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transporte complementar

Moradores da comunidade Ambaí fecharam a Avenida Henrique Duque Estrada Meyer em prostesto contra a morte de Wuanderson Nascimento Marques, de 17 anos

Na esquina da Estrada do Iguaçu com Rua Vasco da Gama motoristas enfrentam sufoco
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Carga e descarga de 
caminhões em rede 

de supermercado em 
Nova Iguaçu deixa 
trânsito no sufoco

Procurados

PM sacode Buraco do Boi e suspeito morre

No bairro Rancho Novo motoristas enfrentam a maior 
dor de cabeça no trecho localizado na Estrada de Igua-
çu com a Rua Vasco da Gama. Nesse endereço, o obs-
táculo criado por caminhões no setor de carga e descar-
ga da rede de supermercados Royal costuma paralisar 
o trânsito e testar a paciência de quem segue tanto na 
pista Centro-bairro quanto no sentido inverso. 

Operação do 20º BPM (Mesquita) na comunidade de Nova Iguaçu foi na madrugada de ontem. Parentes e amigos de Wuanderson Nasci-
mento Marques, de 17 anos, dizem que jovem era inocente. O amigo dele, Lorran Gomes Sant’anna, 18, que a família também alega inocên-
cia, ficou ferido na coxa esquerda, abdômen e mão esquerda. Após a morte do adolescente, moradores revoltados fizeram um protesto na 
Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, no Ambaí, e um deles desabafou: “Queremos paz. Não podemos mais viver nesta guerra. Todo dia 
tem tiroteio e a polícia chega atirando de qualquer maneira”.
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Nova Iguaçu publica hoje edital de 
licitação que regulamenta vans
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Domingos Montagner morre 
afogado no São Francisco

A vida imita a arte
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Arma delicada

Exemplo

Durante a Guer-
ra Fria, os soviéticos 
criaram uma arma 
em forma de ba-
tom chamada de 
‘O Beijo da Morte’. 
O dispositivo dis-
parava uma única 
bala a curta distân-
cia. Era usada por 
agentes infiltradas 
nas instalações ini-
migas para eliminar 
seus adversários de 
guerra.

No dia 11 de se-
tembro de 2001, o 
dia o atentado das 
torres gêmeas, um 
banco perdeu 66 
funcinários que mor-
reram no local. Hoje, 
como agradeci-
mento a dedicação 
de cada funcioná-
rio, o banco custeia 
a universidade dos 
54 filhos de seus co-
legas que falece-
ram.

Esse é um mistério absolutamente intrigante. Arqueó-
logos ficaram perplexos depois de encontrar um relógio 
suíço de 100 anos dentro de uma tumba chinesa de 400 
anos. O detalhe é que a tumba Si Qing, nunca havia sido 
aberta antes. Os arqueólogos estavam filmando um do-
cumentário quando fizeram essa descoberta.

Muitos têm alergia a alimentos simples, 
como o abacaxi. A sensação ardente que 
algumas pessoas sentem na língua depois 
de comer abacaxi não é um sintoma alérgi-
co. A fruta tem uma enzima tão ácida que é 
capaz de digerir carne e é isso que aconte-
ce dentro da sua boca.

Nada como uma boa massagem para relaxar o 
corpo. O bom é que descobriram uma forma de 
massagear o cerebro e melhorar nossa capacidade 
intelectual, e tudo que precisamos fazer é mascar 
chiclete! Quando mastigamos, o cérebro recebe 
uma dose maior de oxígênio, possibilitando melhor o 
trabalho cerebral para a aprendizagem.

Viagem no tempo

Alergia Massageador cerebral

Jiang Yanyu , curador do museu Guangxi, relatou 
que ao abrir a tampa do caixão, “um pedaço de ro-
cha caiu e fez um som metálico. Pegamos o objeto e 
achamos que era um anel”. Após remover a lama seca 
e as pedras encrustadas, eles ficaram boquiabertos ao 
perceberem que o artefato era na verdade um relógio.

Viagem no tempo II

Um homem ignorou e chutou um ca-
chorro de rua porque o animal estava 
‘perturbando’ seu espaço. Logo um tem-
po depois, o cão saiu de perto e foi dar 
um passeio, e quando voltou, trouxe mais 
amigos caninos com ele que destruíram o 
carro do agressor.

Cada personagem de ‘Ursinho Pooh’ re-
presenta algum distúrbio psicológico. O Tigrão 
tem um nível severo de transtorno do défit de 
atenção com hiperatividade, o Leitão sofre 
de ansiedade, o Coelho sofre de transtorno 
de personalidade, o Corujão tem TOC, o Bur-
ro é depressivo e o Pooh sofre de TDAH. 

Desenho enganoso

Técnico de instrumentação cirúrgica
Empresa de venda de produtos médicos abre vaga para téc-

nico de instrumentação com formação técnica de instrumen-
tação cirúrgica e experiência mínima de um ano. Salário de R$ 
1.950,00, insalubridade de 40% e benefícios. Interessados devem 
enviar currículo no corpo do email para rhconsultoriamodelo@
gmail.com com assunto – TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO. 

Vaga para ajudande de cozinha
Confeitaria renomada abre oportunidade para ajudan-

te de cozinha com ensino fundamental completo, dese-
jável experiência similar na função. Salário de R$ 1,200,00, 
vale transporte e alimentação no local. Interessados de-
vem enviar currículo no corpo do email para vagahote-
laria@rh10.com.br com ‘Aju. Cozinha’ no campo assunto .

Consultor com experiência
Empresa abre duas vagas para consultores de vendas  do 

sexo masculiho com veículo próprio para Bangu e Bonsucesso 
que tenha ensino médio completo e experiência comprovada 
na função. Salário comissionado de 10% sobre as vendas e vários 
benefícios. Interessados enviar currículo para curriculo@ global-
consultoriarh.com.br informando no assunto o nome da vaga.

Greve em ao menos 4 estados
Os trabalhadores dos Correios decidiram em uma 

assembleia na noite da última quarta-feira entrar em 
greve a partir de hoje, segundo a Fentec, federação 
que representa a categoria. A paralisação, que atin-
ge ao menos quatro estados, é por tempo indetermi-
nado, caso as negociações não avancem.

PDV tem adesão de 1,4 mil funcionários
O Plano de Demissão Voluntária (PDV) da Embraer teve a 

adesão de 1.470 funcionários nas unidades que a fabricante de 
aviões tem no país. Os desligamentos devem ser feitos a partir 
do dia 1º de outubro. A empresa não divulgou uma meta de 
dispensas que a fabricante de aeronaves adota para reduzir em 
cerca de US$ 200 milhões ao ano as despesas da companhia.

Dólar opera com instabilidade
O dólar operou instável em relação ao real ontem. 

Na véspera, fechou em alta, no patamar de R$ 3,34, 
influenciado pela continuidade das preocupações 
com os encontros do Federal Reserve e do banco 
central do Japão na próxima semana, bem como 
com as eleições presidenciais norte-americanas.

Vingança canina

empresa contrata

VenDas

correIos

moeDa amerIcana

Homem caça pokémon e acha ‘erva’

Arte invisível
Nos Estados Unidos existe um museu cha-

mado ‘Museu da Arte Invisível’. É uma orga-
nização que expõe e vende arte que exis-
te apenas na imaginação do artista. Certa 
vez, uma mulher pagou 10 mil dólares por 
um trabalho de arte invisível. Parece coisa 
de doido mas é natural.

conFeItarIa

emBraer

RICk WILkING/REUTERS

Um jogador de Pokémon Go descobriu por acaso uma plan-
tação de maconha cuidadosamente oculta quando praticava 
seu passatempo favorito em uma área rural da Áustria, informou 
a polícia, que prendeu o proprietário do local. O jovem caçava 
as criaturas virtuais nos fundos de um jardim na localidade de 
Weibern, norte do país, quando sentiu um ‘forte odor’ de maco-
nha, segundo a polícia. Alertados, os agentes apreenderam várias 
plantas que estavam em uma estufa e anunciaram a detenção 
do proprietário, de 50 anos. 

Covarde e corrupto 
Defensor ferrenho do agora ex-deputado 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), um deputado da 
Baixada manchou ainda mais sua imagem já 
detonada pela administração cercada de 
corrupção, que envolve desvio de verbas e 
outras denúncias. 

Sonho vivo
A obssessão para voltar a mandar no mu-

nicípio é tanta que o parlamentar sequer 
compareceu à sessão que cassou o também 
presidente afastado da Câmara, em Brasília. 
O tal político quer porque quer voltar à Prefei-
tura. Só esquece que os eleitores não esque-
ceram seu passado sujo costurado ao longo 
de quatro anos de mandato.

Um aperitivo 
O parlamentar que já teve seus direitos pólí-

ticos cassados após condenação por improbi-
dade administrativa, foi alvo de investigação 
da Polícia Federal por supostas fraudes em li-
citações. Até a casa dele passou por busca 
onde foram apreendidos documentos. O es-
pertinho também é investigado pelo Supremo 
Tribunal Federal por crime ambiental. 

E não acabou!
O político ainda é investigado em inquéritos 

que apuram supostos crimes eleitorais e lava-
gem de dinheiro. No teor dos processos cons-
tam depoimentos que afirmam que ele usou 
a máquina pública, quando então prefeito 
para conseguir votos nas eleições de 2008.

Pedágio, sim!
Corre na boca miúda que a população 

anda tão revoltada que o político precisa 
pagar pedágio para percorrer áreas contro-
ladas por criminosos, sejam milicianos ou tra-
ficantes. Isso é sinal que a rejeição contra o 
parlamentar aumenta à medida que ele insis-
te na campanha. 
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a debate político em Magé
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Candidato do PR não justificou sua ausência e evento seguiu com três participantes.

Ao som do jingle de campanha, Portela e Felipe foram recebidos com abraços

A cadeira destinada ao candidato do PR ficou vazia.Candidata do PRB faltou, mas avisou que não poderia ir

MAGEONLINE

ASSIMP MERITI/DIVULGAÇÃO

As aulas são para jovens a partir de 15 anos até 29

Candidatos a 
Prefeitura de 
Magé se re-

únem para um en-
contro político. É 
uma excelente opor-
tunidade para apre-
sentarem suas pro-
postas, para que o 
povo possa analisar 
e votar no candidato 
com melhor propos-
ta. Segundo informa-
ções, o  deputado 
estadual Renato Co-
zzolino Harb, candi-
dato a prefeito pelo 
PR, não compareceu 
ao evento, deixando 
assim, de apresentar 
suas propostas. Ele 
não só faltou ao de-
bate promovido na 
noite da última quar-
ta-feira nas depen-
dências do Magé Tê-
nis Clube pela seção 
local da Ordem dos 
Advogados do Bra-
sil (OAB), como não 
justificou a ausência. 

Do debate, classifi-
cado como positivo 
pelos organizadores 
e o público que o 
assistiu, participaram 
os candidatos Rafa-
el Santos de Souza, o 
Rafael Tubarão (PPS), 
Daniel klein (Psol) e 
Paulo Afonso (PPL). 
Sônia Sthoffel, a So-
ninha (PRB), deixou 
de comparecer, mas 
apresentou suas justi-
ficativas.

DEBAtE DE IDEIAS
Os três participan-

tes debateram suas 
idéias em bom nível, 
mostrando amadu-
recimento da classe 
política. O tom mais 
forte foi adotado 
pelo candidato do 
PPL, que criticou os 
que governaram o 
município nos últimos 
anos, enquanto Da-
niel klein se voltou 
para as discussões 
dos problemas so-
ciais que Magé en-
frenta. Já Rafael Tu-

Aulas de percussão e grafite de graça 

Cheque Cidadão gera rombo 
de R$ 3,5 milhões em Campos 

barão pontuou sobre 
a implementação 
de um governo que, 
segundo ele, vai re-
volucionar a cidade. 

“Minha proposta de 
governo já está nas 
ruas. Vou revolucio-
nar esta cidade. Se-
rão quatro anos de 

trabalho duro para 
transformar Magé e 
seus moradores te-
rão orgulho de di-
zer que são mage-

enses”, disse Rafael, 
destacando que tem 
propostas a apresen-
tar e compareceu 
ao encontro.

O candidato a vice-
-prefeito de Nova Iguaçu, 
Thiago Portela, e o depu-
tado federal Felipe Bornier 
comandaram a caminha-
da de ontem, no bairro Vila 
Operária. 

Thiago Portela e  Felipe 
Bornier caminharam ao 
lado de vereadores, candi-
datos à Câmara Municipal 
e correligionários, além de 
cabos eleitorais e um ver-

dadeiro exército de “bor-
nietes”.

Ao som do jingle de 
campanha, Portela e Feli-
pe foram recebidos com 
abraços e votos de con-
fiança da população sa-
tisfeita com a gestão de 
Bornier, que levou ao bair-
ro de Vila Operária diver-
sas obras de infraestrutura, 
com saneamento, drena-
gem e pavimentação. São 

mais de 150 ruas beneficia-
das só nessa região, além 
de uma Clínica da Família, 
onde a população tem 
acesso a diversas especia-
lidades, entre elas, clínica 
médica, pediatria, gineco-
logia e odontologia. “Sa-
bemos que ainda há muito 
o que se fazer, por isso, a 
mudança precisa continu-
ar. Vamos avançar ainda 
mais”, declara Portela.

A suspeita de um 
esquema envolvendo  
inscrições fraudulen-
tas no programa so-
cial Cheque Cidadão 
com crédito mensal 
de R$ 200 por bene-
ficiário, em Campos, 
é alvo de uma inves-
tigação judicial elei-
toral proposta pela 
Promotoria de Justi-
ça que atua junto à 
76ª Zona Eleitoral. O 
Ministério Público Elei-
toral (MPE) pediu a 
suspensão do benefí-
cio até o fim das elei-
ções para estancar 
uma sangria de R$ 

3,5 milhões de verbas 
públicas por mês mal 
utilizadas em período 
eleitoral.

De acordo com a 
Promotoria, a ação de 
investigação judicial 
eleitoral é para apurar 
abuso de poder polí-
tico e econômico em 
esquema organizado 
montado pelos gesto-
res públicos, incluindo 
a prefeita Rosinha Ga-
rotinho (PR), para ob-
ter votos para os can-
didatos aliados. O MPE 
requereu a declaração 
de inelegibilidade dos 
investigados e a cassa-

ção do registro e/ou 
diplomação dos en-
volvidos.

Em nota, a Prefeitura 
informou que a Procu-
radoria Geral do Muni-
cípio recebeu agentes 
da Justiça Eleitoral, na 
manhã de ontem, que 
cumpriram mandado 
de notificação expe-
dido pela 75ª Zona 
Eleitoral. Alegou  ainda 
que atendendo deter-
minação expressa da 
prefeita Rosinha Garo-
tinho, a Prefeitura co-
laborou irrestritamente 
para o trabalho da 
Justiça Eleitoral.

Alunos da Escola 
Municipal Ernesto Che 
Guevara, na Chatuba, 
participaram ontem de 
uma apresentação de 
percussionistas do Gru-
po Afrolata. Trata-se de 
uma parceria do grupo 
Afroreggae com o pro-
jeto Caminho Melhor 
Jovem, do governo do 
Estado, que prevê a in-
clusão social de jovens 
Por meio de atividades 
culturais e cursos de 
qualificação. O objetivo 
do show foi atrair mais 
alunos para as aulas de 

percussão, que aconte-
cem na escola terças e 
quintas-feiras, às 16h, e 

para as oficinas de gra-
fite, mais voltadas para 
os alunos da Educação 

Francisco Filho

Portela e Bornier comandam 
caminhada em Vila Operária

Meriti revitaliza faixas de pedestres
Um trabalho organizado 

para recuperar e restaurar 
faixas de pedestres em São 
João de Meriti está sendo 
realizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Segurança, Transporte, De-
senvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana, da Secre-
taria de Serviços Públicos 
e da Secretaria de Obras, 

Habitação, Ambiente e De-
fesa Civil. A ação desempe-
nhada pelo caminhão de 
pintura viária visa melhorar 
a limpeza e a organização 
em pontos de grande cir-
culação no município. Para 
essa nova etapa do serviço, 
o Centro da cidade foi o lu-
gar escolhido para receber 
as primeiras melhorias.

