liminar expedida 
pela Justiça de barra 
mansa causou seu se-

gundo afastamento.
de acordo com in-

formações de pesso-
as ligadas à Jonas, ele 
ainda não assumiu a 
prefeitura, o que pode 
acontecer a qualquer 
momento.

 Jonas marins afirmou 
ontem, após o supremo 
Tribunal federal (sTf) 
conceder liminar para 
seu retorno ao cargo, 
que não irá disputar a 
reeleição. Jonas disse 
ainda que mesmo com 
sua volta à prefeitura, 
a pré-candidatura de 
ueslei brito do seu parti-
do (pc do b) não sofre-
rá alterações.

marins informou ain-
da que aguarda orien-
tação da sua equipe 
jurídica para poder 
retornar ao gabinete 
da prefeitura. o então 
prefeito em exercício, 
Jorge costa, será noti-
ficado pela Justiça da 

decisão do sTf para 
desocupar a sala. na 
ocasião da saída de 
Jonas do gabinete, 
uma imagem de nos-
sa senhora aparecida 
foi quebrada. o secre-
tário de planejamento 
exonerado por costa, 
ronaldo alves, presen-
teou Jonas com uma 
nova imagem.

        liMiNAR
“defiro a medida li-

minar para possibilitar o 
retorno do requerente 
ao cargo que exercia 
como prefeito do mu-
nicípio de barra mansa, 
sem prejuízo de que o 
Tribunal de Justiça do 
estado do rio de Janei-
ro fixe outras medidas 
cautelares nas ações 
em curso, conforme 
entender necessário e 
suficiente. comunique-
-se com urgência. publi-
que-se”

o grupo coordenador 
do projeto ‘o futuro da 
minha cidade’ recebeu 
na noite da última terça-
-feira, o arquiteto e urba-
nista ronaldo alves, que 
falou sobre mobilidade 
urbana. o encontro faz 
parte do ciclo de pales-
tras com especialistas em 
áreas estratégicas para o 
desenvolvimento do mu-
nicípio. a reunião ocorreu 
na sede da firjan (federa-

ção da indústria do esta-
do do rio de Janeiro), no 
laranjal, e foi coordenada 
por mauro campos, pre-
sidente do sindicato das 
indústrias da construção 
civil do sul fluminense (sin-
duscon-sf). nesta semana, 
o sindicato das empresas 
de cargas (sulcarj) aderiu 
ao projeto e representan-
tes da csn já participaram 
das reuniões.

no encontro, ronaldo 

alves apresentou possíveis 
soluções para enfrentar 
um problema crônico na 
cidade: engarrafamen-
tos e excesso de veículos, 
além do planejamento de-
ficiente de engenharia de 
trânsito. para se ter uma 
ideia, segundo alves, a ci-
dade tem 2,37 moradores 
para cada veículo. ele su-
geriu ao grupo que fosse 
implantados novos modais 
e o incentivo de locomo-

ção a pé e de bicicleta: 
“cabe muito bem em vol-
ta redonda uma linha do 
brT, com já está ocorrendo 
no rio de Janeiro, e me-
lhoria no transporte coleti-
vo. além disso, o incentivo 
do uso de bicicletas como 
transporte e a cultura de 
andar a pé. além de fazer 
bem ao meio ambiente e 
as pessoas, também ajuda 
desafogar o trânsito”, disse 
o arquiteto.
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Medidas propostas pela comissão
entre as medidas 

propostas pelo pro-
jeto de lei, estão 
prevenção à cor-
rupção, transparên-
cia e proteção à 
fonte de informa-
ção; criminalização 

do enriquecimento 
ilícito de agentes pú-
blicos; aumento das 
penas e crime hedion-
do para corrupção de 
altos valores; aumen-
to da eficiência e da 
justiça dos recursos 

no processo penal; 
celeridade nas ações 
de improbidade ad-
ministrativa; reforma 
no sistema de pres-
crição penal; ajustes 
nas nulidades penais; 
responsabilização dos 

partidos políticos e 
criminalização do 
caixa 2; prisão pre-
ventiva para evitar 
a dissipação do di-
nheiro desviado e re-
cuperação do lucro 
derivado do crime.
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Mais um suspeito encara a tranca
Batalhão de Mesquita prende marginal que teria matado o dono de uma 
academia. Ele também deve responder pelo assassinato de um entregador de pizza. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

6

a polícia militar prendeu 
ontem mais um suspei-
to de envolvimento no 
assassinato do empre-
sário felipe lavina ma-
chado, que era dono 
de uma academia, no 
bairro k-11, em nova 
iguaçu, em outubro do 
ano passado. os agen-
tes do 20º bpm (mes-
quita) informaram que 
max pereira fernandes, 
conhecido como Th, 
de 21 anos, foi captu-
rado na rua Tupã, na 

comunidade da cha-
tuba, dominada pelo 
tráfico de drogas. 
durante a ação, os mi-
litares prenderam tam-
bém luís fernando dos 
santos martins, o lilico 
ou miúdo, e apreen-
deram um revólver de 
calibre 38 com cinco 
munições. Th, de acor-
do com a polícia, já 
tem três passagens e é 
suspeito ainda de ma-
tar um entregador de 
pizzas na comunidade 
em que atua como tra-
ficante. Felipe lavina foi executado após ser sequestrado

Revólver calibre 38mm foi apreendido com o marginal

divulgação pmerJ/faceboook
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Dois já foram presos pelo crime covarde
um mês após o cri-

me, em novembro, 
a divisão de homi-
cídios da baixada 
fluminense (dhbf) já 
havia prendido luigi 
sirino dos santos, 20, 
suspeito de matar 

e sequestrar felipe. o 
corpo da vítima foi lo-
calizado no bairro k-11. 

a namorada do 
empresário também 
chegou a ser presa e 
acusada de ser a man-
dante do crime. mas 

a Justiça concedeu 
habeas corpus em de-
zembro à elen cristina 
cury, de 23 anos. ini-
cialmente, ela era tes-
temunha por ter sido 
sequestrada também 
pelos assassinos, mas 

solta no caminho, es-
taria de olho na he-
rança que poderia 
herdar no caso de 
morte do empresário. 
elen estava há pou-
co mais de um ano 
namorando felipe.

