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Xadrez: jovens de Mesquita
ganham medalhas na zona oeste

Esporte

Amante pede e 
filho 71 tenta 

processar pai que 
o bancava

2

4

Moradores reclamam 
do abandono do campo do 
olaria, no município de 
Nilópolis. É possível en-
contrar vários arames com 
as pontas expostas, redes 
furadas, sem grama sintéti-
ca, grades caídas, além do 
matagal que cresce por lá.

Campo largado

4

os moradores de Mes-
quita terão uma chance 
para se qualificar visando 
o mercado de trabalho que 
está cada vez mais acirrado. 
o município vai receber a 
Caravana do trabalho, pro-
grama itinerante de qualifi-
cação social e profissional.

Trabalho

6

o Governo do Rio, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Fazenda e Plane-
jamento (Sefaz), divulgou 
nota nesta semana infor-
mando que se comprome-
te a pagar o 13º salário de 
2018 do funcionalismo 
público no próximo mês. 

13º salário
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Uma fiscalização do 
estado maior da Polícia 
Militar encontrou drogas 
e munição em armários 
do batalhão da Ilha do 
Governador. os ítens esta-
vam em dois armários não 
identificados. A Polícia in-
vestiga o fato.

Drogas guardadas

Idosos curtem
FitDance a nova 

febre em Queimados

3

Bando assalta UNIG e leva 100 mil

7

Operação relâmpago

FotoS: REPRoDUÇÃo/whAtSAPP

2

ontem, a rotina matinal na Universidade Iguaçu (UNIG), parecia a mesma de outros dias, até que seis homens em três motos 
deram voz de assalto ao segurança, que perdeu a arma de fogo que portava e viu metade deles invadirem a unidade, roubarem 
o malote com dinheiro no posto avançado do Bradesco e fugirem em fração de minutos.

Na sequência o ladrão responsável pelo malote com o dinheiro atravessa o pátio e foge na garupa de uma das motos que aguardavam em frente ao prédio

Medalha de Mérito Comendador Soares
Noite de homenagens na Câmara de Nova Iguaçu

Na última quinta-feira (29), a Câmara de Vereadores concedeu a Medalha de Mérito Comen-
dador Soares a personalidades e entidades indicados pelos parlamentares. A medalha é a maior 
honraria oferecida pelo Poder Legislativo iguaçuano anualmente.

5

Belford Roxo: novos guardas 
mirins são formados

Cento e vinte jovens (meninos e meninas) 
de Belford Roxo, com idade entre 12 e 17 
anos, tiveram um motivo extra para come-
morar. A turma concluiu o curso de Guarda 
Mirim, oferecido pela Secretaria de Seguran-
ça Pública, através da Guarda Municipal.

A deputada Daniela Carneiro, com o aluno Andrew e 
familiares, elogiou a iniciativa da Guarda Municipal

RAFAEL BARREto/PMBR/DIVULGAÇÃo

Layza Rebeca, musa da Mangueira
O toque de beleza deste sábado fica a cargo da 

linda Layza Rebeca. Ainda como integrante da ala 
de passista da Estação Primeira de Mangueira, a 
beldade foi vitoriosa no concurso Musa do Caldei-
rão do huck 2016.
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Por Jota Carvalho
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F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Mais uma da nossa agente Vó Candinha, senhora mora-
dora no lado nobre daquela importante cidade da Baixada 
Fluminense. Recentemente, no chá da tarde entre amigas, 
novas ‘fofocas verdadeiras’ foram jogadas no ar. A mais in-
teressantes, segundo a Vó: “amiga de décadas da família da-
quele empresário que não sabe o que é pegar duro no batente 
me revelou que o mesmo sempre viveu nas costas do pai e é 
chegado a bancar amantes, apesar de casado e pai de filhos”.

Nas costas do pai, é mole...

“Pois apesar de depender do velho para tudo, como pa-
gar suas contas e sustentar seus caprichos de garoto mima-
do, o mau caráter do filho, pressionado por uma de suas 
amantes, procurou advogados para processar o pai e conse-
guir mesada para a aproveitadora. o 171 deu azar. três dos 
procurados para pegar o caso, recusaram, pois conheciam 
a história de vida fácil e de golpes na praça do cidadão. o 
jeito, então foi aceitar o jogo da pilantra sob risco de a mes-
ma jogar merda no ventilador. Banca a dita cuja até hoje”, 
acrescenta Vó Candinha.

Sobre o ex-vereador corno, a nota publicada aqui 
teve repercussão e despertou curiosidade no meio 
político da cidade do casal. o promoter-bichona que 
soltou a ‘galhice’ recebida pelo ‘premiado’ durante 
os preparativos de evento coordenado pela traidora, 
ADoRoU!!! (risos). “o FDP não pagou pelo meu 
serviço. Me deu beiço. Além de corno, o cara é calo-
teiro. Valeu, amigo Sombra”, mandou dizer a figura. 

Corno e caloteiro fica mal na fita da bichona

Pedido da amante para processar o pai

“Uma mulher que crê em 
Deus, valoriza seus amigos e 
não se deixa paralisar pelas 
adversidades”. Assim se de-
fine Lizete Barroso, ativista 
cultural de Mesquita, para 
quem vai nosso abraço deste 
sábado. Aquele Abraço, Liz!!!

(21) 98037-1338
          WhAtsApp

Aquele Abraço!

 IGoR LIMA  PMq

Dudu, Nilze e Moacyr - ‘Por Acaso no Rival’

****************************************

****************************************

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A Prefeitura de Belford 
Roxo, através das Secreta-
rias de Saúde e da Executi-
va de Promoção e Proteção 
à Saúde, vai realizar neste 
dia 1º de dezembro (sába-
do), uma ação de conscien-
tização para marcar o “Dia 
Mundial de Luta contra a 
Aids”.  O evento acontecerá 
das 8h às 12h, na Praça de 
heliópolis e vai envolver 
cerca de 20 pessoas, que 
estarão distribuindo preser-
vativos e panfletos educati-
vos que tratam da prevenção 
contra as Infecções Sexual-
mente transmissíveis (ISt) 
e Aids.

Oficinas em Mesquita

DIVULGAÇÃo

Com o intuito de criar 
cidadãos mais conscientes 
em seu papel na sociedade 
por meio da arte, a Secreta-
ria de Cultura, Esporte, La-
zer e turismo de Mesquita, 
além das oficinas de teatro 
gratuitas, oferece ainda arte-
sanato, balé, xadrez, canto, 
pintura e desenho, dança do 
ventre, dublagem e outras 
atividades ligadas à cultura. 
Local: Centro Cultural Mis-
ter watkins - rua Armando 
Sales teixeira, nº 57, no 
Centro da cidade.