Ao ressaltar a importân-
cia do reavivamento das 
faixas de sinalização para 
a segurança dos motoristas, 
o secretário municipal de 
Segurança, Transporte, De-
senvolvimento Econômico e 
Ordem Urbana, Romão Vila-
ça, também garante que a 
circulação viária ficará mais 
eficaz. 
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Thiago Portela e  Felipe Bornier cami-
nharam ao lado de vereadores, candi-
datos à Câmara Municipal e correligio-
nários, ontem, no bairro Vila Operária, em 
Nova Iguaçu. Além de cabos eleitorais e 
um verdadeiro exército de ‘bornietes’.

Os três institutos que 
já divulgaram pesqui-
sas na eleição muni-
cipal do Rio concor-
dam: Crivella continua 
crescendo e aumen-
tando a vantagem 
sobre os adversários. 
A pesquisa do IBOPE, 
confirma queda de 
Marcelo Freixo (PSOL).

O Conselho Supe-
rior do Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro 
acaba de reabrir o 
inquérito que investi-
ga Jorge Picciani, o 
chefão do PMDB flu-
minense, por enrique-
cimento ilícito. O caso 
havia sido arquivado 
em janeiro.

Ontem, a Light esteve presente na região de Miguel 
Couto, em Nova Iguaçu, em mais uma ação contra o 
furto de energia. Mais de 500 técnicos da companhia en-
contraram irregularidades em residências e comércios.

Na megaoperação realizada, foram 709 ‘gatos’ en-
contrados em 942 inspeções realizadas. Também foram 
aplicados 9 registros de ocorrência. Uma Agência Mó-
vel da Light também ficou à disposição dos moradores.

Inquérito Disparado

Megaoperação Energia  

Eles disseram... nós publicamos!
“Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso”. Ex-presiden-

te Lula durante pronunciamento que durou mais de uma hora no auditório de 
um hotel na área central de São Paulo.

O vereador Alessandro Pezão (PRP), 
candidato à reeleição em Casimiro de 
Abreu, declarou ter R$ 120 mil guardados 
em casa. O Ministério Público Eleitoral fez 
uma operação para recolher a quantia 
para quitar uma dívida antiga do moço.    

A população está revoltada com fe-
chamento dos restaurantes populares do 
Rio, por falta de pagamento do governo 
do estado. Ontem, o do Méier apareceu 
com o muro pichado: “Além de tudo, 
querem matar o povo de fome”.

DIRETO AO PONTO

A morte faz parte da vida! Todos começamos a 
morrer exatamente no dia em que nascemos. É uma 
etapa da nossa existência com a qual temos que 
conviver e que não se pode evitar. Personalidades do 
meio artístico e a população em geral, reagiram com 
emoção à notícia da morte de Domingos Montagner. 
Muitos artistas fizeram relatos de momentos marcan-
tes que descrevem a coragem e a firmeza do ator. 
Apesar da triste notícia, Domingos fez história e sem-
pre será lembrado por todos que o admiravam.

Aprovado! Transmissão Ação Social 
A Assembleia Legislativa 

aprovou ontem, em segunda 
discussão, o projeto do depu-
tado estadual Thiago Pampo-
lha (PDT), que institui a Sema-
na Estadual de Valorização à 
Cultura do Skate entre os dias 
15 e 21 de junho.

Após 11 dias de transmissões 
das principais disputas da de-
legação brasileira nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, a TV Bra-
sil mostra no próximo domingo, 
à partir das 20h, as emoções 
da cerimônia de encerramen-
to da festa do esporte. 

A Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos de 
Duque de Caxias, promoveu 
ontem, na Praça do Pacifi-
cador e na Rodoviária Plí-
nio Casado, no Centro, uma 
ação de retirada de mora-
dores de rua.

Apreensão 

Revolta 
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Moradores de Austin, em Nova 
Iguaçu, reclamam da sujeira acu-
mulada nas ruas do bairro. Uma 
menina de seis anos ficou 10 
dias internada em um hospital 
por ter contraído uma bactéria. 

A vida imita a arte 

Enquanto os municí-
pios fluminenses com-
prometem boa parte 
dos recursos púbicos 
alugando ônibus a pre-
ços acima mercado 
para garantir o trans-
porte dos estudantes 
universitários que fa-
zem curso fora de suas 
cidades, Magé, cidade 
da Baixada Fluminen-
se, inovou: ampliou a 
alternativa de trans-
porte assegurando aos 
alunos o direito de em-
barcar, nos ônibus das 
linhas regulares, em vez 
de ficarem na depen-
dência dos veículos 

Transporte para 
universitários é 

lei em Magé
alugados. É o Rio Card 
Universitário, ao qual to-
dos os universitários que 
moram em Magé terão 
direito.
A proposta, aprovada 

em projeto de lei pela 
Câmara de Vereadores, 
já foi sancionada pelo 
prefeito Rafael Santos 
de Souza, o Rafael Tu-
barão. De acordo com 
o dispositivo legal, Rio 
Card Universitário está 
garantido a todos os 
universitários residentes 
no município que via-
jam a outras cidades, 
desde que comprova-
das sua necessidade.

Equipe do PET se reúne no Hospital da Posse
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

O grupo do Programa Estadual de Transplantes firma parceria para fortalecer captação de órgãos.
antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ataques aéreos matam 23 pessoas em Mayadin

Olha só esse ce-
nário, leitor. Morado-
res da Rua Vicente 
Celestino, na região 
central de Nilópolis, 
afirmam que já fize-
ram várias reclama-
ções junto à Prefei-
tura para que fosse 
feita a retirada de 
toneladas de entu-
lho no local. Segun-
do eles, a equipe da 
Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos 
informou que não 
se responsabiliza-
ria pela limpeza da 
área. 

Universitários poderão viajar nos intermunicipais

DIVULGAÇÃO

MARCELLE ABREU 

Pelo menos 23 civis 
morreram ontem, em 
bombardeios aéreos lan-
çados sobre a cidade 
de Mayadin, no leste da 
Síria, sob domínio do gru-
po Estado Islâmico (EI) - 
anunciou o Observatório 
Sírio dos Direitos Humanos 
(OSDH).

“Vinte e três civis, entre 
eles nove crianças, foram 
mortos em ataques aé-
reos sobre a cidade de 
Mayadin”, na província 
de Deir ez-Zor, informou 
à AFP o diretor do OSDH, 
Rami Abdel Rahmane, 
acrescentando que um 
dos ataques visava a 

uma escola que abrigava 
deslocados da guerra.

Outros 30 civis ficaram 
feridos nesses ataques áe-
reos, acrescentou Rahma-
ne, sem indicar se a ofen-
siva foi executada pela 
Aviação russa, síria, ou pela 

Vergonha no Centro de Nilópolis coalização internacional 
liderada por Washington.

Deir ez-Zor, que con-
ta com importantes jazi-
das de petróleo, está nas 
mãos do EI - que também 
controla a maior parte da 
capital de mesmo nome.

O HGNI já realiza um trabalho, através da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos

DIVULGAÇÃO 

bombardeios aéreos lançados sobre a cidade de Mayadin

REPRODUÇÃO

Em breve, a 
unidade contará 
com funcionários 

exclusivos para 
identificar e notificar um 
potencial doador.

A equipe do 
Programa Estadual de 
Transplantes (PET) da 
Secretaria de Saúde do 
Rio de Janeiro esteve no 
Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI) para 
fortalecer a parceria na 
captação de órgãos. 
O encontro aconteceu 
na última segunda-feira.

O HGNI já realiza 
um trabalho, através 
da Comissão Intra-
Hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos 

para Transplante 
(CIHDOTT), para 
garantir que os setores 
de internação e 
emergência notifiquem 
os óbitos e que em todos 
os casos seja feita a 
verificação de possíveis 
doadores. No entanto, 
no hospital não havia 
profissionais exclusivos 
para a função.

“Os profissionais do 
Hospital da Posse 
recebem capacitação 
para identificar e 
notificar um possível 
doador, mas o fluxo 
de atendimento na 
unidade é muito 
grande. Agora vamos 
disponibilizar um médico 
e dois enfermeiros para 
que notifiquem cem por 

cento desses pacientes. 
Além de identificar, eles 
vão ser responsáveis 
por comunicar ao PET 
e terão que manter 
esse paciente nas 
condições necessárias 
para realização da 
captação”, explica Lino 
Sieiro, diretor médico do 
HGNI.

Segundo o diretor 
geral da unidade, 
Joé Sestello, existem 
dificuldades na 
captação de órgãos 
no Brasil: “A carência 
de doadores de órgãos 
é um grande obstáculo 
para os transplantes no 
Brasil, estamos fazendo 
a nossa parte para 
mudar isso”, ressalta 
Joé.

  CRIAçãO DO PEt 
Criado em abril de 

2010, o PET já salvou 
6,4 mil vidas e acumula 
outros recordes, como o 
crescimento de 143,12% 
nas doações de órgãos 
registradas no estado 

(919) entre 2010 e 2014 
em comparação com 
as captações realizadas 
no período de 2005 a 
2009, quando foram 
realizadas 378 doações.

Para o secretário 
municipal de Saúde, 

Dr. Emerson Trindade: 
“Há um trabalho no 
pós-morte, é preciso 
priorizar isso. A fila de 
pessoas que estão em 
busca de uma doação 
é enorme”, afirma o 
secretário
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Caminhões de carga e descarga de rede de supermercado provocam bagunça 
no trânsito e dor de cabeça em quem passa pela região em Nova Iguaçu. 

alagoas

Domingos Montag-
ner, o Santo de ‘Velho 
Chico’, da TV Globo, 
morreu ontem. Equi-
pes de busca localiza-
ram o corpo do ator 
de 54 anos, preso nas 
pedras, a trinta metros 
de profundidade, per-
to da Usina de Xingó, 
na Região de Canin-
dé de São Francisco 
(SE). Domingos dei-
xa a mulher, Luciana 

Corpo de ator é achado no fundo do Rio

Com base nessas 
descobertas, os cien-
tistas partiram para 
testes com animais. 
Um grupo de investi-
gadores  apresentou 
um modelo de rato 
que, devido ao tra-
tamento prolongado 
com um coquetel de 
antibióticos, tinha a 
microbiota reduzida.

No experimento, os 
cientistas deram anti-
bióticos a um grupo 
de ratos em uma 
quantidade suficien-
te para que perdes-
sem quase que total-
mente os micróbios 
intestinais. Ao com-
parar os roedores 
medicados com ani-
mais que não rece-
beram o remédio, a 
equipe notou que os 
tratados com a dro-
ga apresentavam 
pior desempenho de 
memória e perda da 
neurogênese no hi-
pocampo, área ce-
rebral integrante do 
sistema límbico, que 

regula as emoções. 
Também constatou-
-se que os animais 
do primeiro grupo 
tinham níveis mais 
baixos de Ly6Chi (um 
tipo de célula de de-
fesa)  no cérebro, no 
sangue e na medula 
óssea.

Com base nesses 
achados, os pesqui-
sadores acreditam 
que há o risco de os 
antibióticos prejudi-
carem estruturas neu-
rais, um efeito que 
pode ser desencade-
ado pelo impacto da 
droga no intestino. 

De qualquer forma 
indireta, eles influen-
ciam. Seja por esgo-
tar, seja por alterar a 
microbiota intestinal, 
o que pode afetar o 
sistema imunitário. O 
mecanismo ainda é 
desconhecido, mas 
vimos que o trata-
mento prolongado 
com antibiótico pode 
sensibilizar a função 
cerebral.

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 
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Lima, e três filhos.
Ele gravou cenas da 

novela na parte da ma-
nhã. Após o término da 
gravação, o ator almo-
çou e, em seguida, foi 
tomar um banho de rio.

Durante o mergulho, 
não voltou à superfície. 
Camila Pitanga, que 
estava no local, avi-
sou à produção, que 
iniciou imediatamente 
as buscas pelo ator. 
Helicópteros do Gru-
pamento Tático Aéreo, 

Ator desapareceu em rio após mergulho

Nó de irresponsabilidade 

JOÃO MIGUEL JúNIOR/TV GLOBO

Se os engarrafa-
mentos comuns 
do trânsito infer-

nizam a vida da po-
pulação, o que não 
dizer quando são pro-
vocados de manei-
ra irresponsáveis. No 
bairro Rancho Novo, 

em Nova Iguaçu, mo-
toristas enfrentam a 
maior dor de cabeça 
no trecho localizado 
na Estrada de Iguaçu 
com a Rua Vasco da 
Gama. 

Nesse endereço, o 
obstáculo criado por 
caminhões no setor de 
carga e descarga da 

rede de supermerca-
dos Royal costuma pa-
ralisar o trânsito e testar 
a paciência de quem 
segue tanto na pista 
Centro-bairro quanto 
no sentido inverso. Os 
veículos pertencentes 
aos fornecedores que 
fazem a entrega de 
mercadorias no esta-

belecimento são esta-
cionados em extensas 
fileiras e, muitas vezes 
sobre as calçadas. 

“Percorro esse tre-
cho todos os dias por-
que tenho que buscar 
minha filha na escola, 
e é um suplício. Fico 
parado por cerca de 
10 a 20 minitos. Para 

quem tem pressa, esse 
temo é uma eterni-
dade”, afirmou um 
empresário que pediu 
para não ser identifi-
cado. Os motoristas 
também reclamam da 
falta de um agente 
de trânsito, que pode-
ria colocar ordem no 
local. “É muito abuso. 

Uma desordem só. Os 
caminhões ficam pa-
rados várias horas e 
somente depois a rua 
é liberada. Enquanto 
isso não acontece, o 
problema causa refle-
xos no trânsito de ou-
tras áreas do bairro. 
O caos é total!”, disse 
uma professora. 

Caminhões de descarga de produtos e carros de distribuidoras isolam a rua e causam vários transtornos para moradores e motoristas que trafegam pelo local

Pedestres também reclamam de abusos
O problema 

não atinge ape-
nas motoristas 
que trafegam 
pela região, mas 

diretamente mora-
dores da Rua Vas-
co da Gama. Eles 
pontuam uma série 
de queixas contra o 

supermercado que, 
na opinião deles, de-
veria proibir que os 
caminhões de carga 
‘fechassem’ a rua. 

Eles reclamam ain-
da que os veículos 
são estacionados so-
bre a calçada e até 
chegam a impedir 

a saída de carros da 
garagem. “Já fizemos 
diversas reclamações 
sobre esses abusos, 
mas, infelizmente, os 

órgãos competen-
tes da Prefeitura não 
acabam com essa 
algazarra”, afirmou 
um comerciante. 

HORA H 

Assistência Social de Caxias realiza ação 
A Secretaria de Assis-

tência Social e Direitos 
Humanos de Duque de 
Caxias, promoveu ontem, 
na Praça do Pacificador 
e na Rodoviária Plínio Ca-
sado, no Centro, ação de 
retirada de moradores de 
rua, sendo que cinco fo-
ram encaminhados para 
o Centro de Referência 

Especializado para Po-
pulação em Situação 
de Rua (Centro Pop).  A 
operação contou com 
o apoio de agentes da 
Guarda Municipal.