Perseguição grampea 5 por 
arrastão em Belford Roxo 

militares do bata-
lhão de belford roxo 
(39º bpm) prenderam 
na madrugada de on-
tem cinco suspeitos de 
praticar assalto na re-
gião. entre os detidos 
estão duas mulheres. 
com eles, os agentes 
apreenderam vários 
objetos que pertence-
riam às suspostas víti-
mas. 

de acordo com a 
guarnição comanda-
da pelo 3º sargento 
sabino, os pms reali-
zavam patrulhamento 
na avenida  Joaquim 
da costa lima, na al-
tura do bairro apolo 
Xi, quando tiveram a 
atenção voltada para 
o veículo com as ca-
racterísticas informa-
das por outra viatura. 

os agentes orde-
naram ao motorista 
que parasse, mas ele 
acelerou, dando início 
a uma perseguição 
até conseguir realizar 
o cerco na avenida 

agentes da 53ª de-
legacia de polícia 
(mesquita) realizaram 
na última quarta-feira 
uma operação com 
o objetivo de checar 
informações recebi-
das pela unidade de 
que um suspeito esta-
ria comercializando 
drogas através do sis-
tema ‘disque droga’ 
e realizava entregas 
em um veículo astra, 
de cor prata.

o delegado ma-

governador leonel de 
moura brizola, na altu-
ra do bairro pilar. nes-
se trecho o condutor 
perdeu o controle do 
veículo gol, placa lpY-
2550, que capotou. 

após o acidente, vá-
rias vítimas do bando 
reconheceram os inte-
grantes como autores 
dos roubos. Questiona-
dos, três dos suspeitos 
confessaram ter rou-
bado o automóvel em 
são João de meriti. os 
policiais informaram 

theus lopes informou 
que ao parar o ve-
ículo o motorista foi 
abordado pelos poli-
ciais. com ele, foram 
encontrados três sa-
colés de cocaína, no 
total de 8 gramas. o 
suspeito, que confes-
sou o crime, foi iden-
tificado como José 
maria ferreira omena. 
ele foi encaminhado 
à distrital e autuado 
pelo crime de tráfico 
de drogas.

à 64ª (meriti) sobre o 
caso, onde o proprie-
tário do veículo aguar-
dava para registrar a 
ocorrência do roubo. 
ele foi encaminhado 
para a 54ª dp onde re-
conheceu o trio. 

com os criminosos, 
os pms apreenderam 
uma arma de brin-
quedo (simulacro), di-
versos aparelhos celu-
lares, várias carteiras 
com documentos, dois 
relógios, além da recu-
peração do veículo. 

Suspeito de roubar cargas 
dos Correios, trio é preso

Ônibus pega fogo em Resende

Traficante do ‘disque droga’ vai em 
cana após ser monitorado pela Civil

a polícia militar 
tirou de circula-
ção três bandidos 
suspeitos de roubo 
de cargas dos cor-
reios. os marginais 
identificados como 
carlos pereira de 
lima, de 39 anos, 
e reinaldo misael 
apóstolo, 28, foram 
presos na manhã 
de ontem na ro-
dovia presidente 
dutra, na altura de 
nova iguaçu, após 
mais um ataque. 
a ação envolveu 
guarnições de três 
cabines sobre ro-
das (csr) dos bair-
ros moquetá, Jar-
dim iguaçu e luz 
sob os comandos 
dos sargentos cân-
dido, luís paulo e 
soldado r. da silva, 
respectivamente. 

segundo infor-
mações do 20º 
bpm (mesquita), 
a pm foi alertada 
para a placa de 
veículo suspeito 
que foi abordado 
na via onde esta-

um ônibus foi con-
sumido pelo fogo na 
tarde de ontem, na 
rodovia presidente 
dutra, em resende, 
região sul fluminen-
se. a novadutra, 
concessionária que 
administra a rodovia, 

vam dois ocupantes. 
eles confessaram ter 
realizado o roubo e 
levaram os agentes 
até uma casa no 
bairro de austin onde 
estava guardado um 
grande volume de 
mercadorias. a du-
pla, então, confessou 
que em outro imóvel, 
dessa vez em agos-
tinho porto, em são 
João de meriti, onde 
foram encontradas 
mais mercadorias da 
empresa de entrega 
e foi preso o terceiro 
suspeito: carlos antô-
nio oliveira da silva, 

informou que o incên-
dio aconteceu no km 
306, na pista sentido 
rio.

ainda segundo in-
formou que o veículo, 
que seguia para o rio, 
estava levando idosos 
que voltavam de uma 

31. 
Toda a carga 

roubada e os pre-
sos foram levados 
para a sede da 
polícia federal de 
nova iguaçu. a 
unidade informou 
que nos últimos 
dias foram rouba-
dos 10 veículos de 
carga dos correios. 
os agentes acredi-
tam que o trio inte-
gra uma quadrilha 
de roubo de carga 
com base nas ca-
racterísticas des-
critas pelas vítimas 
dos ataques. 

excursão em são 
lourenço, em minas 
gerais. apesar do 
susto, os 25 passa-
geiros e o motorista 
não ficaram feridos. 
o motorista relatou 
a uma equipe da 
polícia rodoviária 
federal (prf) que o 
fogo começou em 
um pneu dianteiro, 
depois que ele es-
tourou.

por conta do aci-
dente, o trânsito fi-
cou interrompido por 
uma hora para que 
as chamas fossem 
apagadas. o fogo 
atingiu também a 
vegetação às mar-
gens da via e a lenti-
dão chegou a 10 km. 

Policiais do 20º BPM recuperaram carga com o bando

53º dP investigou suspeito

Corpo de Bombeiros trabalha para controlar as chamas

Celulares e carteiras das vítimas foram apreendidos

divulgação
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Trabalho: às atividades 
manuais e pequenos 
negócios estão 
protegidas pelos astros. 
Chegou sua hora de você 
mostrar o seu potencial 

profissional e acelerar o crescimento 
da sua atividade. Finanças: situação 
estável. Amor: plena sintonia com 
seu amor. 

Áries

Trabalho: seu empenho 
se mostrará eficiente 
para atingir suas metas 
profissionais. Continue 
usando o seu otimismo 
e chegará mais rápido 

ao seu objetivo. Finanças: chances de 
ganhos extras. Amor: bom dia para 
iniciar ou consolidar um romance.

Touro

Trabalho: imponha 
métodos modernos 
e produzirá muito 
mais na sua 
atividade. Finanças: 
conquistará sucesso 
financeiro através de 

trabalhos criativos. Vida social: 
será destaque na sua elite. Amor: 
quem te ama vai lutar para lhe 
fazer feliz. 

Gêmeos

Trabalho: ótimas 
perspectivas de êxito 
nos projetos em 
andamento. Tenha 
coragem para enfrentar 
alguns desafios, 

pois você chegará lá! Finanças: 
possibilidades de rolar um negócio 
bem lucrativo. Amor: seu charme 
pode render conquistas. Juízo! 

Câncer

Trabalho: drible as 
crises, usando o seu 
potencial produtivo na 
sua atividade e ganhará 
mais. Finanças: o 
Sol, regente deste 
signo, aumenta o seu 

poder criativo e possibilita sua 
independência financeira. Amor: 
romance recebe boas vibrações. 

Leão

Trabalho: perseverança 
estará forte nesses dias. 
Boa fase para dar uma 
virada na sua vida 
profissional e faturar 
mais. Vida social: muita 

badalação à vista! Finanças: você 
está próximo de ser bem-sucedido 
financeiramente. Amor: poder de 
sedução em alta.

Virgem

Trabalho: pessoas 
influentes podem 
apoiar suas idéias. 
Momento propício 
para abrir pequenos 
negócios. Disposição 
astral facilita êxito 

profissional. Finanças: procure 
proteger seus interesses e movimentar 
bem o seu dinheiro. Amor: clima de 
felicidade. 