Na próxima quinta (5) o sambista Dudu Nobre será uma das atrações no teatro Rival

Fit Dance vira febre entre idosos de Queimados 

Após treze anos 
no comando 
do programa 

Por Acaso na televi-
são aberta (1991-2004), 
José Maurício Machli-
ne levou o formato para 
a internet nos últimos 
dois anos, com o Por 
Acaso no Rival, grava-
do no famoso teatro da 
Cinelância e exibido no 
canal Youtube de Ma-
chline. o sucesso foi ta-
manho que o criador da 
mais célebre premiação 
musical do país prepa-
rou uma nova tempora-
da, que será aberta por 
Dudu Nobre, Moacyr 
Luz e Nilze Carvalho 
no dia 5 deste dezem-
bro. os seis programas 
terão ingressos à venda 
e serão exibidos online 
a partir de 2019. Depois 
do encontro de samba 
inicial, a programação 
segue com Chico César 
e Vitor Ramil (11/12), 
Adriana Calcanhotto e 
Rubel (12/12), Alceu 
Valença, Almério, Julia-
no holanda, PC Silva, 
Martins (13/12), Criolo 

e Karol Conka (18/12) e 
Elba Ramalho e Mariana 
Aydar (20/12).

A ideia central des-
ta nova edição é refor-
çar o bom momento da 
música brasileira. “Este 
conjunto de programas 
apresenta as muitas pos-
sibilidades poéticas e 
melódicas que o Brasil 
oferece. Ao contrário do 
que muitos falam, existe 
muita música de quali-
dade sendo criada nas 

Uma mistura de dança com 
muita diversão. Assim foi o encer-
ramento das aulas de novembro 
no Centro de Esporte e Lazer da 
terceira Idade (CELtI), na manhã 
da quinta-feira (29/11). O ritmo fi-
cou por conta da nova modalida-
de de exercício que está fazendo 
o maior sucesso entre os idosos: 
o Fitdance. Além de gastar calo-
rias, a aula consiste em um mix 
de ritmos, que inclui coreografias 
de diferentes estilos musicais e de 
fácil assimilação. Para o próximo 
mês, o espaço está com 135 no-
vas vagas disponíveis distribuídas 
em musculação, hidroginástica, 
pilates, dança de salão, fitdance e 
artesanato.

A aula desta quinta relem-
brou hits da década de 90 e 2000, 
como É o tchan e Rouge e reuniu 
aproximadamente 60 idosos no 
auditório do CELtI. A atividade 
tem como objetivo melhorar o 
equilíbrio - diminuindo os riscos 
de queda -, a coordenação motora, 
aumenta a flexibilidade e reduz as 
dores musculares.

De acordo com a Secretá-
ria Municipal da terceira Idade, 
Maricéia Peluzio, o Fitdance faz 
com que o pratica se movimente, 
dance e agite o corpo e a mente, 
elevando o bem-estar. “Esse é o 
objetivo principal, levar alegria e 
diversão em todos os momento. 
A aula trabalha com movimentos 
coreográficos modernos pensados 
de forma didática, proporcionando 

ao praticante dançar como nunca 
imaginou. A aula consiste em um 
mix de ritmos e movimentos va-
riados”, explica.

Com mais de 1,8 mil idosos 
cadastrados, no próximo mês, o 
CELtI contará com novidades, 
entre elas um encontro dançante 
em Nova Iguaçu, em parceria com 
o SESC, confraternização de fim 
de ano, além de aulas especiais 

nas modalidades oferecidas no 
espaço.

Para participar das atividades 
oferecidas pelo CELtI, é necessário 
ter acima de 55 e ir até ao local (Av. 
Maracanã, s/nº, Vila Pacaembu), de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, 
com identidade, comprovante de re-
sidência, tipo sanguíneo, duas fotos 
3x4 e atestado médico. outras infor-
mações (21) 2665-6526.

diversas regiões. Vamos 
trazer artistas de estados 
e estilos muito diferen-
tes”, conta José Mau-
rício, que levou para o 
programa o mesmo con-
ceito do Prêmio da Mú-
sica Brasileira, respon-
sável por abranger todos 
os gêneros e ritmos pro-
duzidos no Brasil.

Dono de um acervo 
com mais de 600 entre-
vistas com os mais di-
versos nomes da cultura 

brasileira, ele resolveu 
voltar ao bem-sucedido 
programa por conta de 
uma parceria com Ân-
gela e Leandra Leal, 
proprietárias do teatro 
Rival, palco também 
marcado pela inclusão 
de todas as vertentes da 
música feita por aqui. 
Além das entrevistas, os 
programas contarão com 
números inéditos e due-
tos entre os convidados 
da noite. 

Kleber Rodrigues, 
secretário da pasta, diz 
como a oficina de teatro 
pode influenciar a vida 
das pessoas. “A partir 
das técnicas e métodos 
teatrais, contribuímos 
para ampliar os horizon-
tes e impactar positiva-
mente a vida dos alu-
nos”, enfatizou.

Fala, secretário!

Aids II
Dentro da programação 

estão previstas atividades de 
prevenção e orientação sobre 
a importância deste dia e da 
prevenção à doença, diag-
nóstico, tratamento e tam-
bém palestras que tratam, 
entre outros temas, sobre 
o preconceito. A Prefeitura 
estará distribuindo cerca de 
cinco mil preservativos.
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“Prefeitura no Seu Bairro”

Ação social encerra festejos pelos 28 
anos de emancipação de Queimados

GERAL

Mais de 50 serviços serão oferecidos gratuitamente no evento promovido pela Prefeitura em parceria com o SESC

3sábado, 01 dE dEzEmbro dE 2018  

Atendimentos di-
versos em saúde, 
inscrições em 

programas sociais, cadas-
tro em vagas de emprego, 
serviços de estética e be-
leza, isenção na segunda 
via de documentos e até 
chegada do Papai Noel. 
Esses serão alguns dos 
mais de 50 serviços que 
serão oferecidos gratuita-
mente pelo projeto itine-
rante “Prefeitura no Seu 
Bairro”, desenvolvido 
pela Coordenadoria Exe-
cutiva de Políticas So-
ciais, que na última edi-
ção do ano contará com a 
parceria do SESC. A ação 
acontece neste domingo 
(2), das 8h às 17h, na Pra-
ça dos Eucaliptos, Centro.

Além das atividades 

oferecidas pelas secreta-
rias municipais, a ação 
também contará com os 
serviços da Fundação 
Leão XIII, entre eles: a 
gratuidade nas segun-
das vias de documentos 
como: identidade, certi-
dões de casamento, nas-
cimento e óbito e também 
com os do SESC, tais 
como:  danças, modalida-
des esportivas, oficina de 
colagem e exposição fo-
tográfica. Para ter acesso 
aos serviços, é necessário 
que o morador leve do-
cumento de identificação 
com foto, CPF e com-
provante de residência 
e preencha uma ficha de 
cadastro.