Segundo a secretária 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Letí-
cia Teixeira D’Ávila, estas 
operações são constan-

tes não só no Centro, mas 
nos quatro distritos. “As 
equipes percorrem dia-
riamente os quatro dis-
tritos, com o objetivo de 
reencaminhar estas pes-
soas as suas famílias ou 
aqueles que não tiverem 
familiares, podem ir para 
o Centro Pop”, explica a 
secretária.

Durante as aborda-
gens a equipe de assis-
tentes sociais fazem o 
cadastramento dos mo-
radores. “A maioria é de 
Duque de Caxias, exce-
ção daqueles que ficam 
no shopping center, que 
são oriundos de outros 
municípios”, finaliza Letí-
cia D’Ávila.

Nova Iguaçu regulariza  transporte alternativo
O prefeito Nelson Bor-

nier autorizou a publica-
ção do edital de licita-
ção que regulamenta o 
Transporte Público Cole-
tivo Complementar de 
Passageiros do Município 
(vans e kombis), no Diá-
rio Oficial hoje. Com isso, 
Nova Iguaçu se torna a 
primeira Cidade, após o 
Rio de Janeiro, a regula-
mentar o transporte al-
ternativo. Bornier revelou 

ainda que, em 2017, será 
a vez dos mototaxistas 
e dos motofretistas te-
rem seus serviços regula-
mentados. Nova Iguaçu 
também foi a primeira 
cidade, depois do Rio, a 
regularizar, via licitação, 
todo o seu sistema de 
transporte coletivo, este 
ano.  

O novo sistema vai in-
tegrar o do Transporte 
Público Coletivo do Mu-

nicípio, implantado em 
março. Atualmente, Nova 
Iguaçu tem 34 linhas de 
vans e kombis que cir-
culam diariamente na 
região. Segundo Rubens 
Borborema, secretário 
de Transporte, Trânsito e 
Mobilidade Urbana, o nú-
mero de linhas continua. 
“São 401 vagas para a 
modalidade, distribuídas 
em 34 linhas, que aten-
derão dois milhões e qui-

nhentos mil passageiros 
por mês, cerca de 83 
mil passageiros por dia. 
Cada permissionário pa-
gará para a Prefeitura 
uma outorga, que lhe 
dará o direito de explorar 
o serviço na Cidade, de 
15,33 UFINIGs, ou seja 780 
reais por mês. Com isso, o 
Município terá um retor-
no financeiro de cerca 
de 312 mil reais por mês”, 
explica o secretário.

Policia Militar, Corpo 
de Bombeiros e pesca-

dores ajudaram nas 
buscas.
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Policiais do 20º BPM invadem
Buraco do Boi e derrubam dois 

Confronto

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Troca de tiros em comunidade deixa um suspeito morto e outro ferido.

Protesto contra a PM
Após a morte 

dos jovens na co-
munidade Buraco 
do Boi, moradores 
realizaram um pro-
testo na manhã 
de ontem contra a 
ação dos policiais. 

Populares armaram 
barricadas e ate-
aram fogo em pe-
daços de madeira 
e móveis velhos in-
terditando uma das 
principais vias do 
bairro. 

Policiais do 20° Ba-
talhão de Polícia 
Militar (Mesquita) 

realizaram operação 
na madrugada de on-
tem para reprimir o trá-
fico de drogas na co-
munidade Buraco do 
Boi, em Nova Iguaçu. 
Um suspeito morreu e o 
outro ficou ferido.

De acordo com a 
polícia militar, os agen-
tes foram até a comu-
nidade citada sendo 
recebidos à tiros pelos 
marginais. Após o con-
fronto, ao realizarem 
buscas no local, fo-
ram encontrados dois 
homens e com eles, 
um revólver calibre 38, 
uma arma de brinque-
do, uma mochila com 
53 sacolés de cocaí-
na, 31 recipientes da 
mesma droga, 16 trou-
xinhas de maconha e 
um rádio transmissor.

De imediato os dois 
suspeitos foram socorri-
dos e levados ao Hos-
pital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI), tam-
bém conhecido como 
Hospital da Posse. Um 
deles veio à óbito e o 
outro segue internado.

A unidade divulgou 
a seguinte nota:

“O Hospital Geral 
de Nova Iguaçu (Hos-
pital da Posse/HGNI) 
informa que recebeu, 
na madrugada desta 
quinta-feira (ontem), 
dois pacientes com fe-
rimentos causados por 
arma de fogo. Um de-
les, sem identificação, 
chegou sem vida ao 
hospital. O outro, Lorran 
Gomes Santana de 18 
anos, teve ferimentos 
na coxa esquerda, ab-
dômen e mão esquer-
da. Ele passou por cirur-
gia e segue internado 
na unidade sob custó-
dia. Seu estado de saú-
de é estável”.

Materiais apreendidos com bandido em operação

Homem não identificado morto em confronto

DIVULGAÇÃO

Traficantes obrigam funcionário 
da Cedae a construir barricadas

Ele foi obrigado a fazer buracos com retroescavadeira 

Tentativa de assalto termina 
em fuga na Linha Vermelha

Os criminosos fugiram ao perceberem a presença dos policiais 

Polícia enquadra pirataria 
no Centro de Nova Iguaçu

3° Batalhão de Polícia Militar no Méier 

DIVULGAÇÃO

PM reage à assalto e mata 
bandido na Zona Norte do Rio

631 CDs e DVDs piratas foram apreendidos pela polícia 

DIVULGAÇÃO

Policiais Militares do 
Setor ALFA do 21ºBPM 
(São João de Meriti), 
prenderam na manhã 
da última quarta-feira, 
um homem acusa-

do de furto a esta-
belecimento comer-
cial, após consultas 
foi constatado que o 
mesmo era foragido 
da justiça, com man-

dado de prisão em 
aberto no Estado de 
São Paulo, por homicí-
dio qualificado.

No final da tarde de 
quarta-feira, Policiais 
Militares do PATAMO 
do 21ºBPM, recebe-
ram denúncias de que 
na comunidade do 
Castelinho, Éden, um 
funcionário da Cedae 
teria sido obrigado a 
fazer buracos com a 
retroescavadeira para 
colocação de barri-
cadas, por ordem de 
traficantes da região. 
Ao chegar no local, 
foi constatado a vera-
cidade da denúncia 
e um menor que esta-
va foragido, foi apre-
endido. As barricadas 
foram retiradas e as 
ocorrências foram en-
caminhadas à 64ª DP 
(Vilar dos Teles).

Uma tentativa de 
assalto assustou quem 
passava pela Linha 
Vermelha, na altura 
de São João de Me-
riti, na noite da última 
quarta-feira. De acor-
do com o Batalhão 
de Policiamento de 
Vias Expressas (BPVE), 
criminosos armados 

tentaram roubar moto-
ristas, mas fugiram ao 
perceber a aproxima-
ção policial.

Por volta das 20h10, 
três criminosos arma-
dos desembarcaram 
de um carro na altu-
ra do km 19 da Linha 
Vermelha, em frente à 
comunidade Parque 

Analândia. Duas mo-
tos policiais passa-
vam pelo trecho no 
momento em que 
eles tentaram abor-
dar motoristas. O trio 
fugiu a pé e o suspei-
to que conduzia o 
carro, que seria rou-
bado, conseguiu fugir 
com o veículo.

Um policial militar 
reagiu à tentativa 
de assalto, matou 
um suspeito e pren-
deu outro no bair-
ro de Todos os San-
tos, na Zona Norte 
do Rio, no início da 
manhã de ontem. 
O crime ocorreu na 
Rua Getúlio, esquina 
com a Rua Salvador 
Pires.

Agentes do 3º BPM 
(Méier) isolaram o 
local onde o crimi-
noso morreu e a Di-

Agentes do Ser-
viço Reservado do 
20° Batalhão de 
Polícia Militar (Mes-
quita) prenderam 
na tarde da última 
quarta-feira, um ho-
mem identificado 
como Antonio Mar-
ques Nunes Braz, 
de 42 anos. Ele foi 
pego em flagran-
te comercializando 
produtos piratas.

Em patrulha-
mento pela Aveni-
da Abílio Augusto 
Távora, no bairro 
Jardim Alvorada, 

em Nova Iguaçu, os 
agentes observaram 
o homem comercia-
lizando mídias piratas 
em frente ao Super-
mercado Vianense. 

Ele foi detido e en-
caminhado para a 
56ª DP (Comenda-
dor Soares) junto 
com o 631 produtos 
apreendidos.

visão de Homicídios 
(DH-Capital) foi acio-
nada. O policial que 

reagiu, chamou a 
PM para entregar o 
comparsa preso.

Divulgação

Divulgação
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Trio atira em jovem, 
mas alvo era irmão

O pecuarista 
José Carlos Bumlai, 
amigo do ex-pre-
sidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, foi 
condenado pelo 
juiz Sérgio Moro a 
nove anos e 10 me-
ses de prisão pelos 
crimes de corrup-
ção passiva e ges-
tão fraudulenta de 
instituição financei-
ra por ter retirado 
em nome dele um 
empréstimo de R$ 
12 milhões no Ban-
co Schahin para 
quitar dívidas do 
PT. O empréstimo 
não foi pago. Foi 
quitado de modo 
fraudulento com 
o fechamento de 
um contrato do 
Grupo Schahin 
com a Petrobras 
para operação do 
navio-sonda Vitória 
10000. Foi simulada 
uma falsa doação 
em pagamento 
com embriões bo-
vinos.

Bumlai está preso 

no Complexo Médi-
co Penal na Grande 
Curitiba, depois de 
cumprir período de 
prisão domiciliar para 
tratamento médico. 
Moro determinou 
que ele permaneça 
preso cautelarmen-
te, uma vez que ele 
segue sendo investi-
gado por outros cri-
mes. Recai sobre ele 
acusações como a 
tentativa de obstruir 
as investigações da 
Lava-Jato compran-
do o silêncio do ex-
-diretor da Petrobras 
Nestor Cerveró.

O magistrado lem-
brou ainda que ele 
é ainda investigado 
pelo recebimento de 

empréstimos mi-
lionários do BNDES 
e do BVA “em cir-
cunstâncias suspei-
tas” e pelo paga-
mento de reformas 
no sítio de Atibaia, 
que, segundo o 
juiz, estaria em 
nome de terceiros 
mas pertenceria 
ao ex-presidente 
Lula. Moro deter-
minou que a pena 
seja cumprida em 
regime fechado e 
não reconheceu 
como colabora-
ção a confissão 
de Bumlai feita 
durante o proces-
so, classificando-a 
como uma “confis-
são parcial”.

Bumlai é condenado a nove anos

Vítima estava jogando cartas com amigos quando foi morta.

José Carlos Bumlai vai cumprir regime fechado

GERALDO BUBNIAk / AGêNCIA O GLOBO

Morto por en-
gano. Essa 
pode ser 

uma das hipóteses 
investigadas pela Di-
visão de Homicídios 
da Baixada Flumi-
nense (DHBF) para 
o assassinato de um 
homem ocorrido na 
tarde de ontem, no 
bairro Cerâmica, em 
Nova Iguaçu. A víti-
ma foi atingida com 
vários tiros na cabe-

ça e chegou a ser 
socorrida. 

De acordo com 
informações do de-
legado Willians Batis-
ta, da especializada, 
testemunhas rela-
taram que por vol-
ta das 16 horas, Fá-
bio Adriano Martins, 
de 22 anos, jogava 
cartas com amigos 
numa tenda improvi-
sada como salão de 
cabeleireiro, na Rua 
Aníbal Alves, quando 
um veículo Voyage, 
de cor preta, com 

três homens parou 
próximo ao local e 
um dos ocupantes 
desceu e efetuou di-
versos disparos. “Ele 
foi socorrido para a 
Posse (Hospital Ge-
ral de Nova Iguaçu-
-HGNI), mas chegou 
morto, segundo infor-
maram médicos da 
unidade”. 

O AlVO ERA OUtRO 
De acordo com 

informações de tes-
temunhas que estão 
sendo apuradas pela 

DHBF, após ser bale-
ado, o jovem ainda 
correu, mas aca-
bou caindo na Rua 
Gama, uma das prin-
cipais vias do bairro. 
No local, ele foi leva-
do por conhecidos 
para o hospital. 

Ainda segundo tes-
temunhas, os assassi-
nos teriam cometido 
um engano porque 
o alvo seria o irmão 
da vítima. A Polícia 
Civil não divulgou se 
tanto um, quanto o 
outro têm passagens 

pela polícia. Até o 
fechamento desta 
edição, nenhum dos 

suspeitos de come-
ter o crime havia sido 
preso. 

Fábio Martins teria sido executado a tiros por engano

‘Sementes do mal’ rodam 
suspeitos de assaltos no Rio

Suspeitos de prati-
carem assaltos na re-
gião da Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste do 
Rio, cinco menores de 
idade foram levados 
na manhã de ontem 
para a Delegacia de 
Proteção a Criança e 
ao Adolescente, no 
Centro do Rio. 

A Polícia Militar in-
formou que foram 
apreendidos dois dos 
adolescentes que 
estariam roubando 
na Praia da Barra e 
outros três perto do 
Barra Shopping. Fami-
liares de lguns deles 
acompanharam a 
ocorrência na espe-
cializada. 

“Não acredito que 
você fez isso! Não 
precisa disso. Que 

vergonha, meu Deus, 
que vergonha!”, disse 
uma delas, chorando. 
Pouco antes dos infra-
tores serem levados 

por agentes, para o 
interior da delegacia, 
o grupo de parentes 
se deu as mãos e fez 
uma oração.

Os adolescentes foram apreendidos na Barra 

BRUNO ALBERNAZ/G1

ONG diz que PM se envolveu 
em 12 mortes na Rio 2016 

O relatório da ONG 
Anistia Internacional, 
que cita como fonte 
o comando da Polí-
cia Militar, revela que 
entre 5 e 21 de agos-
to 12 pessoas foram 
mortas como resul-
tado de operações 
policiais na cidade 
do Rio e  outras 44 fo-
ram mortas em even-
tos onde as forças de 
segurança não esta-
vam envolvidas. 

De acordo com os 
dados da Anistia, a 

polícia também relatou 
que, durante os Jogos 
Olímpicos, esteve envol-
vida em 217 confrontos 
(tiroteios) durante ope-
rações de segurança 
no estado do Rio. Pelo 
menos dois policiais fo-
ram mortos em serviço 
na cidade nos primeiros 
dez dias da realização 
dos jogo. 

”É espantoso que as 
autoridades brasileiras e 
o Comitê Olímpico afir-
mem que a estratégia 
de segurança da Rio 

2016 foi um sucesso. 
As forças policiais fo-
ram um agente pro-
vocador da violência, 
deixando um rastro 
de dezenas de mor-
tos e feridos, além de 
inúmeras denúncias 
de abusos como in-
vasões de domicílio, 
ameaças diretas e 
agressões físicas e ver-
bais a moradores de 
favelas e periferias”, 
critica Atila Roque, 
Diretor Executivo da 
Anistia Internacional.

Beira-Mar vai a júri em outubro
O julgamento do tra-

ficante Luiz Fernando 
da Costa, o Fernan-
dinho Beira-Mar, pela 
morte de um homem 
que seria amante de 
uma das namoradas 
dele, crime ocorrido 
em agosto de 1999, foi 
marcado para o dia 
18 do próximo mês. O 
júri popular foi marca-
do pelo juiz Gustavo 
Gomes kalil, da 2ª Vara 
Criminal da capital 
após os desembarga-
dores da 4ª Câmara 
Criminal terem deter-
minado, em julho, que 
a sessão ocorresse em 
60 dias. O pedido para 

que o júri ocorresse 
logo foi feito por Mau-
rício Neville, advoga-
do de Beira-Mar. O júri 
chegou a ser marcado 
no fórum do município, 
mas foi desmarcado. 
Em setembro do ano 
passado, o STJ determi-
nou que a sessão ocor-
resse no fórum da ca-
pital para evitar uma 
tentativa de resgate e 
também para que os 
jurados não tivessem 
receio de participar.