Libra

Trabalho: Plutão 
regente deste signo 
vai proporcionar 
criatividade e força 
de vontade para você 
atingir seus objetivos 

profissionais. Finanças: saberá 
melhorar o que faz e aumentar os 
seus ganhos. Amor: na vida a dois 
não faltarão paixão e cumplicidade. 

Escorpião

Trabalho: seu 
empenho na sua 
atividade pode garantir 
ótimos resultados e 
aumentar sua conta 
bancária! Vida social: 

promete conversas produtivas. 
Finanças: um negócio pequeno 
pode se tornar uma boa fonte 
de renda. Amor: sucesso na vida 
amorosa.

Sagitário

Trabalho: Saturno 
regente deste signo 
traz responsabilidade 
para você conduzir 
bem seus negócios 

e se destacar na sua carreira 
profissional. Finanças: você 
saberá cuidar melhor do 
seu dinheiro e engordar sua 
poupança. Amor: paixão à 
distância no ar!

Capricórnio

Trabalho: ventos 
da sorte sopram a 
seu favor. Poderá 
se destacar numa 
entrevista de 
emprego ou ganhar 

uma promoção. Finanças: muita 
facilidade para ganhar dinheiro 
e perspicácia para não o deixar 
fugir. Amor: não dê espaço para 
desconfianças bobas.

Aquário

Trabalho: aproveite 

dia positivo para 

fazer novos contatos 

profissionais. Há 

chances de ser bem-

sucedido nos seus negócios, pois 

está bem protegido pelos astros. 

Finanças: há indícios de êxito 

financeiro. No amor, Vênus assinala 

uma fase de conquistas e de muitas 

alegrias na vida a dois.

Peixes

7atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

extrato do terMo de aPostilaMeNto Nº 01 
ao coNtrato Nº 009/2016.

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – coNtratada: rompenuve socioambiental ltda
03 – objeto: serviço de capacitação dos candidatos 
eleitos do conselho tutelar.
04 – eMbasa/Modalidade: termo de apostilamento, 
com base no artigo 65, ii, d, c/c parágrafo 8º da lei 
federal 8.666/93, por força visando da alteração 
da razão social e do endereço da sede da empresa 
contratada.
05 – Processo adMiNistratiVo: 4847/2015.
06 – data da assiNatura: 06/07/2016

folhas n°604

À FAZENDA E PLANEJAMENTO 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso xxii da lei 10.520/02, art. 43, 
Vi do estatuto das licitações lei nº 8.666/93 e art. 
1°, ii do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, 
HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2016, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
conforme solicitação feita pela secretaria Municipal 
de ação social e habitação (sMash) processo 
administrativo n° 2526/2015 apensos n° 3585/2015 - 
3584/2015- 3840/2015 à:

empresa: Performa Real Prestadora de Serviços 
Ltda EPP
cNPj: 11.204.253/0001-01
Valor: R$ 18.329,06 (dezoito mil trezentos e vinte e 
nove reais e seis centavos).

Porto real, 23 de junho de 2016.

Laura Rezende Alves
Secretária Municipal de Ação Social e Habitação

aviso de licitação
tomada de Preços nº 004/2016

contratação de empresa para prestação de serviço 
de limpeza e de despoluição da lagoa do Village, no 
município de Porto real, para atender a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
(sMMa). retirada do edital em horário comercial. local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua hilário ettore, 442 
– centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 
27570-000. abertura da proposta dia 01/08/2016 às 
09:00 h no endereço acima. informações gerais: as 
sociedades empresariais interessadas deverão trazer: 
3 (três) resmas de papel sulfite modelo A4, procuração 
com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

leticia Klotz de almeida
Presidente da comissão de licitação

aviso de licitação
Pregão presencial nº 049/2016

contratação de empresa para fornecimento de fogão 
com acendimento automático, atendendo a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
(sMMa). retirada do edital em horário comercial. local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua hilário ettore, 442 
– centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 
27570-000. abertura da proposta dia 28/07/2016 às 
09:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 2 (duas) resmas de papel 
sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de licitação
Pregão presencial nº 050/2016

contratação de empresa para fornecimento de material 
de segurança e outros, atendendo a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
(sMMa). retirada do edital em horário comercial. local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua hilário ettore, 442 
– centro – Porto real – rio de janeiro – rj – ceP 
27570-000. abertura da proposta dia 28/07/2016 às 
14:00 h no endereço acima. as sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel 
sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

PORTARIA Nº 2330 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, SÉRGIO 
LUIS DA SILVA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de tratamento de água e esgoto da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, SÉRGIO 
LUIS DA SILVA, para o cargo em comissão cc1 de 
diretor do departamento de turismo e eventos da 
secretaria Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2331 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARIA 
PAULA SALLES TAVARES, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de Políticas Públicas da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2332 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, MARIA 
APARECIDA DA SILVA GOMES, do cargo em 
comissão cc4 de chefe do sine da secretaria 
Municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e 
renda. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARIA 
APARECIDA DA SILVA GOMES, para o cargo em 
comissão cc3 de assessor técnico legislativo da 
secretaria Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2333 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARTA 
COSTA DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão 
cc4 de chefe do sine da secretaria Municipal de 
desenvolvimento econômico, trabalho e renda. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2334 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MÔNICA 
RODRIGUES ROSA, para o cargo em comissão 
cc4 de assessora para atração de investimentos da 
secretaria Municipal de desenvolvimento econômico, 
trabalho e renda. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2335 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, NIVALDO 

FERREIRA, do cargo em comissão cc3 de assessor 
de roçada e capina da secretaria Municipal de obras, 
urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, NIVALDO 
FERREIRA, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenador na área de cadastro da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2336 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, JANILSON 
SOUZA DA SILVA, do cargo em comissão cc4 de 
assessor de almoxarifado da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, JANILSON 
SOUZA DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de Pavimentação da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2337 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, IRANILDO 
MAURICIO TAVERNARI, do cargo em comissão cc4 
de Gerente da casa abrigo da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, IRANILDO 
MAURICIO TAVERNARI, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de Políticas sociais de segmentos 
da secretaria Municipal de assistência social, direitos 
humanos e habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2338 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, ROBERTA 
KELLY FONSECA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de assuntos fundiários da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, ROBERTA 
KELLY FONSECA, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de Procedimentos administrativos da 
secretaria Municipal de assistência social, direitos 
humanos e habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2339 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, RITA 
DE CÁSSIA ROSA, do cargo em comissão cc3 de 
assessora de Políticas sociais de segmentos da 
secretaria Municipal de assistência social, direitos 
humanos e habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, RITA DE 
CÁSSIA ROSA, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenadora de assuntos fundiários da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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Ingredientes

Pimentão recheado 
com carne moída

2 pimentões médios ou 
grandes/300 g de car-
ne moída/1/2 cebola 
picada/2 dentes de 
alho picado/sal a gos-
to/1 pedaço pequeno 
de bacon (opcional)/1 
cenoura pequena (op-
cional)/2 fatias de pre-
sunto/2 fatias de quei-
jo/3 colheres (sopa) de 
requeijão.