Para o prefeito Carlos 
Vilela, as ações nos bair-
ros do município tiveram 
um impacto bastante po-

sitivo desde quando o 
projeto foi implementado 
e a expectativa é ampliar 
a oferta para o próximo 
ano. “É muito bom para 
a população ter os servi-
ços oferecidos pela pre-
feitura na porta de casa. 
A cada ação, percebe-
mos um número maior 
de pessoas participando. 
Isso é uma confirmação 
de que o governo pode e 
deve se aproximar cada 
vez mais da sociedade. 
Escolhemos a Praça dos 
Eucaliptos para encerrar 
o ano com chave de ouro” 
declarou o prefeito.

Já o vice-prefeito e Co-
ordenador Executivo de 
Políticas Sociais, Ma-
chado Laz, idealizador 
do projeto, adiantou que 
mais de mil brinquedos 
serão entregues pelo Bom 

Assessoria de Imprensa

Medição de pressão arterial dentre outros serviços serão disponibilizados à população no domingo

LUIz AMBRóSIo / PMq

Velhinho a garotada. 
“Estamos levando aten-
dimento de qualidade às 

pessoas que não podem 
chegar até a prefeitura, 
muitas das vezes por tra-

balhar durante a semana 
no horário do nosso expe-
diente”, concluiu.

Belford Roxo forma primeira 
turma de Guarda Mirim

Cento e vinte jovens (me-
ninos e meninas) de Belford 
Roxo, com idade entre 12 
e 17 anos, tiveram um mo-
tivo extra para comemorar. 
A turma concluiu o curso 
de Guarda Mirim, oferecido 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública, através da Guar-
da Municipal. A formatura 
aconteceu na  quadra do Ciep 
Constantino Reis, bairro São 
Bernardo. o evento que reu-
niu familiares e autoridades, 
teve honras militares. “que 
projeto maravilhoso! Acres-
centou muita coisa boa no 
meu filho. A rebeldia aca-
bou. Me sinto orgulhosa”, 
disse emocionada Janice da 
Silva, mãe de wilson Mar-
tins Junior,12, um dos novos 
Guardas Mirins da Cidade. 
todos com idade acima de 
15 anos serão encaminhados 
para o Programa Federal Jo-
vem Aprendiz.

Guardas municipais con-
cursados, thiago Silva e 
Egídio Soares, coordenam 
o setor de projetos especiais 
da corporação. A dupla, au-
tora de vários projetos, não 
escondeu a emoção durante 
a solenidade. Os alunos fi-
zeram fila para fazer selfies 
ao lado dos guardas. “A sa-
tisfação é imensa. Enquanto 
nos permitirem estaremos 
trabalhando para tirar os 
jovens das ruas, formando 
cidadãos”, assegurou Thia-
go, que também é professor 
de história, enquanto Egídio 
era parabenizado por várias 
famílias.

Madrinha da Guarda Mu-
nicipal, a ex-secretária de 
Assistência Social e Cida-
dania, deputada federal elei-
ta, primeira-dama, Daniela 
Carneiro, encurtou a agenda 
em Brasília para participar 
do evento. “Eu não poderia 

faltar. Esta formatura é um 
momento único, muito espe-
cial. Sou professora e sei o 
quanto bons projetos e o res-
gate de valores importantes, 
como respeito ao próximo, 
cidadania, civismo, podem 
influenciar no futuro para 
essa garotada. Parabéns para 
Secretaria de Segurança pela 
iniciativa”, ressaltou.

pRojeto CobiçADo
Ao lado do comandante 

da Guarda Municipal, Fábio 
Márcio tavares de Souza, 
o secretário de Segurança, 
Alberto Vieira, também não 
escondeu a satisfação com o 
projeto. “A procura foi mui-
to grande e hoje nos orgu-
lhamos com o resultado. os 
pais não param de elogiar. 
Ano que vem o projeto re-
torna com novas oficinas”, 
informou enquanto recep-
cionava o assessor de Ges-
tão Estratégica e Projetos da 
Guarda Municipal do Rio 
de Janeiro, Rodrigo Jales, o 
subinspetor da Guarda Mu-
nicipal de Niterói, Marcelo 
Xavier e o subtenente PM, 
Elton Cardoso. Em seguida, 
o casal Daniele Gonçalves 
da Silva e Emerson Duarte 
Moraes, pais da formanda 

Brenda Gonçalves Mora-
es,14, representaram todos 
os pais e durante a ceri-
mônia, usaram microfones 
para disparar elogios ao 
projeto. “Falamos em nome 
de todos. Estamos muitos 
satisfeitos e honrados. É o 
melhor projeto da cidade e 
tem que continuar”, disse 
Daniele.

Durante quatro meses, di-
vididos em dois turnos (ma-
nhã e tarde) os jovens ocu-
param o tempo vago após a 
saída da escola com oficinas 
de aulas práticas e teóricas 
de informática básica, no-
ções e rotinas administra-
tivas, ética, ordem pública, 
ordem unida, hierarquia, ci-
dadania, educação ambien-
tal, defesa pessoal e preven-
ção às drogas e à violência. 
Além disso, participaram 
do desfile cívico da Inde-
pendência no município e 
conheceram o Museu do 
Amanhã e instalações do 
quartel da Marinha do Bra-
sil. “Esse projeto não pode 
parar”, destacou Amanda 
dos Santos, que em com-
panhia do marido Manoel e 
do pequeno Miguel de três 
anos, foi assistir o filho Ma-
teus, 13, se formar.

Kamila Dias, 16, Ana 
Beatriz de oliveira, 15 e 
Vitória hada, 16, foram es-
colhidas para conduzir as 
bandeiras nacional, estadu-
al e municipal, respectiva-
mente. Elas se destacaram 
durante as aulas. “Estou 
muito feliz. o curso serviu 
como incentivo. Vou seguir 
a carreira”, afirmou Kami-
la. Entre os 120 alunos, a 
pequena Camille Vitória, 
12, não conseguia conter as 
lágrimas. A “mascotinha” 
da turma tinha perdido o 
prazo de inscrição porque 
sua mãe se confundiu com 
a data. “Fiquei desesperada. 
Acordei minha mãe de ma-
drugada e implorei para ela 
me acompanhar até o local 
de apresentação, com a es-
perança de ocorrer alguma 
desistência”, lembrou a me-
nina. Sentada em um dos 
degraus da sede da Guarda 
Municipal, ela aguardou 
por algumas horas até ser 
informada que havia uma 
desistência e que estava in-
serida no grupo. “Acreditar 
num sonho é muito impor-
tante e eu não abri mão do 
meu”, garantiu ela que con-
siderou a oficina de Ordem 
Unida como a melhor.