Beira-Mar teria or-
denado, por telefone, 
que seus comparsas 
matassem Michel An-
derson Nascimento dos 

Santos, capturado, es-
pancado e torturado 
até a morte. Beira-Mar 
encontra-se atualmen-
te no presídio federal 
de Porto Velho, em 
Rondônia, e virá ao Rio 
para o julgamento.

Beira-Mar está preso 

EXTRA / GUILHERME PINTO

Portal divulga cartaz de bando 
Um novo cartaz com 

as fotos de Luiz Felisber-
to da Silva Júnior, o JN 
ou Juninho; Gilson de 
Oliveira Galante, o Gil-
son Baixinho; e Leonar-
do Miranda da Silva, o 
Léo Empada, foi divul-
gado ontem pelo Por-
tal dos Procurados. 

De acordo com in-
vestigações da Polícia 
Civil, JN e Gilson Baixi-
nho são acusados de 
chefiar o tráfico de 
drogas no Morro do Tu-
rano. Já Léo Empada 
é acusado de coman-
dar o tráfico no Mor-
ro do São Carlos, que 
é dominado por uma 
facção rival. Um quarto 
traficante, identificado 

apenas como Dante, 
também é procurado.

O bando é suspeito 
de envolvimento no 
confronto que deixou 
uma pessoa morta e 
duas feridas, na sema-
na passada no morro 
da Zona Norte. O Portal 
oferece uma recom-
pensa de R$ 1 mil por 
informações que levem 
à captura dos princi-
pais traficantes da re-
gião.

A guerra entre trafi-
cantes teria sido inicia-
da por divergências in-
ternas dentro tráfico de 
drogas no Morro do Tu-
rano. O chefe do tráfico 
Ocimar Nunes Robert, 
o Barbozinha, preso 

desde 2009, em Presí-
dio Federal em Mato 
Grosso do Sul, chefiaria 
os seus pontos de dro-
gas com mão-de-ferro. 
Segundo informações 
recebidas pelo Whats-
pp dos Procurados (21) 
96802-1650, ele esta-
ria penalizando quem 
contrariasse suas or-
dens.

Um grupo de trafi-
cantes, liderados por 
um homem conheci-
do como Dante, teria 
se rebelado contra as 
ordens do antigo che-
fe, e teria trocado de 
facção, aliando-se ao 
Morro do São Carlos, 
que é chefiado por Léo 
Empada.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO – RJ

EDITAL 004/2016

O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO-RJ, através de seu PREFEITO MUNICIPAL, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, torna público o presente 
editaL de retificaÇÃo que trata das regras pertinentes ao concurso Público 
constantes do edital 001/2016, QUe :

CONSIDERANDO, a recomendação Nº 001/2016 originária da defensoria Pública 
do estado do rio de Janeiro, a cerca da reserva de vagas para Portadores de Ne-
cessidades especiais, em atendimento nos exatos termos da Lei federal No. 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo decreto federal No.  3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, que fixa mínimo de 5% das vagas;

CONSIDERANDO, a existência de omissão na legislação municipal sobre a matéria, 
podendo o Poder Executivo Municipal discricionariamente fixar o patamar de reser-
va de vagas, o fez, através do edital de abertura e regulamentação do certame, 
fixando-o em 5%(cinco por cento) das vagas, nos moldes do citado Decreto Federal.

CONSIDERANDO, o entendimento dos tribunais superiores abaixo transcritos:

agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. concurso público. reserva 
de vagas para portadores de deficiência física. Caracterização dessa condição. Le-
gislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibili-
dade. Precedentes. 1. conquanto a constituição federal haja assegurado a reserva 
de vagas para os participantes de concurso público que possuam algum tipo de 
deficiência física, a definição dos casos que se caracterizam como deficiência para 
o citado fim compete à legislação infraconstitucional, sendo certo que a verificação 
do enquadramento do candidato nas hipóteses previstas em lei não prescinde da 
análise do contexto fático. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da 
legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 
nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.

(STF - ARE: 768402 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
17/12/2013,  Primeira turma, data de Publicação: acÓrdÃo eLetrÔNico dJe-
035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014)

admiNistratiVo. recUrso em maNdado de seGUraNÇa.coNcUrso 
PÚbLico. caNdidato Portador de NecessidadesesPeciais. reserVa 
da ÚNica VaGa. Limites estabeLecidos No art. 37, §§1º e 2º, do decre-
TO 3.298⁄99 E NO ART. 5º, §2º, DA LEI8.112⁄90. PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% 
das VaGas. NÚmerofracioNado. arredoNdameNto Para o Primei-
ro NÚmeroiNteiro sUbseQUeNte. obserVÂNcia do Limite mÁximo 
DE 20% DAS VAGAS OFERECIDAS.

(STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 38.595 - MG (2012⁄0148741-
4) )

CONSIDERANDO, que o Conselho Regional de Biologia – 2ª Região, enviou Ofício 
No. 120/2016-Pres/crbio-02, sobre a matéria de meio ambiente,

CONSIDERANDO a análise e o teor do parecer técnico formulado pela Comissão 
Especial de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público, instituída 
pelo decreto nº 4076 de 16 de junho de 2016, publicado em 17.06.2016, no uso de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o parecer técnico da coordeNaÇÃo GeraL de coNcUr-
sos PÚbLicos do INSTITUTO CONSULPAM, nos termos de sua competência 
legal,

resoLVe, instituir as alterações nos termos infra relacionados:

art. 1º:  fica alterado o quadro de vagas constante do manual do candidato, 
reservando as vagas para Portadores de Necessidades especiais – PNEs no 
patamar de 5% (cinco por cento) do total de cada cargo/área, nos exatos termos 
do relatado das considerações, ajustando-o a quantidade de vagas disponibi-
lizadas no edital do concurso Público, de conformidade com o anexo Único 
deste edital, elencado no quadro abaixo.

Art. 2º:  Fica excluído do conteúdo programático do cargo Biólogo (Código 59) a 
matéria “MEIO AMBIENTE”, para fins da prova objetiva.

Art. 3º: Ficam reabertas as inscrições para todos os cargos no período de 8 
horas do dia 16 até às 20 horas do dia 20 de Setembro de 2016, somente pelo 
site www.consulpam.com.br.  , devendo ser observada a remessa dos do-
cumentos exigidos pelos correios, nos casos de Portadores de Necessidades 
especiais – PNes, nos termos do manual do candidato.

§ 1º: O período para realização das provas permanece inalterado: 09 a 23 de 
outubro de 2016.

     Art. 4º: Os demais capítulos e anexos permanecem inalterados.

   

  reGistre-se e PUbLiQUe-se.

Belford Roxo(RJ), 14 de Setembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Belford Roxo-RJ

MANUAL DO CANDIDATO

RETIFICADO  PELO EDITAL 004/2016

PREFEITURA DE BELFORD ROXO-RJ

ANEXO I

relação dos cargos, vagas, salário, carga horária e escolaridade.

QUADRO GERAL DE VAGAS PERMANENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COD. CARGO VAGAS 
– Ampla 
Concor-
rência

REQUI-
SITO

SALÁRIO CAR-
G A 
H O -
R Á -
RIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DE-
FICI-
ÊN-
CIA

VALOR DA 
INSCRI-

ÇÃO

01 agente de 
combate 
às Ende-
mias

208 e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 11 r$ 55,00

02 agente 
comuni-
tário de 
saúde 
–reGio-
NaL ceN-
tro

53

e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 03 r$ 55,00

03 agente 
comuni-
tário de 
saúde 
– reGio-
NaL de 
ParQUe 
amorim

43 e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 03 r$ 55,00

04 agente 
comuni-
tário de 
saúde 
– reGio-
NaL Par-
QUe sÃo 
JosÉ

39 e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 03 r$ 55,00

05 agente 
comuni-
tário de 
saúde 
– reGio-
NaL He-
LiÓPoLis

49 e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 03 r$ 55,00

06 agente 
comuni-
tário de 
saúde 
– re-
GioNaL 
NoVa 
aUrora

14 e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 01 r$ 55,00

07 agente 
comuni-
tário de 
saúde 
– re-
GioNaL 
saNta 
maria

53 e n s i n o 
f u n d a -
m e n t a l 
comple-
to

r$ 1.014,00 40h 03 r$ 55,00

08 auxiliar de 
farmácia

14 e n s i n o 
m é d i o 
comple-
to

r$ 880,00 40h 01 r$ 80,00

09 maqueiro 14 e n s i n o 
m é d i o 
comple-
to

r$ 880,00 40h 01 r$ 80,00

10 faturista 
– fat

19 N í v e l 
m é d i o 
técnico 
em ad-
ministra-
ção ou 
ciências 
c o n t á -
beis.

r$ 1.043,95 40h 01 r$ 80,00

11 técnico 
segu-
rança do 
trabalho

06 N í v e l 
m é d i o 
técnico 
em se-
gurança 
do tra-
b a l h o , 
c o m 
d e v i d o 
registro 
no mi-
n is tér io 
do tra-
balho.

r$ 1.043,95 40h 01 r$ 80,00

12 técnico 
de Labo-
ratório

05 N í v e l 
m é d i o 
técnico 
em La-
bo ra tó -
rio.

r$ 880,00 40h 01 r$ 80,00

13 técnico 
em enfer-
magem 
do traba-
lho

01 N í v e l 
m é d i o 
t é c n i c o 
em enfer-
magem e 
t é c n i c o 
de segu-
rança do 
trabalho, 
com o 
d e v i d o 
r e g i s t r o 
nos res-
pect ivos 
ó r g ã o s 
c o m p e -
tentes.

r$ 1.043,95 30h 0 r$ 80,00

14 auxiliar 
de saúde 
bucal

05 Nível Mé-
dio técni-
co, com 
r e g i s t r o 
no cro.

r$ 880,00 40h 01 r$ 80,00

15 técnico 
de raio-x

19 Nível Mé-
dio técni-
co, com 
r e g i s t r o 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 880,00 24h 01 r$ 80,00
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Faça o que você quiser, 
mas não se esqueça de 
reservar algum tempo 
para cuidar das suas 
necessidades afetiva. 
Mostre mais respeito por 

você fazendo coisas que te trazem 
felicidade. Bom período para vida 
familiar. Bom momento no campo 
profissional. Número: 03.

Áries

Você está passando por 
uma fase importante em 
que a vida está testando 
o resultado dos seus 
esforços e do seu trabalho. 
Não tenha medo de 

assumir responsabilidades e tente confiar 
um pouco mais na sua competência. Bom 
momento no campo amoroso. Número: 
06.

Touro

Perceber que tudo se 
renova e se transforma 
no mundo, inclusive 
você próprio é muito 
bom, pois assim o 
“susto” das novidades 
que estão ocorrendo 

será muito menor, se você estiver 
aberto(a) para elas. Aproveite o 
seu momento de total lucidez. Cor: 
grená. Número: 09.

Gêmeos

Elemento: água. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Capricórnio. Regente: 
Lua. O momento é 
de generosidade e 

benevolência. Seu coração transborda de 
amor e compreensão. Boas relações com a 
família e com todos. Poderá dar e receber 
ajudas importantes e inesperadas.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Aquário. Regente: 
Sol. Procure dar mais 
atenção ao lazer. Seu 
trabalho não deve ser 

esquecido, mas isso o(a) ajudará 
a se sentir mais leve. Chegou o 
momento de sair da concha e usar 
todo seu charme para conquistar 
quem deseja.

Leão

Você pensa demais nos 
outros, consegue se doar 
mesmo não tendo mais 
energia para isso. Tente 
fazer a mesma coisa 
por você. Siga a sua 

intuição, dê uma oportunidade para o 
seu coração e não tenha medo de ser 
feliz. Bom momento no campo social. 
Número: 18.

Virgem

Elemento: ar. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
As vibrações do dia de 
hoje vão trazer para a 
sua mente muitas ideias 

originais e criativas. Que tal explorar 
novos caminhos profissionais? Avalie 
possíveis rumos e fique atento(a) as 
pessoas que podem ajudá-lo(la). 

Libra

Aproveite o bom 
posicionamento dos 
planetas em relação 
ao campo profissional 
para tomar decisões 
importantes e não deixe 

as boas oportunidades se diluírem com 
o tempo. Você está em ressonância 
com uma energia positiva. Ligue-se em 
quem está brilhando. Número: 24.

Escorpião

Período excelente para 
você, suas ideias estarão 
sendo muito iluminadas 
e portanto totalmente 
originais. Aproveite sua 
positividade para agilizar 

outras partes de sua vida. No plano 
profissional não basta querer é preciso 
lutar por seus objetivos. Cor: cinza. 
Número: 27.

Sagitário

Elemento: terra. 
M o d a l i d a d e : 
Impulsivo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Câncer. Regente: 

Saturno. Há disputa por espaço 
na sua cabeça, tantas são as 
ideias que começam a aflorar. 
Elabore bem qualquer plano 
antes de colocá-lo em prática. 
No amor pode pintar um novo 
relacionamento.

Capricórnio

P o s s i b i l i d a d e 
de conhecer 
pessoas novas 
e interessantes, 
trocar ideias, 
compreender e se 

sentir compreendido(a). Talvez 
as coisas não saiam exatamente 
como você queria, mas, se ligar 
no lado bom das coisas, poderá 
ter um dia muito animado e 
divertido. Número: 30.

Aquário

Você se abre para que as 
pessoas lhe conheçam 
melhor neste momento. 
Divida seus projetos 
com as outras pessoas. 
Novas oportunidades 

vão chegar até você no trabalho. 
Para se dar bem, aposte no seu poder 
de comunicação. Bom momento no 
campo espiritual. Número: 33.

Peixes

atos oficiais

http://www.consulpam.com.br


atos oficiaissexta-feira, 16 de setembro de 2016 9

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE AO MOLHO COM 
CREME DE LEITE 

E CAMARÃO

2 kg de anchova limpa 
e cortada em postas/Sal, 
alho, suco de limão/Molho 
de pimenta a gosto/3 co-
lheres (sopa) de azeite de 
dendê/3 colheres (sopa) 
de azeite/Óleo para fritar 
e trigo para empanar/1 
colher (sobremesa) de 
curry/1 cebola, 2 tomate, 
½ pimentão e coentro/500 
g de camarão limpo sem 
casca/1 caixa de creme 
de leite/1 garrafinha de 
leite de coco/1 colher 
(sopa) de amido de milho
Ovos de codorna e azeito-
nas preta ou verde.

Tempere o peixe com sal 
e suco de limão, deixe re-
pousando por 30 minutos.
Passe as postas na farinha 
de trigo e frite (reserve).
Tempere os camarões 
com sal e suco de limão 
deixe repousar por 30 mi-
nutos.
Numa panela coloque o 
azeite o alho e de uma re-
fogada no camarão retire 
da panela com uma es-
cumadeira e reserve.
Nessa mesma panela co-
loque a cebola o tomate 
o pimentão e o coentro 
cortados grosseiramente, 
ponha um copo de água 
e deixe cozer por alguns 
minutos.
Bater essa mistura no liqui-
dificador com uma gar-
rafinha de leite de coco 
e dois copos d’água e a 
colher de amido, bata no-
vamente.
Leve ao fogo, coloque sal 
e o curry (cuidado com o 
sal) quando levantar fer-
vura coloque o camarão 
o molho de pimenta (op-
cional) o azeite de dendê, 
os ovos de codorna, azei-
tonas e o creme de leite.
Quando novamente le-
vantar fervura retire do 
fogo.
A quantidade do molho é 
a gosto.
Arrume as postas do peixe 
no refratário e coloque o 
molho.
Deixe o peixe absorver o 
molho depois sirva com ar-
roz de coco ou arroz feito 
com caldo de camarão, 
creme de leite e parme-
são ralado.
Esses dois últimos ingre-
dientes são colocados no 
final do cozimento do ar-
roz.