Modo de preparo

lave bem os pimentões.
faça um buraco no 
pé de cada pimentão, 
como uma tampa.
retire toda a semen-
te de dentro limpando 
tudo.
deixe reservado.
Tempere a carne e dei-
xe reservada também.

RECHEiO:
refogue a cebola e o 
alho picados.
acrescente o bacon 
cortado em cubos.
deixe dourar.
coloque a carne moí-
da e mexa bem
misture a cenoura cor-
tada em cubos
coloque um copo de 
água e deixe cozinhar 
até a cenoura cozinhar 
e secar a água.
corte as fatias do pre-
sunto e queijo em pe-
daços pequenos.
acrescente à carne e 
desligue o fogo
coloque o requeijão e 
mexa bem.
pegue os pimentões, 
coloque o recheio den-
tro preenchendo por 
completo.
corte um pedaço de 
papel alumínio ( propor-
cional ao pimentão ) e 
cubra cada pimentão.
coloque-os em uma for-
ma de alumínio ou re-
fratária.
leve ao forno pré-aque-
cido, a 220º, por 20 mi-
nutos.
sirva de preferência 
bem quentinho.

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro
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Ingredientes

Picanha ao molho 
de mostarda

1 peça de picanha 
cortada em fatias/2 
bisnagas de mos-
tarda amarela/4 
colheres de sopa 
de molho de alho 
(daqueles líquidos 
que vendem no 
mercado)/2 co-
lheres de sopa de 
azeite/200 g de sal 
g ro s so/orégano 
(somente para sal-
picar no molho).

Modo de preparo

coloque em uma vasilha 
os dois potes de mostar-
da, o molho de alho, o 
azeite e o sal grosso
misture bem com um 
garfo, para que todos os 
ingredientes se tornem 
um molho só
salpique um pouco de 
orégano no molho e mis-
ture mais um pouco
a picanha já deverá es-
tar cortada em bifes e 
sem tempero
pegue os bifes de pica-
nha e lambuze no mo-
lho, até que o bife fique 
amarelo dos dois lados
Quando o bife estiver 
totalmente coberto pelo 
molho, retire-o da vasilha, 
e coloque-o diretamente 
na grelha da churras-
queira para assar
repita a operação bife 
a bife, ou seja, labuze os 
dois lados e coloque na 
grelha para assar

publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2340 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, ROSINÉIA 
CONCEIÇÃO SILVA QUIRINO, do cargo em comissão 
cc4 de assessor de Patrimônio da secretaria Municipal 
de assistência social, direitos humanos e habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, ROSINÉIA 
CONCEIÇÃO SILVA QUIRINO, para o cargo em 
comissão cc3 de assessora de Programas sociais  
da secretaria Municipal de assistência social, direitos 
humanos e habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2341 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, RACHEL 
PINESCHI FERREIRA, para o cargo em comissão 
cc4 de assessora de almoxarifado  da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2342 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, LETÍCIA DA 
COSTA FONSECA, para o cargo em comissão cc4 
de assessora de Patrimônio da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2343 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, FRANCILENE 
FERREIRA DE CARVALHO RIBEIRO, para o cargo 
em comissão cc4 de Gerente da casa abrigo da 
secretaria Municipal de assistência social, direitos 
humanos e habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2344 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, MARIA 
ÂNGELA DE CARVALHO MAGELA, do cargo em 
comissão cc4 de Gerente da atenção especializada 
da secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARIA 
ÂNGELA DE CARVALHO MAGELA, para o cargo em 
comissão cc3 de assessora do setor de ambulância 
da secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2345 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, ROSANI 
SILVA, para o cargo em comissão cc4 de assessora 
da atenção especializada da secretaria Municipal de 
saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2346 DE 12 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2269 de 27 
de junho de 2016. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2349 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, DOUGLAS 
ÁVILA SALES LESSA, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de execução judicial e Protesto 
da secretaria Municipal de fazenda e Planejamento. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2350 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, GIOVANNI 
DA SILVA, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenador de Publicidade da secretaria Municipal de 
Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2351 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, 
LEONARDO NOGUEIRA CORRADI, do cargo 
em comissão cc3 de assessor de informática da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, LEONARDO 
NOGUEIRA CORRADI, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de comunicação Web da 
secretaria Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2352 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, GERALDO 
MARQUES DA SILVA, do cargo em comissão cc3 
de assessor regional i da secretaria Municipal de 
Governo.  

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, GERALDO 
MARQUES DA SILVA, para o cargo em comissão cc2 
de coordenador do setor de turismo da secretaria 

Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2353 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, LUCIANA 
FERNANDES PEREIRA, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor regional i da secretaria Municipal de 
Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2354 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, DILMA 
MARIA DA CUNHA, do cargo em comissão cc3 de 
assessora de contratos da secretaria Municipal de 
saúde.  

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, DILMA 
MARIA DA CUNHA, para o cargo em comissão cc1 
de diretora de Planejamento da secretaria Municipal de 
fazenda e Planejamento.  

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2355 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARCELO 
RIBEIRO ALBARELLO, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador na área de habite-se da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2356 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, CARLOS 
ALBERTO PEIXOTO, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Varrição  da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2357 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, EVISON 
FERREIRA DE MOURA, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de roçada e capina da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2358 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais
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R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, MANOEL 
EDUARDO SILVA DE PAULA, do cargo em comissão 
cc4 de assessor Nível ii da secretaria Municipal de 
educação, esporte, lazer e cultura. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MANOEL 
EDUARDO SILVA DE PAULA, para o cargo em 
comissão cc3 de assessor Nível i da secretaria 
Municipal de educação, esporte, lazer e cultura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2359 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, KATIA 
HELENA VIRGÍLIO SILVA, do cargo em comissão 
cc2 de coordenadora de Vigilância em saúde da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, KATIA 
HELENA VIRGÍLIO SILVA, para o cargo em comissão 
cc1 de diretora do departamento da atenção 
especializada da secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2360 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, ANA 
BEATRIZ FONTANEZI, do cargo em comissão cc3 
de assessor do setor de tfd da secretaria Municipal 
de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, ANA 
BEATRIZ FONTANEZI, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenadora de Vigilância em saúde da 
secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2361 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, 
VERÔNICA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA, do 
cargo em comissão cc3 de assessor do setor de tfd 
da secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, VERÔNICA 
HELENA MARQUES DE OLIVEIRA, para o cargo 
em comissão cc2 de coordenador administrativo da 
secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2362 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, DANIELE 
CRISTIANE BARBOSA, do cargo em comissão cc4 
de assessor de benefícios especiais da secretaria 
Municipal de assistencia social, direitos humanos e 
habitação. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, DANIELE 
CRISTIANE BARBOSA, para o cargo em comissão 
CC3 de Assessor do Setor Odontológico da Secretaria 
Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2363 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, SILVANA 
DOS SANTOS, do cargo em comissão cc4 de Gerente 
da atenção especializada da secretaria Municipal de 
saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, SILVANA 
DOS SANTOS, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor do setor de Projetos e Programas de saúde 
da secretaria Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2364 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, LUCIANA M. 
OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc4 de Gerente 
da atenção especializada da secretaria Municipal de 
saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2365 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARINETE 
DOS SANTOS ANDRADE, para o cargo em comissão 
cc4 de Gerente da atenção especializada da secretaria 
Municipal de saúde. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2366 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, JORGE 
DO NASCIMENTO, para o cargo em comissão cc4 
de assessor de benefícios especiais da secretaria 
Municipal de assistência social, direitos humanos e 
habitação. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2367 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, TÁBATA 
FAGUNDES DA SILVA, para o cargo em comissão 
cc4 de assessor Nível ii da secretaria Municipal de 
educação, esporte, lazer e cultura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2368 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, ANDRÉ 
GOMES DE OLIVEIRA, do cargo em comissão cc3 
de assessor de Varrição da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2369 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, EDUARDO 
RODRIGUES DA SILVA, do cargo em comissão cc2 
de coordenador do setor de eventos da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2370 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, ALINE 
SERFIOT DE PAULA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de Varrição da secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e infra estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2371 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM exercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto real, No uso de suas atribuiÇoes 
leGais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, PRICILA 
PEDRO DELFINO, para o cargo em comissão cc2 
de coordenador do setor de eventos da secretaria 
Municipal de Governo. 