A solenidade contou ain-
da com as presenças: Ro-
sana Moura (secretária de 
Assistência Social e Ci-
dadania), Diogo Bastos 
(secretário adjunto de As-
sistência Social e Cidada-
nia), Manoel Max (diretor 
do Conselho Nacional das 
Guardas), Deiseli Costa 
(diretora do polo Cederj de 
Belford Roxo), Cristiano 
Lírio (secretário executivo 
de Defesa Civil e ordem 
Urbana) e Marcelo de Jesus 
(secretário adjunto de Arti-
culação Política).

secretário municipal de segurança pública, Alberto 
Vieira, entregou o certificado a Camille Vitória

RAFAEL BARREto/PMBR/DIVULGAÇÃo

Policlínica de Mesquita faz evento
em prol da saúde dos homens

A quinta-feira, 
dia 29 de novem-
bro, foi marcada 
por uma ação de 
confraternização 
e conscientiza-
ção na Policlínica 
Municipal Celes-
tina José Ricardo 
Rosa, em San-
ta terezinha, em 
Mesquita. Para 
reiterar a impor-
tância dos cuida-
dos com a saúde 
dos homens, pro-
fissionais da Se-
cretaria Munici-
pal de Saúde da 
cidade promove-
ram um encontro 
para troca de in-
formações e ex-
periências, além 
de instruírem 
como os pacien-
tes podem buscar 
atendimento para 
as especializa-
ções oferecidas 
na policlínica e 
em outras unida-
des do município 
de Mesquita.

“ I n f e l i z m e n t e , 
os homens cui-
dam menos da 
saúde do que as 
mulheres. Al-
guns pela rotina 

de trabalho, ou-
tros porque são 
mais desleixa-
dos mesmo, mas 
isso precisa mu-
dar. É importan-
te para eles, por-
que a prevenção 
é sempre melhor 
do que qualquer 
tratamento. E em 
qualquer doen-
ça, o diagnóstico 
precoce é funda-
mental para aju-
dar a controlar 
ou até mesmo 
na cura”, avalia 
Márcio Pereira, 
diretor adminis-
trativo da Poli-
clínica Munici-
pal de Mesquita. 
A ação aconteceu 
na Sala de Espera 
da unidade e con-
tou com a parti-
cipação da enfer-
meira Deusamar 
Lima e do médi-
co urologista Fe-
lipe Carneiros. 
Ambos minis-
traram palestras 
para os pacientes 
e acompanhantes 
que aguardavam 
sua vez de se 
consultar na po-
liclínica. 

Campanha do Novembro Azul levou informação aos 
pacientes que aguardavam atendimento na sala de espera



o Abrigo Cristo Redentor, admi-
nistrado pela Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos humanos 
(SEASDh), conta com 220 idosos re-
sidentes. As visitas da equipe do Gru-
pamento de Cães de Guarda (GCG) 
acontecem as quartas-feiras. A terapia 
é um importante recurso para auxiliar 
no tratamento médico, proporcionando 
melhorias significativas na qualidade 
de vida, devido ao contato com os cães.

Na Lona Cultural Municipal herbert Vianna, no Com-
plexo da Maré, exibe toda quinta-feira, às 17h30, uma ses-
são de cinema para crianças que vivem na comunidade. 
A Lona fica na rua Evanildo Alves. Mais detalhes sobre a 
programação podem ser obtidos pelo telefone: 3105-6815.  
Mais informações: http://www.rio.rj.gov.br.

Abrigo Cristo Redentor II Imperator

Cine Rabiola IPTU

Eles disseram...
“Além de tudo que fizemos, queremos deixar esse exemplo. Temos que torcer pelo sucesso do governo 

Bolsonaro porque o sucesso dele é o sucesso o Brasil”, disse Michel Temer.

Pessoas de todas as idades participam de debate informal 
sobre temas atuais, às sextas-feiras, no antigo projeto Encontro 
de gerações, na Biblioteca Popular Municipal Machado de As-
sis. Com início às 15h, a programação recreativa é coordenada 
pela Associação de Amigos da Biblioteca de Botafogo, com 
mais informações pelo telefone 2551-6911 a partir das 9h.

Neste sábado (01), Flamengo e Atlético Paranaense se enfren-
tam, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 38ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Para auxiliar na fluidez do trânsito e no 
deslocamento de torcedores, a Cet-Rio preparou um esquema espe-
cial de trânsito. Interdições acontecem das 17h às 19h30min e das 
das 20h45min às 23h. Mais informações: http://www.rio.rj.gov.br.

DIRETO AO PONTO

o ex-executivo da oAS César Mata Pires Filho teve a prisão 
temporária convertida em preventiva - por tempo indeterminado 
-, nesta semana, pela juíza federal substituta Gabriela hardt, da 
13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Pires Filho, que já foi 
vice-presidente da empreiteira e é um dos herdeiros, também 
teve a fiança fixada em R$ 28.917.695,00 - valor equivalente 
às vantagens indevidas supostamente distribuídas pela oAS nas 
obras da sede da Petrobrás, em Salvador (BA). 

Natal Solidário CET-Rio
A Superintendência Regional de Campo Grande 

está recolhendo, até o dia 15 de dezembro, doações 
para pessoas em situação de vulnerabilidade, mora-
dores do território compreendido pela área de planeja-
mento 5.2. Entre os itens que podem ser doados estão 
roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis. As do-
ações ajudarão ao órgão a realizar o Natal Solidário e 
levar um pouco mais de alegria aos mais necessitados.

Em virtude do acidente que vitimou uma criança de 
2 anos em Botafogo, o Secretário da Casa Civil, Paulo 
Messina, realizou  uma vistoria no local com a presen-
ça de equipes da CEt-Rio. Apesar de verificar que a 
sinalização estava adequada, a Prefeitura optou por 
realizar novas intervenções acima do padrão no local, 
optando inclusive pela instalação de um obstáculo físi-
co, no caso, uma ondulação transversal (quebra-mola).

Debate em Botafogo

BrasileirãoValerie theoret, de 37 anos, estaria caminhan-
do com sua filha Adele, de 10 meses, quando 
um urso as atacou na última segunda-feira (26). 
o pai do bebê e companheiro da mulher tinha 
saído sozinho para pescar e, ao voltar, foi con-
frontado por um urso perto da cabana. Em se-
guida, ele achou os corpos da mulher e da filha. 

Prisão de Pires Filho

o pagamento do IPtU de 2019 começará a ser feito 
pelo constribuintes no dia 7 de fevereiro. A principal no-
vidade é que os carnês do imposto terão todos uma única 
data de vencimento. quem optar por pagar o imposto de 
uma só vez garantirá desconto de 7%, mesmo percentual 
concedido em 2018. o carnê do IPtU 2019 será enviado 
aos imóveis da cidade ao longo do mês de janeiro. 