Ingredientes

Modo de preparo

MASSA PARA EMPADINHAS

3 xícaras chá de farinha 
de trigo/250g de mantei-
ga ou margarina/2 ge-
mas/1 colher de café de 
sal/1 colher de café de 
fermento em pó./(recheio 
ao seu gosto)/1 gema 
para pincelar..

em uma tigela misture a fa-
rinha de trigo, a manteiga, 
a gema de ovo, sal e o fer-
mento em pó
amasse até formar uma 
massa quebradiça
pré - aqueça o forno em 
temperatura média, forre o 
fundo e as laterais das formi-
nhas, não precisa untar, tam-
pe com a massa e pincele 
com a gema de ovo

estado do rio de JaNeiro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

16 auditor de 
controle e 
avaliação 
– aca

05 Nível Su-
perior em 
direito ou 
ciências 
c o n t á -
beis, com 
r e g i s t r o 
na or-
dem dos 
advoga-
dos do 
brasil ou 
conselho 
regional 
de conta-
bilidade.

r$ 2.400,00 20h 01

r$ 120,00

17 a n a l i s t a 
de Gestão 
em saúde 
– aGs

04 Nível Su-
perior em 
d i r e i t o , 
ciências 
c o n -
t á b e i s , 
G e s t ã o 
P ú b l i c a 
ou admi-
nistração.

r$1.365,00 40h 0

r$ 120,00

18 a n a l i s t a 
de Gestão 
em saúde 
- aG

04 Nível Su-
perior em 
adminis-
t r a ç ã o , 
ciências 
c o n t á -
beis, ci-
ê n c i a s 
e c o n ô -
m i c a s , 
direito ou 
G e s t ã o 
Hospita-
lar.

r$ 1.365,00 40h 0

r$ 120,00

19 Bioquími-
co

01 Nível Su-
perior em 
Bioquími-
ca, com 
r e g i s t r o 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 0 r$ 120,00

20 fiscal sa-
nitário – 
fis

04 Nível Su-
perior em 
qualquer 
área da 
s a ú d e , 
com re-
gistro no 
respecti-
vo conse-
lho.

r$ 2.400,00 20h 0 r$ 120,00

21 engenhei-
ro segu-
rança do 
trabalho

03 e n s i n o 
superior 
em enge-
nharia ou 
arqu i te -
tura, com 
pós-gra-
d u a ç ã o 
em enge-
nharia do 
trabalho, 
com de-
vido re-
gistro nos 
ó r g ã o s 
c o m p e -
tentes.

r$ 2.400,00 40h 0 r$ 120,00

22 enfermei-
ro do tra-
balho

01 Nível Su-
perior em 
enferma-
gem, com 
pós-gra-
d u a ç ã o 
em segu-
rança do 
trabalho 
e o regis-
tro nos 
ó r g ã o s 
c o m p e -
tentes.

r$ 1.260,00 20h 0 r$ 120,00

23 t é c n i c o 
de enfer-
magem

38 Nível Mé-
dio técni-
co, com 
r e g i s t r o 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 880,00 40h 02 r$ 80,00

24 técnico 
em saúde 
bucal

06 Nível Mé-
dio técni-
co, com 
r e g i s t r o 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.043,95 40h 01 r$ 80,00

25 médico do 
trabalho

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com pós-
-gradua-
ção em 
s e g u -
rança do 
trabalho 
e o regis-
tro nos 
ó r g ã o s 
c o m p e -
tentes.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

26 sanitaris-
ta

02 Nível Su-
perior em 
engenha-
ria, com 
r e g i s t r o 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 2.400,00 40h 0 r$ 120,00

27 advogado 04 Nível Su-
perior em 
d i r e i t o , 
com re-
gistro na 
oab.

r$ 2.400,00 20h 0 r$ 120,00

28 m é d i c o 
Geriatra

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

29 m é d i c o 
a n g i o l o -
gista

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

30 m é d i c o 
cardiolo-
gista

10 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h

01

r$ 120,00

31 m é d i c o 
cirurgião 
Geral

09 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

32 médico

Ginecolo-
gista

obstetra. 

19 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

33 médico

Hematolo-
gista

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

34 médico

infectolo-
gista

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

35 médico

masto lo-
gista

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

36 médico

N e f r o l o -
gista

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

37 médico

Neurope-
diatra

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

38 médico

oftalmolo-
gista

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

39 médico

Proctolo-
gista

06 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

40 médico

rad io lo -
gista

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h

01

r$ 120,00

41 médico

reumato-
logista

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h

01

r$ 120,00

42 m é d i c o 
Ultrasso-
nografista

05 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

43 médico 
cardio-
logista 
Pediatra

02 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

44 m é d i c o 
dermato-
logista

12 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

45 m é d i c o 
Gastroen-
terologista

09 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

46 m é d i c o 
Neuro lo-
gista

06 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

47 m é d i c o 
endoc r i -
nologista

06 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

48 m é d i c o 
o r t o p e -
dista

10 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00
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Ingredientes

Modo de preparo

500 ml de leite/250 ml 
de óleo de soja/3 xí-
caras de farinha de tri-
go/1 colher (café) de 
sal/4 ovos/2 colheres 
(café) de fermento/25 
g de queijo parmesão 
ralado/1 pitada de 
orégano/RECHEIO: 1 
peito de frango gran-
de cozido por 30 mi-
nutos em panela de 
pressão e desfiado/1 
lata de palmito pica-
do/1 lata de ervilha 
com milho/100 ml de 
molho de tomate/1 
tomate picado/1 ce-
bola picada/azeito-
nas/orégano

Misture todos os ingre-
dientes em uma bacia 
até obter uma consistên-
cia firme e reserve.
MASSA: Reserve o queijo
Bata os demais ingredien-
tes da massa no liquidifi-
cador e acrescente por 
último o fermento.
Despeje metade da mas-
sa em uma assadeira 
grande de inox ou alumí-
nio, untada com mantei-
ga.
Acrescente o recheio por 
cima e cubra com o res-
tante da massa
Polvilhe queijo parmesão 
e coloque para assar em 
forno alto (220° C), prea-
quecido, por 40 minutos.

TORTA DE FRANGO DE 
LIQUIDIFICADOR 

DELICIOSA E FÁCIL

Ingredientes

Modo de preparo

PÃO DE BATATA RECHE-
ADO COM MORTADELA

1 kg de farinha de trigo/3 
ovos inteiros/1 copo de lei-
te de vaca morno/½ copo 
de óleo/4 colheres de 
(sopa) de açúcar/1 co-
lher de (sopa) de sal/20 g 
de fermento instantâneo 
para pão/500 g de batata 
cozida não muito mole e 
espremida/RECHEIO: 500 
g de mortadela triturada 
no processador ou liquidifi-
cador/200 g de requeijão 
cremoso ou catupiry/1 xí-
cara de (chá) de cheiro 
verde/1 xícara de (chá) 
azeitonas verdes (opcio-
nal)/2 colheres de (sopa) 
de orégano/1 colher de 
(há) de mostarda/2 colhe-
res (sopa) de molho de to-
mate( opcional)/½ colher 
(sopa ) de óleo.

dissolva o fermento no lei-
te morno.
coloque no copo do li-
quidificador o açúcar, sal, 
óleo, ovos e o fermento e 
bata bem.
em uma bacia junte a fa-
rinha de trigo a batata e 
o líquido do liquidificador
amasse tudo muito bem, 
deixe a massa descansar 
até dobrar de volume, re-
fogue a mortadela com 
os outros ingredientes e 
deixe esfriar, faça as bo-
linhas recheie.
Colocando-as na assa-
deira untada com mar-
garina, deixe crescer no-
vamente, passe gemas 
em todas e leve para 
assar em forno pré-aque-
cido a 180º até que dou-
rem.

estado do rio de JaNeiro
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49 m é d i c o 
Patologis-
ta Clínico

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

50 m é d i c o 
Pediatra

29 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 02 r$ 120,00

51 m é d i c o 
Pneumo-
logista

03 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

52 m é d i c o 
Psiquiatra

10 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

53 m é d i c o 
Urologista

04 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

54 m é d i c o 
C l í n i c o 
Geral

38 Nível Su-
perior em 
medicina.

r$ 1.365,00 20h 02 r$ 120,00

55 m é d i c o 
C l í n i c o 
Geral – 
emergên-
cia

67 Nível Su-
perior em 
medicina.

r$ 1.575,00 24h 04 r$ 120,00

56 m é d i c o 
o r t o p e -
dista de 
emergên-
cia

15 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.575,00 24h 01 r$ 120,00

57 m é d i c o 
Ped ia t ra 
de emer-
gência

48 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.575,00 24h 03 r$ 120,00

58 m é d i c o 
Psiquiatra 
de emer-
gência

07 Nível Su-
perior em 
medicina, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área.

r$ 1.575,00 24h 01 r$ 120,00

59 biólogo 12 Nível Su-
perior em 
biologia, 
com ins-
crição no 
respecti-
vo conse-
lho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

60 biomédico 05 Nível Su-
perior em 
biomedi-
cina, com 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

61 enfermei-
ro

38 Nível Su-
perior em 
enferma-
gem, com 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 02 r$ 120,00

62 educador 
Físico da 
saúde

10 Nível Su-
perior em 
e d u c a -
ção Físi-
ca, com 
especia-
l i z a ç ã o 
na área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

63 f a r m a -
cêutico

10 Nível Su-
perior em 
f a r m á -
cia, com 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

64 fisiotera-
peuta

10 Nível Su-
perior em 
fisiotera-
pia, com 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

65 fonoaudi-
ólogo

15 Nível Su-
perior em 
fonoau-
diologia, 
com ins-
crição no 
respecti-
vo conse-
lho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

66 Nut r ic io -
nista

06 Nível Su-
perior em 
Nutrição, 
com ins-
crição no 
respecti-
vo conse-
lho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

67 Psicólogo 06 Nível Su-
perior em 
Ps ico lo-
gia, com 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

68 terapeuta 
ocupacio-
nal

06 Nível Su-
perior em 
te r a p i a 
o c u p a -
c i o n a l , 
com ins-
crição no 
respecti-
vo conse-
lho.

r$ 1.260,00 20h 01 r$ 120,00

69 cirurgião 
d e n t i s t a 
especia-
lista em 
cirurgia e 
traumato-
logia bu-
co-maxilo-
-facial

04 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

70 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
endodon-
tia

10 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

71 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
estomato-
logia

05 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

72 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
o d o n t o -
pediatria

05 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

73 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
Pacientes 
com Defi-
ciência

05 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h

01

r$ 120,00

74 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
Patologia 
bucal

05 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

75 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
Periodon-
tia

05 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

76 cirurgião 
d e n t i s t a 
espec ia -
lista em 
P r ó t e s e 
dental

05 Nível Su-
perior em 
o d o n -
t o l o g i a , 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 01 r$ 120,00

77 engenhei-
ro Clínico

01 Nível Su-
perior em 
qualquer 
área de 
e x a t a s 
humanas 
e saúde, 
com es-
p e c i a l i -
zação na 
área e 
inscrição 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00

78 epidemió-
logo

02 Nível Su-
perior em 
qualquer 
área da 
s a ú d e , 
com es-
pecializa-
ção em 
e p i d e -
miologia 
e registro 
no res-
p e c t i v o 
conselho.

r$ 1.365,00 20h 0 r$ 120,00
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Ingredientes

Modo de preparo

TORTA DE FRANGO COM 
CATUPIRY DA LILIAN

1 peito de frango cozido 
e desfiado/1 copo de re-
queijão/1 xícara de azei-
tonas pretas picada/150 g 
de queijo mussarela corta-
do em tiras/150 g de pre-
sunto cortado em tiras/1 
lata de seleta de legumes 
ou milho verde/1 bisnaga 
de catupiry/
MASSA DA tORtA:

3 ovos/2 xícaras de chá 
de farinha de trigo/2 xí-
caras de chá de leite/1 
xícara de chá de óleo/3 
colheres de chá de sal/2 
colheres de sopa de mai-
sena/1 colher de sopa de 
fermento em pó.

RECHEIO:

Dourar o frango já desfia-
do no alho e na cebola, 
misturar todos os outros 
ingredientes (menos o ca-
tupiry) e mexer em fogo 
baixo até que fique como 
um creme e reservar.
MASSA:

Bater todos os ingredientes 
da massa no liquidificador.
Untar a forma ou marinex 
com manteiga e polvilhar 
com farinha de rosca.
Colocar metade da mas-
sa, rechear com o creme 
de frango, cobrir o creme 
de frango com o catupiry
Colocar a outra metade 
da massa e levar ao for-
no médio/baixo até que 
quando furada com o 
garfo esteja assada.

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ DE FRANGO 
DELICIOSO E PRÁTICO

3 filés de frango/3 ba-
tatas cozidas/3 co-
lheres de maionese/
suco de 2 limões taiti 
ou siciliano/pimenta-
-do-reino a gosto/sal a 
gosto/manjericão de-
sidratado a gosto.

Tempere os filés com to-
dos os ingredientes por 
mais ou menos 6 horas 
antes de ir ao forno.
Cozinhe as batatas e 
coloque sal na água 
para já salgá-las.
Unte uma assadeira 
com um fio de azeite.
Leve para assar até o 
ponto em que você pre-
ferir.

Ingredientes

Modo de preparo

CHURROS

1 e 1/2 xícara de leite
1/2 xícara de água/2 co-
lheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

Coloque em uma panela o 
leite, a água, a manteiga e 
o sal.
Quando o leite ferver, colo-
que a farinha e mexa bem, 
até soltar do fundo da pa-
nela (mexa bem rápido).
Coloque a massa em um 
saco de confeiteiro, com o 
bico pitanga.
Faça tirinhas com a massa 
e frite.
Passe na canela com açú-
car e sirva.

estado do rio de JaNeiro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
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79 assistente 
social

37 Nível Su-
perior em 
s e r v i ç o 
social.

r$ 1.260,00 20h 02 r$ 120,00

TOTAL AMPLA CONCORRÊN-
CIA

1.179 TOTAL PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

88

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

COD. C A R -
GO

VAGAS REQUI-
SITO

SALÁRIO C A R -
G A 
H O -
R Á -
RIA

VAGAS 
PES-
SOA 
COM 

DEFICI-
ÊNCIA

VALOR DA 
INSCRIÇÃO

80 Jardi-
neiro 

06 ensino 
funda-
mental 
com-
pleto

r$ 880,00 40h 01 r$ 55,00

81 opera-
dor de 
motos-
serra 

04 ensino 
funda-
mental 
com-
pleto

r$ 880,00 40h 0 r$ 55,00

82 opera-
dor de 
roça-
deira 

04 ensino 
funda-
mental 
com-
pleto

r$ 880,00 40h 0 r$ 55,00

83 auxiliar 
de ser-
viço de 
Jardi-
nagem 

06 ensino 
funda-
mental 
com-
pleto

r$ 880,00 40h 01 r$ 55,00

84 técni-
co am-
biental 

02 curso 
técnico 
em meio 
ambien-
te.

r$ 
1.065,00

40h 0 r$ 80,00

85 Proje-
tista 

01 curso 
técnico 
Especí-
fico.

r$ 
1.065,00

40h 0 r$ 80,00

86 agente 
fiscal 
am-
biental 

02 curso 
técnico 
em meio 
ambien-
te.

r$ 
1.065,00

40h 0 r$ 80,00

87 e n g e -
nhe i ro 
a m -
biental 
e sani-
tarista 

01 N í v e l 
s u p e -
rior em 
e n g e -
n h a r i a 
ambien-
tal e sa-
nitarista, 
com ins-
c r i ç ã o 
no res-
pect ivo 
c o n s e -
lho.

r$ 
2.400,00

40h 0 r$ 120,00

88 e n g e -
nhe i ro 
Quími-
co 

01 N í v e l 
s u p e -
rior em 
e n g e -
n h a r i a 
Q u í m i -
ca, com 
i n s c r i -
ção no 
respecti-
vo con-
selho.

r$ 
2.400,00

40h 0 r$ 120,00

89 e n g e -
nhe i ro 
civil

01 N í v e l 
superior 
em en-
g e n h a -
ria civil, 
com ins-
c r i ç ã o 
no res-
pect ivo 
c o n s e -
lho.

r$ 
2.400,00

40h 0 r$ 120,00

90 e n g e -
nhe i ro 
flores-
tal 

01 N í v e l 
s u p e -
rior em 
e n g e -
n h a r i a 
f lo res -
tal, com 
i n s c r i -
ção no 
respecti-
vo con-
selho.

r$ 
2.400,00

40h 0 r$ 120,00

91 biólogo 01 N í v e l 
s u p e -
rior em 
biologia, 
com ins-
c r i ç ã o 
no res-
pect ivo 
c o n s e -
lho.

r$ 
2.200,00

40h 0 r$ 120,00

TOTAL 
A M -
P L A 
C O N -
C O R -
R Ê N -
CIA

30 TOTAL 
PES-
SOA 
COM 
DEFICI-
ÊNCIA

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO.