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

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

GLOBO
06:00 - via brasil
07:00 - como será?
09:00 - É de casa
12:00 - praça Tv - 1ª edi-
ção
12:47 - globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:03 - sessão comédia
14:46 - estrelas
15:37 - caldeirão do huck
18:28 - Êta mundo bom!
19:12 - praça Tv - 2ª edi-
ção
19:32 - Totalmente demais
20:30 - Jornal nacional
21:16 - velho chico
22:11 - Zorra
22:54 - altas horas
00:45 - supercine
02:08 - corujão
04:29 - corujão

TV RECORD

SBT
06:00 - chaves
07:00 – sábado animado
10:30 – mundo disney
12:30 – kenan e kel
14:15 – programa raul gil
18:30 - chaves
19:45 – sbT brasil 
20:30 – esquadrão da 
moda
21:30 – mão na massa
22:30 - sabadão
01:00 – cine belas artes
03:00 – big bang: a Teoria
03:30 – dois homens e 
meio
04:15 – how To rock
04:45 – The middle
05:15 – sulivan & filho
05:45 – Jornal da semana 
sbT

REDE TV
05:00-programa ultrafar-
ma 
08:00-assembléia de deus mi-
nistério belem 
08:30-familia debaixo da gra-
ça. 
09:00-vitória em cristo 
10:00-rompendo em fé 
10:25-familia debaixo da 
graça 
10:45-proclamai 
11:15-cristo eterno 
11:45-show da saude . 
12:00-assembleia de deus no 
bras 
13:00-voz da verdade 
13:30-camisaria fascynius 
14:00-nbb 
16:00-super extremo 
16:15-série b 
18:30-ritmo brasil 
19:30-amaury Jr. show 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-redeTv news 
22:15-operação de risco 
23:00-mega senha 
00:30-encrenca - reprise 
01:50-Te peguei 
02:30-igreja bola de neve 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

06h30 - programação univer-
sal
07h00 - fala brasil especial
10h15 - esporte fantástico
12h00 - The love school
13h00 - record kids – Todo 
mundo odeia o chris
15h15 - cine aventura – ponte 
para Terabítia
17h00 - power couple brasil – 
reapresentação
18h30 - cidade alerta especial
19h45 - Jornal da record es-
pecial
20h30 - programa da sabrina
23h00 - legendários
01h15 - fala Que eu Te escuto
02h00 - programação univer-
sal

BAND

06:00 - dragon ball Z kai
07:00 - infomercial vendo 
na Tv
07:15 - conexão com deus
07:30 - palavra de vida
08:30 - seicho-no-iê na Tv
09:00 - mudança de vida
09:30 - infomercial galinha 
morta
10:00 - power rangers
11:30 - infomercial Top 
Therm
11:45 - mackenzie em mo-
vimento
12:00 - vitória em cristo
13:00 - magazine da liga 
uefa
13:35 - magazine da euro
14:05 - icarly
14:50 - sábado animal
16:15 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25  sila: prisioneira do 
amor
21:20 - show da fé
22:10 - show business pre-
view
22:15 - Top cine
00:10 - show business
01:00 - Jungle fight
02:00 - cinema na madru-
gada
04:55 - glee

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
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Ingredientes

Modo de preparo

Posta branca 
recheada

1 posta branca 1,5 kg/2 
linguiças calabresas/1kg 
de batatas/2 cebolas cor-
tadas em rodelas/6 den-
tes de alhos amassados/2 
colheres de sopa de vina-
gre/1 tomate picado sem 
sementes/1 cenoura pica-
da e descascada/meia 
lata de cerveja branca/3 
colheres de azeite de oli-
va/sal e pimenta do reino 
a gosta

cozinhe as batatas e 
reserve.
fazer um furo no meio 
da posta com uma 
faca longa e fina.
não muito grande, 
pois a carne acaba 
abrindo ao meio.
colocar em um reci-
piente fechado a car-
ne, as cebolas corta-
das em rodelas, o alho 
amassado, a cerveja, 
o vinagre, a pimenta-
-do-reino e o sal.
fazer alguns furos por 
fora da carne para 
que o tempero pene-
tre, e deixar marinan-
do de um dia para o 
outro no recipiente 
fechado, sempre que 
possível virar para que 
o tempero pegue de 
todos os lados.
rechear a carne com 
a linguiça e colocar 
na panela de pressão, 
mas antes de cozinhá-
-la fritar um pouco 
com óleo para dar 
uma dourada na car-
ne.
logo após, colocar o 
caldo em que a carne 
que ficou marinando, 
acrescentar a cenou-
ra e o tomate picados 
na panela de pressão
colocar água na pa-
nela para que cubra 
a carne.
após pegar pressão 
deixar cozinhar por 1 
hora e 40 minutos ou 
2 horas, dependendo 
de como for a panela 
de pressão.
caso a panela seja 
pequena, colocar o 
caldo, o tomate e a 
cenoura, e acrescen-
tar água até um pou-
co mais da metade 
da carne, deixar 50 
minutos na pressão, 
logo após tirar a pres-
são abrir a panela, 
virar a carne colocar 
mais um pouco de 
água e deixar mais 50 
minutos de pressão.
após cozida, em um 
refrátário de vidro, co-
locar a carne cozida, 
as batatas cozidas em 
volta da carne.
regar a carne com 3 
colheres de azeite de 
oliva.
com o molho que so-
brou na panela de 
pressão, regar as ba-
tatas e colocar um 
pouco em cima da 
carne.
levar ao forno pré-
-aquecido, em tem-
peratura média para 
alta, por mais 1 hora
retirar do forno e ser-
vir com arroz branco e 
salada.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO N° 4085  DE 15 DE JULHO DE 2016.