Às sextas-feiras, a partir das 13h15, o 
Centro Cultural João Nogueira - Imperator 
promove um projeto voltado para o desen-
volvimento de competências empreende-
doras de negócios colaborativos é aberto a 
interessados, com mais informações pelo 
telefone 2597-3897. A ação é parceria com 
o Centro Integrado de Estudos e Programas 
de Desenvolvimento Sustentável - Cieds. o 
Imperator fica na rua Dias da Cruz, 170.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Moradores re-
clamam do aban-
dono do campo 
do olaria, que 
fica na rua Dulce, 
no município de 
Nilópolis. É pos-
sível encontrar 
vários arames 
com as pontas ex-
postas, redes fu-
radas, sem grama 
sintética, grades 
caídas, além do 
matagal que cres-
ce por lá. tam-

nos bairros
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Campo do Olaria abandonado

os candidatos apro-
vados dentro do núme-
ro de vagas imediatas 
oferecidas no concurso 
público realizado pela 
Prefeitura de Japeri em 
2016 serão convocados 
e empossados até o dia 
30 de janeiro. Acor-
do neste sentido foi 
firmado pelo prefeito 
Cezar Melo no âmbito 
da ação civil 0004660-
84.2017.0083, movida 
pela Defensoria Pública 
em favor dos inscritos 

no certame. o acordo foi 
homologado pelo juiz da 
2ª Vara, Leopoldo hei-
tor de Andrade Mendes 
Junior. Melo se compro-
meteu tornar sem efeito 
um decreto emitido pelo 
prefeito afastado Carlos 
Moraes Costas, que re-
solveu anular o concur-
so e preencher as vagas 
com contratados tem-
porários, a maioria de 
candidatos reprovados 
no processo seletivo de 
ampla concorrência.

DIVULGAÇÃo

os moradores de 
Mesquita terão 
uma chance para 

se qualificar para o mer-
cado de trabalho que está 
cada vez mais acirrado. 
o município vai receber 
a Caravana do trabalho, 
programa itinerante de 
qualificação social e pro-
fissional para a juventu-
de. o objetivo da ação é 
democratizar e expandir a 
qualificação social e pro-
fissional nas áreas de difí-
cil acesso, através de mo-
dos alternativos, como os 

itinerantes.
o projeto, realizado pelo 

Ministério do trabalho, 
vai atender nessa fase, cer-
ca de 6000 alunos no Rio 
de Janeiro e em Goiás. os 
cursos serão aplicados pela 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janei-
ro (UNIRIo) em parceria 
com o próprio ministé-
rio, contando ainda com o 
apoio de prefeituras e orga-
nizações da sociedade civil 
organizada. Mesquita foi 
um dos cinco municípios 
selecionados na Baixada 
Fluminense para receber a 
iniciativa.

Serão oferecidos quatro 

Assessoria de Imprensa

A Assembleia 
Nacional fran-
cesa adotou uma 
proposta que visa 
proibir “as vio-
lências educati-
vas ordinárias”. 
o texto do parti-
do de centro Mo-
Dem foi adotado 
por 51 votos a 
favor, um con-
tra e três absten-
ções. o projeto de 
lei ainda passará 
por outros trâmi-
tes legislativos e 
pelo Senado antes 

de ser adotado de-
finitivamente. Ele 
não prevê novas 
sanções penais, já 
existentes no có-
digo francês. De 
acordo com a re-
latora Maud Petit, 
a lei tem um ob-
jetivo “pedagó-
gico”, que é o de 
desestimular os 
pais a utilizarem 
punições corpo-
rais para educa-
rem seus filhos. 
o debate na As-
sembleia foi mo-

derado. Apenas 
um deputado do 
partido de direita 
os Republicanos, 
Raphael Schellen-
berger, criticou o 
tempo desperdi-
çado pelos parla-
mentares na aná-
lise do texto. “A 
intenção é boa”, 
disse, mas a lei é 
mais simbólica do 
que essencial, jul-
gou. o deputado 
também criticou 
“o marketing” em 
torno do projeto.

Proibição da ‘palmada educativa’
MUNDO

Abrigo Cristo Redentor
Cinco idosos do Abrigo Cristo Reden-

tor atendidos pelo projeto de Cinoterapia da 
Guarda Municipal visitaram nesta semana a 
sede do Grupamento de Cães de Guarda, loca-
lizado no bairro da Mangueira. os idosos tive-
ram um dia diferente, pois estão acostumados 
a receber a equipe da Guarda todas as quartas-
-feiras no Abrigo, que fica em Bonsucesso.

Japeri promete na Justiça convocar 
aprovados no concurso de 2016

Iniciativa oferecerá 240 vagas em quatro cursos profissionalizantes

os cursos serão aplicados pela Universidade Federal do estado do Rio de janeiro

           DIVULGAÇÃo

Um empresário, entristecido com a destruição de 
parte da Califórnia, nos EUA, por causa da onda de 
incêndios doou 1 milhão de dólares – quase 4 mi-
lhões de reais – para todos os estudantes e funcio-
nários de uma escola de ensino médio da cidade. 
Bob wilson, que é dono de restaurante e promotor 
imobiliário, fez a doação para os 980 alunos e 105 
professores e funcionários da Paradise high School.

Caravana do Trabalho chega em Mesquita

DILVULGAÇÃo

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

bém há relatos de 
acidentes que já 
aconteceram por 
conta dos ara-
mes. A popula-
ção já recorreu à 
Prefeitura de Ni-
lópolis, e aguar-
da uma possível 
revitalização, de 
preferência ime-
diata, no campo da 
garotada. que tem 
evitado o uso do 
espaço para evitar 
maiores acidentes. 

estagiária             21 98037-1338

cursos: Assistente Adminis-
trativo, turismo e hotelaria,  
Recepção do Cliente e tele-
marketing. As aulas aconte-
cerão na Escola Municipal 
Gov. Roberto Silveira, no 
bairro Edson Passos, em 
dois turnos, manhã (8h às 
12h) e à tarde (13h às 17h). 
Serão 240 vagas disponíveis 
ao todo. Não há pré-requi-
sito de escolaridade para o 
participante, apenas é ne-
cessário que ele seja maior 
de 15 anos. os inscritos re-
ceberão material didático e 
uniforme gratuitamente e ao 
final dos cursos serão certi-
ficados pela UNIRIO e Mi-
nistério do trabalho.

Para se inscrever, basta 
comparecer no dia 04/12, 
de 09h às 17h, no Paço 
Municipal, localizado 

na rua Arthur de oliveira 
Vecchi, nº 120, em frente 
à sede da prefeitura, no 
Centro. A matrícula será 

feita mediante apresentação 
de documento com foto. As 
aulas estão previstas para co-
meçar no dia 10/12.
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Câmara de Nova Iguaçu homenageia personalidades
com a Medalha de Mérito Comendador Soares
Pessoas e entidades receberam a comenda por indicação dos vereadores

Noite de emoção

A maior honraria 
concedida pelo 
Poder Legislativo 

iguaçuano, a Medalha de 
Mérito Comendador Soa-
res, faz parte, desde a noi-
te de quinta-feira (29/11), 
do currículo de personali-
dades e entidades que re-
ceberam a comenda pela 
indicação dos vereadores 
de Nova Iguaçu. Autori-
dades militares, religiosos, 
professores, empresários, 
comerciantes, políticos e 
ativistas sociais e cultu-
rais, todos têm em comum 
o fato de se dedicarem ao 
crescimento e desenvol-
vimento da cidade, perfil 
que foi reconhecido e ho-
menageado pela Câmara 
Municipal.