COD. CARGO V A -
GAS 

REQUISI-
TO

SALÁRIO CAR-
G A 
H O -
R Á -
RIA

VAGAS 
PES-
SOA 
COM 

DEFICI-
ÊNCIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

92 auxiliar 
de Edifi-
cações

02 Nível Mé-
dio técnico 
especifico 
de Edifica-
ções.

r$ 
1.065,00

40h 0 r$ 80,00

93 a u d i t o r 
de obras 
i

04 Nível Su-
perior em 
engenharia 
civil ou ar-
qu i te tura , 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r$ 
2.200,00

40h 0

r$ 
120,00

94 anal ista 
de edi-
f icações 
e infra-
estrutura 
urbana.

02 Nível Su-
perior em 
engenharia 
civil, com 
i n s c r i ç ã o 
no respec-
tivo conse-
lho.

r$ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

95 anal ista 
de arqui-
tetura e 
urbanis-
mo

02 Nível Su-
perior em 
arquitetura, 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r$ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

96 anal ista 
sanitário

02 Nível Su-
perior em 
engenharia 
ambiental 
e sanitária, 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r$ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

97 anal ista 
ambien-
tal

02 Nível Su-
perior em 
q u a l q u e r 
área e 
especia l i -
zação em 
Habitação 
e sustenta-
bilidade.

r$ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

98 anal ista 
de Habi-
tação

02 Nível Su-
perior em 
q u a l q u e r 
área e es-
pec ia l iza-
ção em Ha-
bitação.

r$ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

TOTAL 
A M -
P L A 
C O N -
C O R -
R Ê N -
CIA

16 TOTAL 
PESSOA 
COM DEFI-
CIÊNCIA

0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

COD. CARGO VAGAS REQUISI-
TO

SALÁRIO CAR-
G A 
H O -
R Á -
RIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

99 técnico 
de Plane-
jamento 
e orça-
mento

02 e n s i n o 
m é d i o 
t é c n i c o 
em admi-
nistração 
ou ciên-
cias con-
t á b e i s , 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r$ 
1.043,95

40h 0

r$ 80,00

100 técnico 
em con-
tabilidade

04 e n s i n o 
m é d i o 
t é c n i c o 
em conta-
bilidade.

r$ 
1.043,95

40h 0 r$ 80,00

101 técnico 
do tesou-
ro muni-
cipal

04 e n s i n o 
m é d i o 
t é c n i c o 
em conta-
bilidade.

r$ 
1.043,95

40h 0 r$ 80,00

102 ana l i s ta 
de Plane-
j a m e n t o 
e orça-
mento

02 Nível Su-
perior em 
d i r e i t o , 
admin is -
t r a ç ã o , 
economia 
ou ciên-
cias con-
t á b e i s , 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r $ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

103 contador 03 Nível Su-
perior em 
c iênc ias 
c o n t á -
beis, com 
inscr ição 
no respec-
tivo con-
selho.

r $ 
1.168,02

40h 0 r$ 
120,00

104 ana l i s ta 
do tesou-
ro munici-
pal

02 Nível Su-
perior em 
d i r e i t o , 
admin is -
t r a ç ã o , 
economia 
ou ciên-
cias con-
t á b e i s , 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r $ 
2.200,00

40h

0

r$ 
120,00

105 e c o n o -
mista

02 Nível Su-
perior em 
economia, 
com ins-
crição no 
respectivo 
conselho.

r $ 
2.200,00

40h 0 r$ 
120,00

106

advogado

02 Nível Superior Completo em Di-
reito e registro na oab.

r$ 2.400,00

30h

0

r$ 120,00

TOTAL 
A M -
P L A 
C O N -
C O R -
R Ê N -
CIA

21 TOTAL 
PESSOA 
COM 
DEFICI-
ÊNCIA

0
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Jogos das quartas de final 
agita a Copa TMJ 3º Distrito
Nove gols foram marcados e todas as equipes reúnem chances de classificação.

anderson luiz

38

baixada

Foi realizada a quar-
tas de final da 
Copa TMJ 3º Dis-

trito, organizada pela 
Liga Independente do 
Terceiro Distrito, onde 
nas partidas realizadas 
teve poucos gols, mas 
sobrou emoção. A co-
meçar pelo encontro 
entre Amizade e Barro-
ca, no Campo do Co-
brex, muita correria e 
gols. O Amizade saiu na 
frente com Angelo, que 
soube aproveitar bem 
a oportunidade balan-
çando a rede, deixan-
do sua equipe com 
vantagem no primeiro 
tempo. Já na etapa 
complementar, o Barro-
ca cresceu e conseguiu 
a virada. Bruno Trakinas 
marcou duas vezes e 
reverteu a vantagem 

para sua equipe, que 
agora no jogo da volta, 
terá o empate como 
vantagem. Já o Juven-
tus, com gol de Tarcisio, 
bateu o LDU por 1 a 0, 
e também joga por em-
pate para chegar à se-
mifinal.

Na outra partida das 
quartas de final, Barros 
e Cabuçu, no Caxixão, 
não balançaram as re-
des, e o placar ficou 
no 0 a 0. As equipes 
voltam a campo no 
próximo fim de semana 
com as partidas assim 
definidas: BNH x Beira 
Rio, às 11h, no Marce-
lão. Cabuçu x Barros, 
jogam em Cabuçu, 
às 10h15m; Amizade e 
Barrocas se enfrentam 
às 13h, no Marcelão e 
o Juvenbtus recebe o 
LDU, às 11h, no Campo 
do Cava. Amizade e Barroca fizeram um grande jogo de futebol. Promessa de jogão no Marcelão

ANDERSON LUIZ

BNH e Beira Rio teve cinco gols
Uma grande 

partida foi pro-
porcionada por 
BNH e Beira Rio, 
no Marcelão. 

O BNH venceu 

apertado por 3 a 2, 
e teve o destaque 
de Lorran, autor 
dos seus três gols. 
Já para o Beira Rio, 
Léo e Pedro Henri-

que balançaram a 
rede. As duas equi-
pes voltam a se en-
frentar e o Beira Rio 
precisa vencer por 
dois gols de dife-

rença para levar a 
vaga. Nessas quar-
tas de final, a bola 
balançou as redes 
por nove vezes em 
quatro jogos. lorran marcou os três gols do BNH na vitória 

ANDERSON LUIZ



Ingredientes

Modo de preparo

CARNE MOÍDA COM 
BATATA SIMPLES

500 g de carne moída/3 
colheres de óleo/2 dentes 
de alho/1 cebola mé-
dia picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha ou 
carne/4 batatas cortadas 
em cubo/tempero verde
1 colher de colorau.

Coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar 
e perder um pouco de 
água
Em seguida o alho e co-
lorau.
Coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco.
Em seguida, adicione o 
tablete de tempero.
Assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a pane-
la
Logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO XADREZ

2 colheres (sopa) 
de azeite de oliva/2 
cebolas médias cor-
tadas em cubos/2 
dentes de alho es-
magados/500 g de 
filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde cor-
tado em cubos/1 
pimentão vermelho 
cortado em cubos/1 
pimentão amarelo 
cortado em cubos/1 
xícara (chá) de co-
gumelos em con-
serva cortados ao 
meio/1/4 xícara de 
molho shoyu/1 co-
lher (sopa) de maise-
na/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amen-
doim torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, mis-
ture a metade do 
azeite de oliva, a ce-
bola, o alho e deixe 
fritar
Retire e coloque em 
um prato
Na mesma pane-
la, coloque o sal, o 
restante do azeite e 
frite os pimentões e 
os cogumelos por 5 
minutos
Retire e despeje em 
outro prato
Ainda na mesma pa-
nela, coloque o fran-
go e frite até dourar
Coloque todos os 
ingredientes nova-
mente na frigideira, 
misture bem com 
uma colher de pau 
e refogue por mais 2 
minutos
Em uma xícara, mis-
ture o molho shoyu, 
a maisena e a água
Mexa bem e junte a 
mistura de frango
Cozinhe, mexendo 
cons tantemente , 
até formar um mo-
lho espesso
Coloque em uma 
travessa, polvilhe 
com amendoim e 
sirva quente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO.

COD. CARGO V A -
GAS 

REQUISITO SALÁRIO C A R -
G A 
H O -
R Á -
RIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

107 Zelador 95 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 05 R$ 55,00

108 Meren-
deira

143 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 08 R$ 55,00

109 Inspetor 
de Dis-
ciplina

95 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 05 R$ 55,00

110 Auxil iar 
adminis-
trativo

38 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 02 R$ 55,00

111 Profes-
sor II - 
1º ao 5º 
ano

62 Ensino Mé-
dio Completo 
com Curso 
de Formação 
de Profes-
sores, Cur-
so Normal, 
reconhecido 
pelo MEC.

R$ 1.478,06 20h 04

R$ 80,00

112 Profes-
sor II 
– Edu-
c a ç ã o 
Especial

09 Ensino Mé-
dio Completo 
com Curso 
de Formação 
de Profes-
sores, Curso 
normal, reco-
nhecido pelo 
MEC e Curso 
de Educação 
Especial com 
carga horária 
mínima de 
80h.

R$ 1.478,06 20h

01

R$ 80,00

113 S e c r e -
tário Es-
colar

11 Ensino Mé-
dio Completo 
com Forma-
ção Especifi-
ca de Secre-
tário Escolar

R$ 880,00 30h 01 R$ 80,00

114 I n t e r -
prete de 
Libras

05 Ensino Mé-
dio completo 
no magistério 
ou Gradua-
ção Licen-
ciatura Plena 
em qualquer 
área com 
Certificação 
de Profici-
ência em 
Tradução e 
Interpretação 
de Libras/
Língua Portu-
guesa/Libras 
reconhecido 
pelo MEC.

R$ 1.478,06 20h 01 R$ 80,00

115   Auxiliar      
de Desenvolvi-
mento Infantil

95 Ensino Médio

 completo                    R$ 880,00      40h

05

             R$      
80,00

116 A g e n -
te de 
Apoio a 
Educa -
ção In-
clusiva

95 Ensino Médio 
completo

R$ 880,00 40h 05 R$ 80,00

117 Media-
dor

20 Ensino 
Médio com 
Formação de 
Professor

R$ 1.478,06 40h 01 R$ 80,00

118 Profes-
sor I – 
Língua 
Portu-
guesa

07 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 01 R$ 
120,00

119 Profes-
sor I 
– Mate-
mática

06 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 01 R$ 
120,00

120 Pro-
fessor 
I – Geo-
grafia

06 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 01 R$ 
120,00

121 Profes-
sor I – 
História

04 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 0 R$ 
120,00

122 Pro-
fessor 
I – Ciên-
cias

04 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 0 R$ 
120,00

123 Profes-
sor I – 
Língua 
Estran-
geira

02 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 0 R$ 
120,00

124 Pro-
fessor 
I – Edu-
cação 
Artística

07 Curso Su-
perior com 
Licenciatura 
Plena e ha-
bilitação na 
disciplina.

R$ 1.673,47 16h 01 R$ 
120,00

125 Orien-
tador 
Educa-
cional

20 Nível Supe-
rior em Peda-
gogia.

R$ 1.673,47 16h 01 R$ 
120,00

126 Super-
visor 
Escolar

20 Nível Superior 
em Pedagogia.

R$ 1.673,47 16h 01 R$ 120,00

TOTAL 
AMPLA 
CON-
COR-
RÊN-
CIA

744 TOTAL PESSOA 
COM DEFICI-
ÊNCIA

40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.

COD. CARGO V A -
GAS 

REQUISITO SALÁRIO C A R -
G A 
H O -
R Á -
RIA

VAGAS 
PES-
SOA 
COM 

DEFICI-
ÊNCIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

127 Auxiliar de 
Almoxari-
fado

01 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 0 R$ 55,00

128 Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

10 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

129 Gari 95 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 05 R$ 55,00

130 Coveiro 20 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

131 Ascenso-
rista

03 Ensino Fun-
damental 
completo

R$ 880,00 40h 0 R$ 55,00

132 Recepcio-
nista

06 Ensino Mé-
dio completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 80,00

133 Telefo-
nista

02 Ensino Mé-
dio completo

R$ 880,00 30h 0 R$ 80,00

134 Agente 
Adminis-
trativo

95 Ensino Mé-
dio completo

R$ 
1.043,95

40h 05 R$ 80,00

135 Almoxa-
rife

02 Ensino Mé-
dio completo

R$ 
1.043,95

40h 0 R$ 80,00

136 Digitador 07 Ensino 
Médio com 
curso de 
digitação

R$ 
1.043,95

40h 01 R$ 80,00

137 Eletricista 
de Baixa 
Tensão

02 Ensino Mé-
dio técnico 
em eletrici-
dade.

R$ 
1.043,95

40h 0 R$ 80,00

138 Eletricista 
de Alta 
Tensão

02 Ensino Mé-
dio técnico 
em eletrici-
dade.

R$ 
1.043,95

40h 0 R$ 80,00

139 Adminis-
trador

02 Nível Su-
perior em 
Administra-
ção, com 
inscrição no 
r e s p e c t i v o 
conselho.

R$ 
1.202,32

40h 0

R$ 120,00

140 Tecnólogo 
em Infor-
mática

02 Nível Supe-
rior em ciên-
cia da Tecno-
logia.

R$ 
1.202,32

40h 0 R$ 120,00

TOTAL 
AM-
PLA 
CON-
COR-
RÊN-
CIA

249 TOTAL PES-
SOA COM 
DEFICIÊN-
CIA

14

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

COD. CARGO VAGAS REQUISI -
TO

S A L Á -
RIO

C A R -
G A 
H O -
RÁRIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

141 Técnico 
de Pro-
curadoria 
– TP

10 Nível Mé-
dio. Com-
pleto.

R$ 
1.065,00

40h 01 R$ 80,00

142 Analista 
Adminis-
trativo 
- AAP

10 D i p l o m a 
devidamen-
te reconhe-
cido pelo 
MEC em 
q u a l q u e r 
área de 
nível supe-
rior.

R$ 
2.500,00

40h 01 R$ 
120,00

SEGUNDO
CADERNO
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Ingredientes