“dispõe sobre exclusão de agentes públicos de de-
creto Municipal e da outras providências”.

o Prefeito do Município de belford roxo, no uso de 
suas atribuições legais, 

D E C R E T A:

art. 1º - ficam excluídos do decreto Nº 4062 de 12 
de maio de 2016, anteriormente lotados na SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO 
– SEHURB os seguintes agentes públicos:

i. rita de cássia thieNGo

ii. leoNardo alVes saNt´aNa

iii. joseleNa dos saNtos silVa

iV. raQuel de oliVeira ferreira

V. luciaNa PeÇaNha alVes

Vi. MarleNe souZa de Moraes

Vii. luiZ alVes fraNÇa

Viii. reGiaNe NasciMeNto Melo cortes 
GoMes 

ix. alexaNdre barbosa GoMes

x. ValdYr rocha da Motta

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO N° 4086  DE 15 DE JULHO DE 2016.

dispõe sobre a substituição dos conselheiros repre-
sentantes do Poder executivo, concernente ao CON-
SELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE 

SOCIAL.

o Prefeito do MuNiciPio de belford roxo, 
estado do rio de janeiro no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais:  

DECRETA: 

Art. 1º - fica designado para compor o CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, 
os seguintes conselheiros:  

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: 

PRESIDENTE: 

titular – Marcelo Moraes rodriGues

em substituição a jorGe soares braGa

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB:

titular – hÉlio faZolo

em substituição a: Marcelo de alMeida liMa

titular – jorGe ricardo ZuZarte ferreira

em substituição a: PÂMela aires fortuNato 

REPRESENTANTES DE MORADORES E MOVIMEN-
TOS POPULARES: 

CENTRO DE CIDADANIA E CULTURA BENIS PEREI-
RA DE FREITAS - C.C.I.C BAIXADA

titular – fraNcisco de assis freitas 

em substituição a: MariaNa Moraes rodriGues 

suplente: eMilia Maria Pereira correia

em substituição a: fraNcisco de assis freitas

Art. 2º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação quando não revogadas as disposições em 
contrario. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

DECRETO N° 4087  DE 15 DE JULHO DE 2016.

dispõe sobre a substituição dos conselheiros repre-
sentantes do Poder executivo, concernente ao CON-
SELHO GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO DE HABI-

TAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.

o Prefeito do MuNiciPio de belford roxo, 
estado do rio de janeiro no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais:  

DECRETA: 

Art. 1º - fica designado para compor o CONSELHO 
GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL, os seguintes conselheiros:  

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: 

PRESIDENTE: 

titular – Marcelo Moraes rodriGues

em substituição a jorGe soares braGa

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB:

suplente – hÉlio faZolo

em substituição a PÂMela aires fortuNato

Art. 2º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação quando não revogadas as disposições em 
contrario. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Portaria Nº.1630/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, os servidores relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de assessor especial 
ii, símbolo se-2, da assessoria especial de Gabinete 
da secretaria Municipal de habitação e urbanismo:

CLESON CLAYTON NASCIMENTO DE SOUZA

HÉLIO FAZOLO

Portaria Nº.1631/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, HELEN DELVITO DE SOUZA, para exercer 
o cargo em comissão de assessor administrativo i, sím-
bolo das-10, da assessoria de apoio administrativo da 
secretaria Municipal de habitação e urbanismo.

Portaria Nº.1632/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, DELMA SIQUEIRA SANTOS DE MATTOS, 
para exercer o cargo em comissão de assessor admi-
nistrativo i, símbolo das-10, da assessoria de apoio 
administrativo da secretaria Municipal de habitação e 
urbanismo.

Portaria Nº.1633/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

exoNerar, a contar de 22 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, alexsandro Gomes Gama, do cargo 
em comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, 
da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1634/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

exoNerar, a contar de 22 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, fernando correa Pacheco, do cargo 
em comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, 
da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1635/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

exoNerar, a contar de 30 de junho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, Manoel Pereira cruz, do cargo em 
comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, da 
assessoria de limpeza urbana, da secretaria Munici-
pal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1636/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

exoNerar, a contar de 04 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, anderson oliveira conceição lima, 
do cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1637/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

exoNerar, a contar de 15 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-

gânica Municipal, douglas figueiredo dos santos, do 
cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1638/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

exoNerar, a contar de 15 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, joanderson cabral teixeira, do cargo 
em comissão de assistente técnico V, símbolo das 06, 
da assessoria de limpeza urbana, da secretaria Muni-
cipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1639/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1546, de 30/06/2016, 
publicada no jornal hora h em 01/07/2016 – bruno 
humberto da silva de souza

Portaria Nº.1640/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NoMear, a contar de 14 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, ilson de jesus rosa junior, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1641/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NOMEAR, a contar de 14 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, fernando campos da silva, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1642/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NOMEAR, a contar de 15 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, Marcos Paulo de carvalho, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1643/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NoMear, a contar de 15 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, jhonatas Martins santana, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1644/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NoMear, a contar de 16 de junho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei or-
gânica Municipal, edivaldo pereira barcelos, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1645/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NoMear, a contar de 16 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâ-
nica Municipal, leandro dos santos Macedo, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1646/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

NoMear, a contar de 16 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, na lei orgâni-
ca Municipal, leandro do Nascimento canêdo, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de limpeza urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

Portaria Nº.1647/GP/2016, de 15 de julho de 
2016.

tornar sem efeito a Portaria nº 1583, de 07/07/2016, 
publicada no jornal hora h em 08/07/2016.
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Ingredientes

Modo de preparo

BRUSCHETTA

4 fatia de pão de preferên-
cia amanhecido claro
2 tomates maduros + bem 
maduros mesmo
1/2 xicara de azeite
1 dente de alho
1 colher de sopa de orégano
folhas de majericão
sal a gosto

corte os tomates em cubi-
nhos e amasse o dente de 
alho
em um recepiente, junte-os 
ao azeite, misturando bem
adicione o majericão, o oré-
gano e o sal e mexa nova-
mente
Torre as fatias de pão
coloque por cima de cada 
uma um pouco da mistura e 
sirva ainda quentinho
bom apetite

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

APPLE PIE

massa:

400 g de farinha de trigo
200 g de manteiga sem sal
5 colheres de sopa de água 
gelada
3 colheres de sopa de açú-
car
1 pitada de sal
2 ovos para a massa
para finaliZar:

1 ovo
2 colheres de chá de água
recheio:

1 kg de maçã
1 xícara de chá de açúcar
1 colher e meia de sopa de 
farinha de trigo
raspas de 1/2 limão
1 colher de chá de canela 
em pó

massa:

misture a farinha, o açúcar e 
o sal.
adicione a manteiga e a 
água fria.
misture com as mãos até que 
a manteiga esteja bem dis-
solvida e a mistura pareça 
uma farofa.
Quebre os dois ovos num 
copo e misture levemente 
com um garfo.
Junte os ovos à farofa e mis-
ture rapidamente, sem sovar, 
até obter uma massa homo-
gênea.
embrulhe em papel filme 
e guarde na geladeira en-
quanto prepara o recheio.
recheio:

descasque as maçãs e corte-
-as em cubinhos, sem utilizar 
o miolo ( cabos e sementes)
numa tigela misture a cane-
la, o açúcar, a farinha de tri-
go, as raspas de limão e as 
maçãs.
estique a massa com um rolo 
formando 2 discos, sendo 
que um deles ligeiramente 
maior para forrar a forma 
embaixo e dos lados.
numa forma redonda de 20 
ou 30cm, untada com azeite 
e farinha de trigo coloque o 
disco maior, sobre esse disco 
coloque o recheio, cubra o 
recheio com o resto da mas-
sa e una as massas apertan-
do com os dedos.
utilize uma gema batida com 
a água para passar sobre a 
massa, para que ela fique 
douradinha ao assar.
leve ao forno médio ( 180ºc), 
preaquecido, por aproxima-
damente 30 minutos ou até 
dourar.
a torta fica mais gostosa ain-
da acompanhada de sorve-
te de creme.

Portaria Nº 1648/GP/2016 de 15 de julho de 
2016.

exonerar, a contar de 06 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V do art. 87, da lei orgâni-
ca Municipal, rosaNGela da silVa Garcia do car-
go em comissão de assessor especial ii, símbolo se-2, 
da assessoria especial de recursos humanos da sub-
secretaria MuNiciPal de adMiNistraÇÃo e de 
GestÃo de recursos huMaNos da secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1649/GP/2016 de 15 de julho de 
2016.

exonerar, a contar de 06 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art.87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº. 
3954/2015 josÉ carlos GoMes, do cargo em co-
missão de assessor administrativo i, símbolo das-10, 
da assessoria especial de Gabinete da secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1650/GP/2016 de 15 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decre-
to nº 3954/2015, GUSTAVO RAMOS DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de assessor de assuntos 
especiais, símbolo sae, da secretaria Municipal de 
Governo e desenvolvimento econômico.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

ERRATA: 

Na Portaria Nº 1613/GP/2016, DE 11/07/2016, publi-
cado em 13/07/2016.

onde se lê: a contar de 01 de julho de 2016

leia-se: a contar de 13 de maio de 2016

despacho do Prefeito (Processo nº 44/0161/2016):ho-
MoloGo a presente licitaÇÃo na modalidade Pre-
gão Presencial n°. 029/2016, adjudicando seu obje-
to à empresa: fM real NeGÓcios coMÉrcio e 
serViÇos eireli Me, no valor total de r$15.700,00 
(quinze mil e setecentos reais reais), conforme ata de 
julgamento/mapa de lances e ata de adjudicação/mapa 
de adjudicação da comissão Permanente de licitações, 
Materiais e Serviços às fls. 158/159 e 160/162 e ainda, 
pareceres da douta Procuradoria Geral do Município 
em fls.48/49 da Secretaria municipal de Controle às fls. 
164/165. em 08 de julho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 03/0666/2015):ho-
MoloGo a presente licitaÇÃo na modalidade Pre-
gão Presencial n°. 025/2016 – sistema registro de 
Preços, adjudicando seu objeto à empresa: a r a sto-
re coMÉrcio e serViÇos eireli - Me, no valor 
de r$304.620,00 (trezentos e quatro mil e seiscentos e 
vinte reais), conforme ata de julgamento/mapa de lan-
ces e Ata final de registro de preços da Comissão Per-
manente de licitações, Materiais e serviços e ainda, 
pareceres da douta Procuradoria Geral do Município e 
da secretaria municipal de controle. em 07 de julho de 
2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 02/0111/2016-ane-
xo n°02/0041/2016):julGo reGular a prestação de 
contas do servidor alan carlos dias Gonçalves – as-
sessor especial do Gabinete do Prefeito – matrícula 
60/47.053, do Gabinete do prefeito referente ao proces-
so de adiantamento n°02/0041/2016 – s.f N°011/2016, 
lastreado no parecer da secretaria Municipal de contro-
le às fls.15.Em 04 de julho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 18/0033/2016-ane-
xo n°18/0015/2016):julGo reGular a prestação de 
contas do servidor jorge Pereira de freitas – cargo 
coordenador – matrícula 80/47.711, da secretaria Mu-
nicipal de segurança Pública referente ao processo de 
adiantamento n°18/0015/2016 – s.f N°012/2016, las-
treado no parecer da secretaria Municipal de controle 
às fls.15.Em 04 de julho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 05/2702/2016-ane-
xo n°05/0154/2016):julGo reGular a prestação de 

contas do servidor erenilce fratani de Miranda – chefe 
de divisão de expediente – matrícula 11/20.432, da se-
cretaria Municipal de fazenda referente ao processo de 
adiantamento n°05/0154/2016 – s.f N°003/2016, las-
treado no parecer da secretaria Municipal de controle 
às fls.23.Em 04 de junho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 37/3130/2016/ane-
xo n°37/0799/2016):julGo reGular coM ressal-
Vas a prestação de contas do servidor daniele do Nas-
cimento da silva – assessor especial se-ii – matrícula 
11/20.229, da secretaria Municipal de administração e 
serviços Públicos  referente ao processo de adianta-
mento n°37/0799/2016 – s.f N°009/2016, lastreado no 
parecer da Secretaria Municipal de Controle às fls.29.
em 13 de julho de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 03/000487/2015.
PreGÃo PreseNcial: Nº 004/2016.
coNtrato N º 0 1 2 / s e M a s -
d h / 2 0 1 6 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roxo.
coNtratada: PatrÃoZiNho coMÉrcio e serVi-
Ço ltda-Me,.
objeto do coNtrato: o presente contrato tem por 
objeto aquisição de Gêneros alimentícios visando aten-
der as famílias referenciadas na Proteção social básica 
e especial.
do PraZo : o prazo de fornecimento do objeto é de 
até 120 (cento e vinte) dias
do Valor : r$ 97,410.00 (Noventa e sete mil quatro-
centos e dez reais).
Programa de trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000 - 
03.02.08.244.045.2.024.000.
desPesa: 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00
fonte: 017 – fNas -017- fNas.
Nota de empenho: 0142 de 07/07/2016 - 0143 de 
07/07/2016
data da assiNatura: 15/07/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 08/0002403/2015.
PreGÃo PreseNcial: Nº 031/2016.
coNtrato N º 0 2 1 / s e -
M u s / 2 0 1 6 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de belford roxo.
coNtratada: VfV coMÉrcio de Material hos-
Pitalar e serViÇos ltda eP
objeto do coNtrato: o Presente contrato tem o 
presente termo a aquisição de agulhas e seringas para 
administração de vacina na população, de acordo com 
o termo de referência – anexo i do edital.
do PraZo : o prazo de fornecimento do objeto deste 
coNtrato será de 30 (dias) meses.
do Valor : r$ 166.227,30 (cento e sessenta e seis 
mil duzentos e vinte sete reais e trinta centavos). 
Programa de trabalho: 08.01.10.305.050.2.014.000
desPesa: 3.3.90.30.00. 
fonte: 016 – sus.
Nota de empenho: 0494 de 12/07/2016.
data da assiNatura: 15/07/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 03/000404/2012.
coNtrato Nº: Nº 022/seMus/2016.
locatário: MuNicÍPio de belford roxo.
locadora: VilMa de fátiMa GoMes. .
do objeto: O imóvel objeto do presente contrato é o 
situado na avenida distinção- Quadra 25, lote 03, s/nº, 
bairro bom Pastor – belford roxo/rj, 
do – PraZo: o prazo da presente locação é de 30 
(trinta) meses.do Valor: r$ 2.560,98 (dois mil qui-
nhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) .
Programa de trabalho: 08.01.10.301.048.2.007.000.
despesa:  3.3.90.36.00.
fonte: 016-sus..
Nota de empenho: 0484 de 11/07/2016.
data da assiNatura: 15 de abril de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