Não só os agraciados 
viveram momentos de 
emoção. o presidente da 
Câmara, vereador Rogério 
teixeira Junior, Juninho 
do Pneu, eleito deputado 
federal, pelo DEM, nas 
eleições deste ano, não 
conteve as lágrimas ao se 
despedir da condução de 
sessões solenes na Casa. 
“Esta é a última cerimônia 
que participo como verea-
dor-presidente da Câmara. 
Vou para Brasília com o 
sentimento de dever cum-
prido como representante 
do povo da minha cidade. 
E irei fazer muito mais. 
quero parabenizar cada 
um que hoje recebe sua 
Medalha. quero agradecer 
o apoio de todos os meus 
pares, familiares, amigos 

e assessores que acredi-
taram no meu trabalho. A 
partir do ano que vem, co-
meço uma nova jornada e 
conto com a participação 
de todos. Eu serei a voz de 
Nova Iguaçu no Congres-
so Nacional. Muito obri-
gado”.

Representando os agra-
ciados com a Medalha de 
Mérito, Antonio Alpino, 
vice-presidente do Cen-
tro Social São Vicente, 
falou sobre a importância 
do reconhecimento que a 
Câmara faz às entidades e 
personalidades. “Parabe-
nizo Juninho por sua elei-
ção, tenho certeza que será 
um representante da cida-
de na Câmara dos Depu-
tados. Parabenizo a cada 
pessoa que hoje recebe sua 
Medalha. Vamos em fren-
te, na luta por uma Nova 
Iguaçu cada vez melhor”. presidente da Câmara, juninho do pneu, homenageia a empresária Claudia Neves teixeira

DIVULGAÇÃo

Assessoria de Imprensa

Vereadores e homenageados com a Medalha-2018
*presidente juninho do pneu: Alan Cândido Costa: 2º Sar-

gento da PMERJ e Claudia Neves teixeira: empresária. 
*Aguinaldo Camu: Carlos Emílio Batista Costa: professor, 

fundador e diretor geral do Curso Primeira opção. 
*Alcemir Gomes: Fábio Sperendio de oliveira - 3º sargento 

da PMERJ e thuany de oliveira Silva: nutricionista. 
*Alexandre da padaria: José Luiz Ribeiro Ramos - superin-

tendente de Controle Urbano da PMNI e Luiz Carlos de Moraes: 
empresário do ramo de locação de veículos.

*Carlão Chambarelli: Centro Social São Vicente: representa-
do por Idalina quintela Boattari, presidente do Centro e Colégio 
Leopoldo: representado por seu diretor-presidente Paulinho do 
Leopoldo.

*Carlinhos bNh: Felipe Rangel Garcia: vereador de Nova 
Iguaçu, Felipinho Ravis e Jonas Bertini de oliveira: cabo do 20º 
BPM.

*Li só Alegria: Moisés Silva de Souza: aeroviário e Luiz Car-
los Martins Freitas: empresário.

*Felipinho Ravis: Carlos Alberto Ribeiro da Silva: Carlinhos 

BNh, vereador de Nova Iguaçu, líder da bancada do PtC e Myrian 
Scapin Morelli: médica.

*Fernandinho Moquetá: Jairo de Souza: pastor da Igreja Batista 
e       Marinaldo Muniz da Silva: pastor da Igreja Vivendo em Graça.

*Marcelo Lajes: Ivo de oliveira Gomes: padre na Paróquia Nossa 
Senhora de Aparecida, no bairro Grama, NI e Jeferson Lino Pinhei-
ro: educador, proprietário da Escola Nova Grécia.

*Mauricio Morais: Paulo Marcelo Alves do Nascimento: 1º sar-
gento da PMERJ.

*paulinho da padaria: Alex Ferraz teixeira: ativista social e cul-
tural e Tereza Ana da Costa: comerciante do segmento de panifica-
ção.

* Renata da telemensagem: Douglas Roberto de oliveira Muc-
ciolo: sub-oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janei-
ro e Rogério teixeira Junior: vereador Juninho do Pneu, presidente 
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, eleito deputado federal nas 
eleições de 2018 pelo DEM.

* Rogério Villanova: willians Ferreira Alves: atua na organiza-
ção das Nações Unidas

Bolsonaro diz que não vai prorrogar
intervenção federal no Rio de Janeiro

o presidente eleito, 
Jair Bolsonaro disse 
ontem (30) que não vai 
prorrogar a intervenção 
federal no Rio de Ja-
neiro. “Eu assumindo, 
não a prorrogarei”, en-
fatizou após participar 
da formatura de sargen-
tos da Aeronáutica em 
Guaratinguetá, interior 
paulista. Bolsonaro dis-
se que só permitirá que 
forças federais conti-
nuem a atuar na segu-
rança pública se houver 
garantias que dificul-
tem que esses agentes 
sejam processados por 
mortes em ações.

Conforme o decreto 
em vigor, a intervenção 
federal na segurança 
pública do Rio de Ja-
neiro deverá se encer-
rar em dezembro. Uma 
eventual prorrogação 
dependeria de um novo 
decreto a ser assinado 
por Bolsonaro após sua 
posse.

“Eu quero uma reta-
guarda jurídica para as 
pessoas que fazem a se-
gurança em nosso Bra-
sil. Não posso admitir 

que os integrantes das 
Forças Armadas, da Po-
lícia Federal, depois do 
cumprimento da mis-
são respondam a um 
processo”, acrescentou 
ao dizer que só dará su-
porte federal dentro da 
previsão da Garantia 
da Lei e da ordem com 
apreciação do Congres-
so Nacional.

Mais tarde, em uma 
entrevista a emissoras 
católicas na sede de 
Canção Nova, Bolsona-
ro detalhou o que pen-
sa sobre o assunto. “o 
que é a retaguarda ju-
rídica? É a certeza que 
o homem que tem uma 
arma à sua disposição, 

caso seja obrigado a 
utilizá-la, no final da 
missão ele tenha a paz e 
a tranquilidade que não 
será submetida a uma 
auditoria ou tribunal do 
juri”, disse ao ser per-
guntado sobre o tema.

o presidente eleito 
destacou que a seguran-
ça será um dos temas 
caros ao seu gover-
no. “A segurança indo 
bem, o Brasil vai bem 
nos demais setores: 
economia, turismo, en-
tre outros. E o que nós 
temos que fazer é uma 
legislação que iniba re-
almente as pessoas de 
cometer crime”, acres-
centou.