Modo de preparo

BACALHOADA

1,5 kg de bacalhau 
salgado
800 g de batatas des-
cascadas e em fatias 
entre 0,5 e 1 cm
1 pimentão verde 
cortado em tiras
1 pimentão vermelho 
cortado em tiras
2 cebolas grandes fa-
tiadas
2 dentes de alho pi-
cadinhos
2 tomates maduros 
sem pele e sem se-
mente cortados em 
pedaços grandes sal-
sa picada
100 g de azeitonas 
pretas sem caroço
1 pitada de pimenta-
-do-reino (se gostar)
3 ovos cozidos
azeite para regar
sal a gosto

Deixe o bacalhau 
de molho de um dia 
para o outro, trocan-
do a água pelo me-
nos 3 vezes
Desfie e reserve
Em uma panela gran-
de, coloque as bata-
tas, cubra com água 
e cozinhe por cerca 
de 20 minutos, com a 
panela tampada
Escorra, corte as ba-
tatas em rodelas finas 
e reserve
Em um refratário re-
tangular untado 
com azeite, faça ca-
madas, começan-
do com os tomates, 
depois a cebola, as 
batatas, o Bacalhau, 
as ervilhas, os pimen-
tões, as azeitonas e o 
cheiro-verde
Tempere com 1 co-
lher (chá) de sal e 1 
colher (café) de Aji-
nomoto, e regue com 
o azeite
Repita o processo e 
finalize com os ingre-
dientes que restarem
Finalmente, distribua 
sobre a superfície as 
rodelas de ovo cozi-
do, regue novamente 
com o azeite de oliva 
e leve ao forno baixo 
(150°), pré-aquecido, 
por cerca de 1 hora 
ou até que os ingre-
dientes estejam “al 
dente”
Sirva em seguida
Sirva com arroz bran-
co, salada verde e o 
vinho da sua prefe-
rência
Se sobrar, sirva frio no 
dia seguinte
É uma delícia tam-
bém

Ingredientes

Modo de preparo

VITAMINA DE
 ABACATE DO FAÉ

1/2 abacate grande 
maduro
500 ml de leite
5 folhas de hortelã
1 pedaço (aproxima-
damente 4x2 cm) de 
gengibre
5 colheres (sopa) de 
açúcar (pode substi-
tuir por melaço, mas-
cavo ou mel)
4 cubos de gelo

Coloque todos os in-
gredientes no liquidifi-
cador
Bata por aproxima-
damente 2 minutos, 
em potência alta
Está pronto para servir

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

143 Analista 
de Pro-
curadoria 
Traba-
lhista - 
APTR

02 D i p l o m a 
d e v i d a -
mente re-
conhecido 
pelo MEC 
de Bacha-
relado em 
direito.

R$ 
2.500,00

40h 0 R$ 
120,00

144 Analista 
de Pro-
curadoria 
Fazen-
dário - 
APFA

04 D i p l o m a 
d e v i d a -
mente re-
conhecido 
pelo MEC 
de Bacha-
relado em 
direito.

R$ 
2.500,00

40h 0 R$ 
120,00

145 Analista 
de Pro-
curadoria 
Am-
biental 
- APAM

02 D i p l o m a 
devidamen-
te reconhe-
cido pelo 
MEC de 
Engenharia 
Ambiental e 
Registro no 
CREA.

R$ 
2.500,00

40h

0

R$ 
120,00

146 Analista 
de Pro-
curadoria 
Contador 
- APC

01 Diploma de 
C o n t a d o r 
r e c o n h e -
cido pelo 
MEC e re-
gistro no 
CRC.

R$ 
2.500,00

40h 0 R$ 
120,00

147 Analista 
de Pro-
curadoria 
Arquivis-
ta – APA

01 D i p l o m a 
devidamen-
te reconhe-
cido pelo 
MEC de 
Bacharela-
do em Ar-
quivologia.

R$ 
2.500,00

40h 0 R$ 
120,00

148 Procura-
dor Mu-
nicipal

10 Nível Supe-
rior – Com-
pleto em 
Direito e 
Registro na 
OAB, com 
e x e r c í c i o 
de ativi-
dade jurí-
dica e/ou 
advocacia 
pelo pra-
zo mínimo 
de 3(três) 
anos.

R$ 
7.700,00

40h 01 R$ 
120,00

TO-
TAL 
AM-
PLA 
CON-
COR-
RÊN-
CIA

40 TOTAL 
PESSOA 
COM DEFI-
CIÊNCIA

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

COD. CARGO V A -
GAS 

REQUISI-
TO

SALÁRIO CARGA HO-
RÁRIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

149 Pedreiro 05 E n s i n o 
F u n d a -
m e n t a l 
Completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

150 Bombei-
ro Hi-
dráulico

02 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 880,00 40h 0 R$ 55,00

151 Mani-
lheiro

10 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

152 Pintor de 
Parede

02 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 880,00 40h 0 R$ 55,00

153 Opera-
dor de 
Máquina 
Pesada

05 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 
1.043,95

40h 01 R$ 55,00

154 Carpin-
teiro

05 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

155 Traba-
lhador 
Braçal

50 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 880,00 40h 03 R$ 55,00

156 Calce-
teiro

05 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 
1.043,95

40h 01 R$ 55,00

157

Ajudante de Cal-
ceteiro

05 Ensino 

Funda

mental 

Completo   R$ 880,00       40h

01

R$ 55,00

158 Rasti-
lheiro

05 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 
1.043,95

40h 01 R$ 55,00

159 Ajudante 
de Rasti-
lheiro

10 Ensino 
Funda-
mental 
Completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

TOTAL 
AM-
PLA 
CON-
COR-
RÊN-
CIA

104 TOTAL 
PESSOA 
COM 
DEFICI-
ÊNCIA

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

COD. CARGO V A -
GAS 

REQUISITO SALÁRIO C A R -
G A 
HORÁ-
RIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

160 Auxiliar 
de Ser-
viços 
Gerais

10 Ensino Fun-
d a m e n t a l 
Completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

161 Vigia 10 Ensino Fun-
damental 
Completo

R$ 880,00 40h 01 R$ 55,00

162 Técni-
co em 
Conta-
bilidade

01 Ensino Mé-
dio técnico 
em Contabi-
lidade.

R$ 1.043,95 40h 0 R$ 80,00

163 Assis-
tente 
Social

10 Nível Supe-
rior – Gra-
duação em 
S e r v i ç o 
Social e ins-
crição no 
CRESS.

R$ 1.012,28 30h 01 R$ 120,00

164 Psicólo-
go

10 Nível Supe-
rior – Gra-
duação em 
Psicologia e 
inscrição no 
CRP.

R$ 1.012,28 30h 01 R$ 120,00

165 Advoga-
do

02 Nível Supe-
rior – Com-
pleto em 
Direito e 
Registro na 
OAB.

R$ 2.400,00 30h 0 R$ 120,00

166 Conta-
dor

01 Curso Supe-
rior de Con-
tabilidade e 
Registro no 
respec t i vo 
Conselho da 
Classe.

R$ 1.168,02 40h 0 R$ 120,00

TOTAL 
AM-
PLA 
CON-
COR-
RÊN-
CIA

44 TOTAL 
PESSOA 
COM DEFI-
CIÊNCIA

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE.

COD. CARGO V A -
GAS 

REQUISITO SALÁRIO CAR-
G A 
H O -
R Á -
RIA

VA-
GAS 
PES-
SOA 
COM 
DEFI-
CIÊN-
CIA

VALOR 
DA INS-
CRIÇÃO

167 Técnico de 
Controle 
Interno TCI

05 Diploma de 
Nível Médio.

R$ 
1.100,00

40h 01 R$ 80,00

168 Auditor de 
Controle In-
terno – ACI

05 Diploma de-
v i d a m e n t e 
reconhecido 
pelo MEC de 
nível superior 
em Direito, 
Contabilidade 
ou Adminis-
tração.

R$ 
2.500,00

40h 01

R$ 120,00

169 Auditor de 
Contabilidade 
– AC

2 Diploma de-
v i d a m e n t e 
reconhecido 
pelo MEC de 
nível superior 
em Contabili-
dade e regis-
tro no CRC.

R$ 
2.500,00

40h 0

R$ 120,00

170 Auditor de 
Engenharia 
Civil - AEC

2 Diploma de-
v i d a m e n t e 
reconhecido 
pelo MEC de 
nível superior 
em Engenha-
ria Civil

R$ 
2.500,00

40h 0

R$ 120,00

171 Auditor de 
Saúde – AS

2 Diploma de-
v i d a m e n t e 
reconhecido 
pelo MEC de 
nível superior 
na área da 
saúde

R$ 
2.500,00

40h 0

R$ 120,00

TOTAL 
AM-
PLA 
CON-
COR-
RÊN-
CIA

16 TOTAL PES-
SOA COM 
DEFICIÊN-
CIA

02

TOTAL DE VAGAS – AMPLA CONCORRÊNCIA: 2366
TOTAL DE V AGAS – PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 168

Belford Roxo(RJ), 14 de Setembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Belford Roxo-RJ

DECRETO N.º 4123 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

“Decreta Calamidade Publica no Município de Bel�ord Roxo e dá outras providên-ípio de Bel�ord Roxo e dá outras providên-pio de Bel�ord Roxo e dá outras providên-ên-n-
cias.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO,  no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, que a crise financeira que assola o nosso país reduziu ainda 
mais, a arrecadação de impostos �ederais, estaduais e municipais, implicando 
na diminuição das trans�erências para o MUNICÍPIO; 
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Ingredientes

Modo de preparo

QUINDIM BOM À BEÇA

14 gemas peneiradas/1 
ovo inteiro, porém com a 
gema peneirada/100 g de 
coco seco natural ralado 
(caso não tenha a fruta, 
pode ser o tradicional dos 
mercados. Escolha o que 
não for adoçado)/100 g 
de manteiga/400 g de 
açúcar refinado mantei-
ga e açúcar para untar as 
forminhas.

Unte as forminhas com man-
teiga e açúcar e reserve
Com a batedeira, misture o 
açúcar e a manteiga até fi-
car clarinho
Acrescente o coco ralado, 
as gemas e o ovo inteiro (to-
das as gemas peneiradas) e 
misture bem
Encha as forminhas até a 
boca (não vai transbordar!) 
e reserve por 1 hora para 
que o coco fique separado 
do líquido
Preaqueça o forno no máxi-
mo e quando for colocar os 
quindins deixe nos 200º C
Os quindins devem ser cozi-
dos em banho-maria e você 
deve usar uma prateleira 
bem próxima do fogo
Não precisa cobrir com pa-
pel-alumínio
Quando o coco estiver bem 
douradinho (bem douradi-
nho mesmo!) o quindim está 
pronto
Retire a forma do forno e 
com a ajuda de uma faca 
sem ponta retire os quindins 
ainda quentes das formas 
(se esfriar vai grudar na for-
ma)
Sirva quente ou frio
Os quindins podem ser con-
gelados em embalagens 
individuais, vedadas com 
papel-filme
Espero de coração que gos-
tem!

Ingredientes

Modo de preparo

CUPIM NO BAFO NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de cupim/2 cebolas 
grandes/1 colher (sopa) 
cheia de sal grosso.

Corte o cupim em fatias gros-
sas de aproximadamente a 
largura de 1 dedo.
Fure os pedaços da carne 
com uma faca de ponta.
Corte as cebolas em rodelas.
Forre o fundo da panela de 
pressão com grande parte 
da cebola.
Em cima das rodelas de ce-
bola, arrume as fatias do 
cupim e espalhe 1 colher de 
sopa de sal grosso por cima 
da carne.
Coloque o restante da cebo-
la fatiada por cima da carne
Tampe a panela de pressão 
(usei uma de 4,5 litros) e leve 
ao fogo.
Não precisa colocar água 
na panela, pois a cebola e a 
carne soltarão água suficien-
te para cozinhar a carne.
Após uns 10 minutos que a 
panela pegar pressão, desli-
gue o fogo, tire a pressão da 
panela e abra.
Dê uma mexida com uma 
colher no fundo da panela, 
para as cebolas não gruda-
rem.
Tampe novamente e deixe 
por mais 10 minutos.
Repita novamente a opera-
ção acima.
Se o ponto da carne tiver do 
seu agrado, já pode desligar
Sirva assim que a carne esti-
ver pronta.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

CONSIDERANDO, que no primeiro semestre a RECEITA arrecadada foi bem 
inferior do que a prevista;

CONSIDERANDO, a necessidade de manter a responsabilidade na gestão fiscal 
do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita 
e a despesa pública;

CONSIDERANDO, ser imprescindível assegurar a continuidade dos atendimentos 
aos munícipes de Belford Roxo em suas necessidades essenciais. 

DECRETA:

Art. 1. Fica Decretado estado de calamidade pública financeira no Município de 
Belford Roxo, devido a grave crise econômica/fiscal, que assola o País, o que vêm 
impedindo do Município em honrar os seus compromissos financeiros. 

Art. 2. Ficam os Secretários Municipais e o Procurador-Geral do Município, autori-
zados a adotar medidas com o fito de racionalizar os serviços públicos essenciais.

Art. 3. Fica criado um Gabinete de Crise, com o objetivo de apreciar e aprovar as 
racionalizações a serem adotadas pelas autoridades descritas no artigo anterior, 
bem como propor medidas de contenções, que será composto pelos seguintes 
agentes:

I- Secretário Municipal de Fazenda;

II- Secretário Municipal de Controle, e

III- Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos.  

Art. 4. Fica temporariamente proibido, até o final do exercício fiscal:

I - quaisquer novas contratações de serviços pela municipalidade, com exceção 
das necessárias para o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela 
Constituição Federal nas áreas de educação e saúde;

II – novas nomeações para o exercício em cargo em comissão, contratações, con-ções para o exercício em cargo em comissão, contratações, con-es para o exercício em cargo em comissão, contratações, con-ões, con-es, con-
vocações, salvo exigência legal ou extraordinária;

III – novos afastamentos de servidores para estudos, cursos e cessão para órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais com ônus para o Município, este último em casos 
excepcionais, poderá ocorrer desde que haja a expressa Autorização do Prefeito;

IV – o pagamento de dívidas contraídas nos exercícios anteriores, não liquidadas 
ou não inscritas em restos a pagar.

V – a concessão de:

a) licença para Servidores tratarem de interesses particulares;
b) novos pedidos de licença especial por assiduidade;
c) novas férias de servidores;
d) novos pedidos de vantagens pecuniárias;
e) diárias e passagens, sendo concedidas somente em caráter excepcional e 

autorizadas expressamente pelo Prefeito Municipal, devidamente, fundamen-
tada.

Art. 5. Fica determinada a redução em no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento), 
em relação à média dos gastos efetuados até 30 de julho do corrente exercício, 
no que se refere a:

I – água;
II – energia;
III – telefonia, e
IV – combustíveis e outros materiais de consumo.
Parágrafo único. �s consumos de água, energia, telefonia e combustíveis, deve-ágrafo único. Os consumos de água, energia, telefonia e combustíveis, deve-grafo único. Os consumos de água, energia, telefonia e combustíveis, deve-único. Os consumos de água, energia, telefonia e combustíveis, deve-co. Os consumos de água, energia, telefonia e combustíveis, deve-água, energia, telefonia e combustíveis, deve-gua, energia, telefonia e combustíveis, deve-
rão ter suas metas de redução comparadas com o mesmo mês correspondente 
do ano anterior, de forma a ter-se um parâmetro homogêneo de análise, ou seja, 
levando-se em consideração o critério da sazonalidade necessária e a tipicidade 
dos gastos.

Art. 6. Os órgãos e entidades da Administração Municipal deverão observar, per-órgãos e entidades da Administração Municipal deverão observar, per-rgãos e entidades da Administração Municipal deverão observar, per-ãos e entidades da Administração Municipal deverão observar, per-os e entidades da Administração Municipal deverão observar, per-
manentemente, os seguintes procedimentos:

I – reduzir ao mínimo o uso de equipamentos de ar condicionado;

II – a impressão de documentos e suas reproduções limitar-se-ão à quantidade 
absolutamente necessária;

III – a utilização de veículos deverá ser otimizada.