Portaria N.º 287 de 15 de julho de 2016

o secretário MuNiciPal de adMiNistraÇÃo 
e serViÇos Publicos, no uso de suas atribuições 
legais, e com base no parecer da Procuradoria Geral 
do Município.

r e s o l V e :

conceder liceNÇa Para atiVidade PolÍtica, por 
3 (três) meses a contar de 01/07/2016, com direito a 
percepção dos seus vencimentos, desde que, apresen-
te a secretaria Municipal de administração e serviços 
Públicos, o seu competente registro de candidato junto 
ao tribunal regional eleitoral, na forma do dispositivo 
no §2°, art. 86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de 
outubro de 1997, aos servidores abaixo relacionados:

NoMe Processo MatrÍ-
cula

carGo

adjair 
couto do 
NasciMeN-
to

37/3538/2016 19.430 Motoris-
ta

elias Nu-
Nes costa

37/3251/2016 20.170 auxiliar 
adMiNis-
tratiVo

heNriQue 
frederi-
co NeVes 
dos saN-
tos

37/3519/2016 20.874 aGeNte 
adMiNis-
tratiVo

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

Portaria N.º 288 de 15 de julho de 2016-

o secretário MuNiciPal de adMiNistraÇÃo 
e serViÇos Publicos, no uso de suas atribuições 
legais, e com base no parecer da Procuradoria Geral 
do Município.

r e s o l V e:

conceder liceNÇa Para atiVidade PolÍtica, a 
servidora odete MarQues de liMa, ocupante do 
cargo auditor fiscal, Matricula 10/20.212, por 4 (quatro) 
meses a contar de 01/06/2016, com direito a percepção 
dos seus vencimentos, desde que, apresente a secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos, o 
seu competente registro de candidato junto ao tribunal 
regional eleitoral, na forma do dispositivo no §2°, art. 
86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 
1997, aos servidores abaixo relacionados: a publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

secretário Municipal de administração e serviços Pú-
blicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO - SEHURB

PORTARIA Nº 009, DE 15 DE JULHO DE 2016.

o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições legais: 

RESOLVE:

Art. 1º - designar a servidora RITA DE CÁSSIA THIEN-
GO, matrícula 60/56789, assistente social inscrita no 
cress sob o número nº 19051, para responder como 
RESPONSÁVEL TÉCNICA, representando esta muni-
cipalidade, na execução do trabalho técnico social nos 
empreendimentos do Programa Minha casa Minha, Mi-
nha Vida – McMV em belford roxo, conforme os con-
vênios n° 0364.209-96; n° 0303.812-26; n° 0303.814-
44; n° 0316.652-7; n° 0364.215-75; n° 0364.211-37; 
n° 0365.880-63; n° 0365.548-21; n°0365.565-41; n° 
0365.569-88 e n° 0366.086-60 da caixa ecoNÔ-
Mica federal, referentes ao Contrato N°001/
SEHURB/2015 - Processo n° 12/00564/2014.

Art. 2º - esta portaria entrará em vigor a contar de 04 
de janeiro de 2016.

MARCELO MORAES RODRIGUES
secretário Municipal de habitação e urbanismo - 

sehurb
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BaiXada

Anderson Luiz

A força cruzmaltina em Austin
Leandro está na equipe de juvenil do Vasco e é um reforço importante para o técnico Alexandre Cravo.

durante o treino os jogadores do Vasco se preparam para a sequência de jogos em sua categoria

AnderSon Luiz

Jogador não se espelha em ninguém
leandro é um velho 

conhecido do futebol 
da baixada flumi-
nense, e pelo futebol 

que vem apresentan-
do, não era difícil pre-
ver que suas atuações 
chamariam a atenção 

o clube de re-
gatas vasco 
da gama vai 

se preparando para 
a sequência de 2016 
em jogos de suas 
categorias de base. 
com a parceria feita 
com o artsul, o gi-
gante da colína rea-
liza seus treinos no cT 
do carcará.

uma das revela-
ções da equipe, o 
volante leandro, 
vem apresentando 
uma grande evolu-
ção e conforme ci-
tou, procura se supe-
rar a cada dia, suas 
atuações, e sempre 
estar melhor do que 
no dia anterior. “pro-
curo sempre me su-
perar, não superar os 
outros. se joguei bem 
hoje, amanhã procu-
ro jogar melhor”, dis-

se.
leandro martins 

kobbi, começou sua 
carreira no pavunen-
se, onde conquistou 
o Torneio roberto di-
namite. depois, já no 
bayer, foi vice-cam-
peão iguaçuano e 
campeão da Taça 
cidade. suas atua-
ções chamaram a 
atenção dos dirigen-
tes cruzmaltinos que 
o convidaram a vestir 
a camisa do gigante 
da colina. hoje com 
17 anos, leandro 
está na equipe de 
juvenil do vasco e 
é um reforço impor-
tante para o técnico 
alexandre cravo.

os treinos realiza-
dos no cT nivaldo 
pereira são acom-
panhados por vá-
rios observadores e 
membros da comis-
são técnica.

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NILÓPOLIS
AVENIDA GETÚLIO  DE MOURA, 943 - CENTRO  NILÓPOLIS - RJ

21 2691-6296 / 21 2691-6297
21 2691-6298 / 21 2691-2099 / 21 3762-8241

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU I
RUA COR. FRANCISCO SOARES, 245 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 2667-1108 / 21 2768-4851
21 3776-0549 / 21 2667-2110

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU II  - UNIDADE SER E CRESCER
AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 509 E 537 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 3776-0561 / 21 2668-1133
21 3745-4553 / 21 2797-3123

de outras agremia-
ções. o certo de tudo 
isso, é que o traba-
lho desenvolvido pelo 

atletas está crescendo 
e que dará bons frutos. 
com estilo próprio e 
personalidade, lean-

dro não tem referên-
cia, apenas trabalha. 
“não me espelho em 
ninguém. Tenho que 

mostrar meu trabalho 
e provar a cada dia 
meu potencial”, disse 
o jogador do vasco.

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

Atenção!