“eu assumindo, não a prorrogarei”, enfatizou após evento 

AGêNCIA BRASIL

Jungmann: investigação do caso 
Marielle rompeu aliança satânica no Rio

As investigações em 
torno da morte da vere-
adora Marielle Franco, 
agora federalizadas, rom-
peram uma “aliança satâ-
nica” que existe no esta-
do do Rio, que se tornou 
o “coração das trevas”, 
afirmou o ministro da 
Segurança Pública, Raul 
Jungmann. Ele falou com 
jornalistas na sexta-feira 
(30), durante anúncio de 
repasse de R$ 20 milhões 
para um programa da Ma-
rinha de monitoramento 
da costa do Rio e do Espí-
rito Santo.

Ao ser questionado se 
tinha expectativa de reso-
lução do caso que envolve 
a morte de Marielle e do 
motorista Anderson Go-
mes, no dia 14 de março 
deste ano, Jungmann res-
pondeu que esperava ver 
os fatos esclarecidos o 
mais depressa possível. 
Segundo o ministro, o cri-
me envolve pessoas muito 
poderosas no estado.

“Eu tenho expectativa, 
torço e rezo para que isso 
se esclareça o mais rápi-
do possível. Nós estamos 
preocupados em romper a 

aliança satânica que reúne 
esses poderes que colocam 
de joelhos o Rio de Janei-
ro. Sempre contando com 
as forças do bem no estado, 
que lutam contra o reino das 
trevas, que hoje vige no Rio 
de Janeiro. Para que a gente 
acenda as luzes da paz, da 
tranquilidade e da vida nes-
te coração das trevas, que eu 
espero tenha os dias conta-
dos”, disse o ministro, após 
a solenidade no Comando 
de operações Navais, no 
centro do Rio.

Jungmann lembrou que 
a entrada de forças federais 
no caso deu novo rumo às 
investigações, que até agora 
eram unicamente de com-
petência da Polícia Civil do 
Rio.

“Nós rompemos a blinda-
gem aqui do Rio de Janeiro, 
com a investigação que está 
sendo feita do caso Mariel-
le, com a participação da 
Polícia Federal, do Minis-
tério Público Federal e da 
Justiça Federal. Está rom-
pida a blindagem daqueles 
que queriam que tudo per-
manecesse dominado. Pela 
primeira vez temos a ruptu-
ra da blindagem da couraça 

que impedia que fossem 
apurados os podres pode-
res do Rio de Janeiro, a 
coalização satânica”, dis-
se o ministro.

Sobre o legado do go-
verno federal na área de 
segurança e a expectati-
va, a partir do próximo 
ano, Jungmann mostrou-
-se otimista ante a pos-
sibilidade de melhora na 
situação como um todo.

“Sem sombra de dúvi-
da, temos uma mudança 
de sinal. Não quero ser 
ufanista, porque ainda 
tem muita violência e 
facções criminosas. Pos-
so, sim, transmitir es-
perança, porque hoje há 
uma coalização do bem 
que começa a ter resulta-
dos positivos. Ainda não 
está perto, está longe, 
mas eu não tenho dúvida 
de que segurança pública 
no Brasil hoje tem rumo. 
E tenho certeza de que 
quem vai nos suceder, o 
juiz [Sergio] Moro, tem 
competência, capacidade 
e biografia, e vai levar 
adiante este legado, fa-
zendo muito mais”, de-
clarou Jungmann.
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Governo se compromete a pagar 13º 
salário do funcionalismo no próximo mês

6

Pasta também garante que manterá o pagamento referente ao mês de novembro para o 10º dia útil de dezembro

Redação

o anúncio foi feito na manhã da última terça-feira (27) na Cidade da polícia

o Governo do 
Rio de Ja-
neiro, por 

meio da Secretaria 
de Estado de Fazen-
da e Planejamento 
(Sefaz), divulgou 
nota nesta semana 
informando que se 
compromete a pa-
gar o 13º salário 
de 2018 do funcio-
nalismo público no 
próximo mês.

De acordo com o 
texto, também está 
mantido o paga-
mento referente ao 
mês de novembro 
para o 10º dia útil 
de dezembro, con-
forme determinado 
em calendário ofi-
cial.

Preso na última 
quinta-feira (29), o 
governador do Rio 
de Janeiro, Luiz 

Fernando Pezão, de-
clarou há dois dias 
que entre terça-fei-
ra (3) e quinta-feira 
(5) iria anunciar a 
data de pagamento 
do 13º salário dos 
servidores do Esta-
do do Rio.

Em setembro, ele 
havia dito que o pa-
gamento do décimo 
terceiro salário dos 
servidores ainda 
não estava garanti-
do. A afirmação foi 
feita em entrevista 
ao programa de rá-
dio “CBN Rio”.

o anúncio foi feito 
na manhã da última 
terça-feira (27), na 
Cidade da Polícia, 
durante a cerimônia 
de premiação dos 
policiais que atin-
giram as metas de 
redução de crimina-
lidade entre 2015 e 
2018.

Pezão foi preso 
durante a operação 
Boca de Lobo, do 
Ministério Público 
Federal e da Polícia 
Federal. Carlos Mi-
randa, operador de 
Cabral e conhecido 

como o “homem da 
mala” detalhou o 
pagamento de me-
sada de R$ 150 mil 
para Pezão na época 
em que ele era vice.

o MPF acusa Pe-
zão, ainda, de ope-

rar um esquema 
próprio de corrup-
ção. o órgão afir-
ma que apesar de 
ter sido homem de 
confiança de Cabral 
e assumido papel 
fundamental na or-

ganização criminosa 
do ex-governador, 
inclusive “suceden-
do-o na sua lideran-
ça”, Pezão passou 
a orientar seus pró-
prios operadores fi-
nanceiros.

ALESSANDRo BUzAS/FUtURA PRESS/FoLhAPRESS

Após denúncia de má conservação, Prefeitura 
começaram trabalhos nesta semana

Começaram as obras 
de revitalização da Fa-
zenda Modelo, local que 
é considerado o maior 
centro da prefeitura para 
abrigar e tratar animais 
abandonados do Rio.

Em julho, grupos de 
protetores de animais 
afirmaram que o local, 
que chegou a ser interdi-
tado no começo do ano, 
permanecia abandona-
do.

“Estamos reorgani-
zando o espeço com lim-
peza e reformas para que 
os nossos animais pas-
sem a ser melbor trata-
dos”, diz o subsecretário 
de Bem Estar Animal, 
Roberto de Paula.

Na última quinta (29) 
estiveram no local agen-
tes da Rioluz Oficial 

para fazer manutenção 
da iluminação, além da 
Comlurb para fazer poda 
das árvores e capinagem.

A Secretaria de Con-
servação também iniciou 

os pequenos reparos na 
fazenda e engenheiros e 
arquitetos da Riourbe fi-
zeram a medição dos es-
paços para começar a re-
forma dos canis e gatis.