Art. 7. A Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos adotará as 
seguintes medidas de redução de despesas de custeio em todos os órgãos e enti-
dades da Administração direta e indireta, observadas as formalidades legais:

I - Bloqueio de ligações para telefones celulares e DDD, que poderá ser flexibiliza-
do gradualmente a partir de expedientes encaminhados ao gabinete de crise, des-
de que devidamente fundamentado, que deliberará sobre a autorização pleiteada 
e aprovado pelo Prefeito;

II - Bloqueio de recebimento de ligações à cobrar, e 

III - Redução de 30% no valor das contas de telefonia fixa.

Art. 8. Fica determinado aos Secretários Municipais a instauração e conclusão, 
no prazo de 30 (trinta) dias, de estudo de viabilidade técnica e financeira em rela-
ção às locações de imóveis em que o município figure como locatário há mais de 
05(cinco) anos, para fins de desapropriação dos aludidos imóveis.

§1º – Além do disposto no caput, deverão os Secretários Municipais, verificarem 
junto aos Locadores, sobre a necessidade de revisarem os valores das locações 
ora vigentes, com o fito de redução dos valores em no mínimo 20% (vinte por 
cento).

§2º. Fica determinada a reavaliação do valor de todas as locações pela Comissão 
Permanente de avaliação de Bens Imóveis do Município de Belford Roxo em con-
formidade conforme a composição disposta no Decreto nº 4092/2013.

§3º. No caso da avaliação inferior ao preço contratado deverá ser imediatamente 
contatado o Locador para propositura da redução ao patamar da avaliação.

Art. 9. Fica autorizado aos Secretários Municipais e ao Procurador-Geral, desig-
narem servidores efetivos, para responderem, temporariamente, pelos cargos de 
Chefia e direção de órgãos vagos, imprescindíveis ao funcionamento da Adminis-
tração Pública.

Parágrafo Único – �s servidores efetivos, eventualmente, designados conforme 
disposto no caput deste artigo, não farão jus ao que está fulcrado no art. 39, da Lei 
Complementar nº 014/1997.

Art. 10. � Gabinete de Crise, ora criado, deverá elaborar um estudo, num prazo de 
10 (dez) dias, a fim de fixar novo horário de expediente administrativo do Executivo 
Municipal.

Parágrafo Único. Poderá o Gabinete de Crise, propor horários diferenciados por 
secretarias, órgãos ou departamentos, de acordo com as demandas e peculiari-
dades.

Art. 11.  Cabe a Administração Municipal acompanhar o cumprimento  das  dis-
posições contidas no presente Decreto, bem como adotar as demais medidas 
necessárias à sua implementação.

§1º. �s Secretários Municipais deverão apresentar ao gabinete de Gabinete de 
Crise, relatórios quinzenais das medidas implementadas, sugestões de redução 
de custos e os objetivos atingidos. 

§2º. �s servidores Municipais poderão propor diretamente ao Gabinete de Crise 
medidas que permitam a redução de custos, a racionalização dos serviços e a 
economia de materiais.

§3º. Para fins de atendimento da medida do parágrafo anterior o protocolo geral 
receberá as sugestões e as encaminhará ao Gabinete de Crise, sendo dispensada 
a identificação do servidor.

Art. 12. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 2019 /GP/2016 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016. 

Torna sem efeito a P�RTARIA Nº 2018/GP/2016 DE 14 DE SETEMBR� DE 2016, 
publicada em 15 de setembro de 2016.

PORTARIA Nº 2020 /GP/2016 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016. 

EXONERAR a pedido, a servidora TANIZIA ROCHA DONIDA, a contar de 
12/09/2016, do cargo em comissão de Chefe de Divisão III, símbolo DAS-08, da 
Divisão Regional de São Francisco da Subprefeitura de Nova Aurora, da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas – SEMP�PU.

 PORTARIA Nº 2021 /GP/2016 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016. 

Exonerar, o servidor DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, a contar desta data, do car-
go em comissão de Assessor Técnico III, símbolo DAS-08, da Diretoria de Apoio 
�peracional, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas – SEMP�PU.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA: 

Na PORTARIA Nº 2009/GP/2016 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016, publicada em 
14/09/2016. 

�nde se Le: LE�NARD� D�MING�S SEV�LELA; 

Leia-se: LE�NARD� D�MING�S T�RRES SEV�LELA; 

Despacho do Prefeito (Processo nº 02/0125/2016. Anexo nº: 02/0101/2016): JUL-
G� REGULAR a prestação de contas do servidor ALAN CARL�S DIAS G�NÇAL-
VEZ – Assessor Especial do Gabinete do Prefeito - matrícula 60/47.053, do Gabi-
nete do Prefeito referente ao processo de adiantamento nº: 02/0101/2016– S.F Nº 
015/2016, lastreado no parecer da Secretaria Municipal de Controle às fls. 14. Em 
30 de agosto de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

C O N T R A T O  N º 0 1 1 / S E M A S D H / 2 0 1 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03/00212/2015

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa PATRÃOZINHO COMÉRCIO E 
SERVIÇO LTDA-ME.

RESUMO DO OBJETO: � presente Contrato tem por objeto Aquisição de Gêneros 
Alimentícios.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de Empe-
nho

   Valor R$

03.02.08.244.045.2.024.000

03.02.08.244.045.2.024.000

03.02.08.243.045.2.023.000

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

017 – 
FNAS

017 – 
FNAS

017 – 
FNAS

0139 de 
29/06/2016

0138 de 
29/06/2016

0137 de 
29/06/2016

49.003,33

65.629,46

117.417,55

VALOR: R$ 232.050,34 (Duzentos e trinta e dois mil cinquenta  reais e trinta e 
quarto centavos).

PRAZO: até 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 08/07/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

Omitido do Jornal Hora H em 09/07/2016
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REDE TVREDE TV

Ingredientes

MASSA BÁSICA 
PASTEL MAIS FÁCIL

3 xícaras de farinha de 
trigo
2 colheres de óleo ou 
azeite
1 copo de água morna 
(mais ou menos 250 ml)
1 colher rasa de sal

Modo de preparo

Ingredientes

PANQUECAS COM 
RECHEIO DE CARNE 

E ERVILHAS

PANQUECAS:

2 ovos
3 colheres (sopa) de fari-
nha de trigo
200 ml de leite integral
RECHEIO:

1 lata de ervilhas Quero
carne moída
cebola e alho picadinhos
sal a gosto
muçarela picadinha
1 sachê de molho de to-
mate pronto com peda-
ços Quero

Bata todos os ingredientes 
no liquidificador
A massa vai ficar bem 
líquida e toda cheia de 
bolinhas de ar
Em uma frigideira antiade-
rente (boa e sem ranhuras), 
coloque um fio de óleo, 
azeite ou pincele manteiga
Espalhe bem com a ajuda 
de um pincel
Despeje um pouquinho do 
líquido no meio da frigidei-
ra e mova a mesma em 
círculos, para que o líquido 
espalhe sobre toda a super-
fície, fazendo o formato da 
panqueca
O tamanho da sua frigidei-
ra, será o tamanho da sua 
panqueca
Como você as dobrará 
diferente, não faça muito 
pequenas
A quantidade de massa vai 
influenciar para que sua 
panqueca fique mais fina 
ou mais grossa, aí depende 
do seu gosto
Não fique mexendo na 
massa, quando você notar 
que a beiradinha está 
ficando assada, passe uma 
espátula nas laterais para 
desgrudar e vire a panque-
ca delicadamente
Primeiro faça todas as pan-
quecas e reserve
Antes de montar misture no 
recheio muçarela picadi-
nha
Para montar coloque o 
recheio centralizado na 
massa, vire as duas laterais 
para dentro e depois enro-
le, formando uma espécie 
de trouxinha
Coloque o restante de mo-
lho pronto numa travessa e 
disponhas as suas panque-
cas lado a lado, regue com 
mais molho, salpique queijo 
parmesão ralado, coloque 
um ramo de alecrim para 
aromatizar e leve ao forno 
para gratinar por uns 15 
minutos
Pode servir com um fio de 
azeite

Modo de preparo

Coloque a farinha em 
uma vasilha
Adicione a água morna e 
o óleo aos poucos me-
xendo sempre, o sal pode 
ser colocado no início da 
receita
Sove a massa até que 
fique bem homogênea
Importante deixar a massa 
descansar por 30 minu-
tos, senão a receita não 
funciona
Abra a massa com rolo de 
macarrão ou cilindro, re-
cheie e frite normalmente
Fica uma delícia, igual a 
qualquer outra massa de 
pastel

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

C O N T R A T O  N º 0 0 2 / S E M E C T / 2 0 1 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24/0008/2016

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa FM REAL – NEGÓCIOS CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

RESUMO DO OBJETO: O Presente Contrato tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos condicionados de 
ar (ar-condicionado), tipo SPLIT, para climatização de ambientes, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Belford Roxo, em conformidade 
com o Termo de Referência e seus Anexos, pelo regime de execução indireta, pelo 
critério menor preço, de acordo com o Termo de Referência – ANEXO.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor 
R$

24.01.19.573.080.1.023.000

24.01.19.573.080.1.023.000

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

000 – Ordiná-
rios não Vincu-

lados

000 – Ordiná-
rios não Vincu-

lados

0904 de 
10/08/2016

0902 de 
10/08/2016

 
4.600,00

    
14.730,00

VALOR: R$ 19.330,00 (Dezenove mil e trezentos e trinta reais).

PRAZO: 30 (trinta) dias, a contar da retirada da nota de Empenho.

DATA DA ASSINATURA: 02/09/2016.

C O N T R A T O  N º 0 3 8 / S E M E C T / 2 0 1 6

 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/00069/2014

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa RICOS SERVIÇOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA ME.

RESUMO DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Serviços 
de serralheiro e fornecimento de materiais necessários para reparos nas unidades 
escolares, para atender as necessidades dos polos do EJA, relacionados no Termo 
de Referência – ANEXO I.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

Valor

44.01.12.361.019.1.013.000 3.3.90.39.00 015 – 
FUNDEB

0908 de 
11/08/2016

1.000.043,16

PRAZO: 15 (quinze) dias.

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2016.

C O N T R A T O  N º 0 2 3 / S E M U S / 2 0 1 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/00604/2016

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa ENZIPHARMA PRODUTOS 
MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA 

RESUMO DO OBJETO: O Presente contrato tem por objeto Contratação de empre-
sa para aquisição de materiais de insumos para a realização de exames de patologia 
clínica no laboratório de saúde pública municipal (LABEL), Hospital Jorge Julio Cos-
ta dos Santos, UPA Bom Pastor e Hospital Municipal LOTE XV para atendimento aos 
pacientes da Rede Municipal de Saúde.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de Em-
penho

Valor R$

08.01.10.302.028.2.010.000 3.3.90.30.00 016 – SUS 0553 de 
12/09/2016

585.985,00

VALOR: R$ 585.985,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e 
cinco reais).

PRAZO: até 30 (trinta) dias a contar da solicitação feita pela SEMUS.

DATA DA ASSINATURA: 15/09/2016.

C O N T R A T O  N º 0 2 4 / S E M U S / 2 0 1 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/00604/2016

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa LAB BRAX DIAGNOSTICA 
LTDA 

RESUMO DO OBJETO: O Presente contrato tem por objeto Contratação de empre-
sa para aquisição de materiais de insumos para a realização de exames de patologia 
clínica no laboratório de saúde pública municipal (LABEL), Hospital Jorge Julio Cos-
ta dos Santos, UPA Bom Pastor e Hospital Municipal LOTE XV para atendimento aos 
pacientes da Rede Municipal de Saúde.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de Em-
penho

Valor R$

08.01.10.302.028.2.010.000 3.3.90.30.00 016 – SUS 0554 de 
12/09/2016

48.385,00

VALOR: R$ 48.385,00 (Quarenta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais).

PRAZO: até 30 (trinta) dias a contar da solicitação feita pela SEMUS.

DATA DA ASSINATURA: 15/09/2016.

C O N T R A T O  N º 0 1 6 / S E M A S D H / 2 0 1 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03/00667/2015

PARTES: O Município de Belford Roxo e a empresa ALPORGES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

RESUMO DO OBJETO: O Presente Contrato tem por a Contratação de Empresa na 
Confecção de materiais gráficos, carimbos, vestuário e identificação visual, visando 
atender as necessidades desta secretaria na execução dos programas, projetos e 
serviços de proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Controles Social e 
Gestão, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos – SEMASDH.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

   Valor 
R$

03.02.08.244.045.2.024.000

03.02.08.244.045.2.024.000

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

017 – FNAS

019 – FEAS

0166 de 
12/09/2016

0169 de 
12/09/2016

25.490,50

7.680,00

VALOR: R$ 33.170,50 (Trinta e três mil cento e setenta reais e cinquenta centavos).    
.

PRAZO: até 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 15/09/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Os principais sinais de um resfriado
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Espirros, gargan-
ta arranhada, na-
riz entupido, todos 
sabem os primeiros 
sinais de um resfria-
do, provavelmente 
a doença conhe-
cida de maior in-
cidência. Embora 
o resfriado comum 
seja geralmente 
leve, com sintomas 
durando uma ou 
duas semanas, nos 
Estados Unidos ele 
é a principal causa 
de visitas a médicos 
e faltas à escola e 
trabalho. Resfriados 
são predominantes 

em crianças, e parecem 
estar relacionados à rela-
tiva falta de resistência a 
infecções nos mais jovens 
e ao contato com outras 
crianças em creches e 
escolas. Crianças têm 
em torno de 10 resfriados 
ao ano. Em famílias com 
crianças na escola, o nú-
mero de resfriados por 
criança pode chegar a 
12 por ano. Os adultos 
têm em média de dois 
a quatro resfriados por 
ano, embora essa faixa 
varie muito. Mulheres, es-
pecialmente entre os 20 
e 30 anos de idade, têm 
mais resfriados do que 

os homens, provavel-
mente por causa do 
contato mais próximo 
com crianças. Na mé-
dia, pessoas com mais 
de 60 anos têm me-
nos de um resfriado 
por ano. O impacto 
econômico do resfria-
do comum é enorme. 
O National Center 
for Health Statistics 
(NCHS) estima que, 
em 1996, 62 milhões 
casos de resfriado 
comum nos Estados 
Unidos precisaram de 
atenção médica ou 
resultaram em restri-
ção de atividades. 

Tobogã construído 
no meio de um 

tanque de tubarões

Quem visita Paradise 
Island, nas Bahamas, 
pode se preparar para 
uma atração única 
durante sua estadia: 
descer de um tobogã 
transparente construído 
em meio a um tanque 
com tubarões. A atra-
ção está funcionando 
no parque aquático do 
resort Atlantis Paradise 
Island, o Aquaventure, 
ao qual todos os hós-
pedes têm acesso livre. 
O toboágua, localiza-
do em uma réplica de 
um templo maia, passa 
pelos tubarões em uma 
queda vertical de 18 
metros, aumentando 
ainda mais a adrena-

lina. O assustador es-
corregador ganhou o 
nome de Leap of Faith. 
No mesmo templo há 
também outra atração 
para quem quer ob-
servar os animais com 
calma: é o Escorrega-
dor da Serpente, que 
permite que os hóspe-
des façam um passeio 
embaixo d´água com 
boias e observem os 
tubarões. A atração 
tem cinco andares e 
é disposta em forma-
to espiral. Apesar de 
começar em alta ve-
locidade, a queda se 
torna lenta justamente 
quando encontra com 
os animais.