Bairro Santo Elias recebeu 
mutirão de serviços sociais

A Prefeitura de Mes-
quita, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Assistência Social, re-
alizou na última sema-
na mais uma edição do 
programa Ação Social 
Itinerante. Desta vez 
o local escolhido foi o 
Bairro de Santo Elias. 
A ação, que é uma es-
pécie de mutirão de 
serviços, aconteceu na 
Igreja Assembleia de 
Deus Ministério Rhe-
ma. Um dos principais 
objetivos era realizar o 
cadastramento e o re-
cadastramento de mo-
radores no Programa 
Bolsa família.

Além destas inscri-
ções outros serviços 
que figuram na lista 
de práticas da secreta-
ria foram oferecidos às 
pessoas que se dirigi-
ram até o local do mu-
tirão. Entre eles a con-
cessão de isenção das 

tarifas para a confecção 
de documentos, realização 
de cadastro para o recebi-
mento do Vale Social e re-
colhimento de pedidos de 
cartão de estacionamento 
para idosos. Alguns mora-
dores ainda passaram por 
pequenos estandes onde 
profissionais disponibi-
lizaram corte de cabelo, 
penteados com escova e 
outros tratamentos estéti-
cos.

A secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Cristina quaresma, des-
tacou a importância das 
ações itinerantes para a 
população. “Este tipo de 
ação proporciona uma 
maior aproximação dos 
serviços ofertados pela 
Prefeitura com a socie-
dade. hoje, nós conse-
guimos, além de levar as 
ações, mostrar como fun-
ciona o trabalho nos CRAS 
(Centros de Referência da 
Assistência Social), que 

são equipamentos mui-
to importante para ofe-
recer serviços e ações 
de proteção básica às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social”, 
completou a secretária.

Mariane de Souza, 
de 25 anos, foi uma das 
mulheres que aprovei-
tou a ação itinerante 
para se inscrever no Ca-
dÚnico, cadastramento 
que reúne todas as in-
formações de famílias 
que desejam ser benfi-
ciadas pelos programas 
de transferência de ren-
da e de assistência dis-
ponibilizados pelo go-
verno federal.  “Gostei 
muito da ação no meu 
bairro. Tenho uma filha 
pequena e é difícil para 
eu sair de casa. Espero 
receber o Bolsa Famí-
lia, pois irá ajudar mui-
to em casa, já que meu 
marido está desempre-
gado”, ressaltou ela.

prefeitura levou soluções práticas e muita orientação para os moradores

DIVULGAÇÃo

Escolas municipais fazem 
simulado de desocupação

Alunos de 14 escolas muni-
cipais de Nova Iguaçu participa-
ram, nesta semana, no Dia Es-
tadual da Redução de Riscos de 
Desastres, de um grande exercício 
de desocupação de emergência 
das unidades de ensino. A simula-
ção promovida pela Defesa Civil 
envolveu 5.501 pessoas, sendo 
4.974 estudantes e 527 funcioná-
rios. o treinamento faz parte do 
projeto ‘Escolas Seguras – De-
senvolvendo a Resiliência Atra-
vés da Educação’, que tem como 
objetivo desenvolver uma cultura 
de prevenção não só no âmbito 
escolar como em toda a cidade.

o simulado aconteceu em 
diversos municípios do estado 
do Rio de Janeiro e, segundo o 
tenente coronel Ribeiro Lopes, 

subsecretário de Defesa Civil de 
Nova Iguaçu, dentre todos os 
participantes, Nova Iguaçu foi o 
que envolveu o maior número 
de escolas e também de alunos 
e funcionários. Somente na E. 
M. Monteiro Lobato, no Centro, 
quase mil pessoas participaram da 
atividade. quando a sirene soou, 
simulando um alerta de incêndio, 
todos deixaram a unidade em 
quatro minutos e 32 segundos, o 
melhor tempo registrado pela es-
cola.

o simulado foi acompanhado 
de perto pela secretária munici-
pal de Educação, Maria Virgínia 
Andrade Rocha, que parabenizou 
a Defesa Civil pelo projeto reali-
zado nas escolas ao longo de todo 
o ano. “É com grande alegria que 

participamos deste evento. Além 
de trabalharmos para garantir 
educação de qualidade, estamos 
trabalhando pela segurança e 
bem-estar dos nossos alunos e 
funcionários”, disse a secretária.

A diretora da E. M. Monteiro 
Lobato, Maria Fátima, comemo-
rou o resultado e disse que seus 
alunos e funcionários estão aptos 
para desocupar a unidade de for-
ma calma e ordenada, conforme 
as instruções recebidas. “Ficou 
bem claro para todos que não 
adianta sair correndo, pois podem 
se machucar. hoje os alunos e 
funcionários cumpriram à risca o 
que foi determinado. Esperamos 
que não seja necessário, mas se 
houver emergência estão todos 
prontos”, garantiu.

técnicos e engenheiros começaram trabalhos nesta semana 
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Operação relâmpago aconteceu na manhã de ontem. Ninguém foi preso

Seis assaltam posto bancário 
na UNIG e levam mais de 100 mil

7Polícia

Redação

ontem, por vol-
ta das nove e 
meia da ma-

nhã, seis homens em 
três motocicletas as-
saltaram o posto avan-
çado do Bradesco no 
interior da Universi-
dade Iguaçu e levaram 
um malote com pouco 
mais de 100 mil reais, 
segundo informações 
de uma fonte que pe-
diu para não ser iden-
tificada. “A ação foi 
rápida. Eles chegaram 
na portaria, renderam 
o segurança, tomaram-
-lhe a arma e entraram 
sem serem percebi-

dos. Subiram a escada 
do prédio da reitoria, 
alcançaram o posto 
bancário e pergunta-
ram pelo malote de 
dinheiro. Sob a mira 
da pistola a sacola foi 
entregue”, contou um 
policial ao hoRA h.

Imagens de uma das 
câmeras internas mos-
tram quando um dos 
bandidos sai na fren-
te e o que carregava 
o malote com a grana 
aparece depois acom-
panhado de um tercei-
ro.

Na fuga, um dos la-
drões rouba o celular 
de um funcionário da 
universidade que che- As imediações internas e externas do prédio da universidade ficaram tomadas por viaturas policiais

Homem é morto a tiros por 
criminosos em Belford Roxo
Um homem que 

seria motorista de 
aplicativo foi mor-
to durante uma ten-
tativa de assalto na 
Avenida Automóvel 
Clube, em Belford 
Roxo, na altura do 
Parque São José, na 
Baixada Fluminen-
se. De acordo com as 
primeiras informa-
ções do 39º DP (Bel-
ford Roxo), bandi-
dos armados teriam 
abordado o veículo e 
anunciado o assalto. 
A vítima ainda não 
foi identificada. Não 
se sabe o número de 
disparos contra o 
motorista.

Durante a abor-
dagem, eles teriam 
atirado contra o mo-
torista, que não re-
sistiu aos ferimentos 
e morreu no local. A 
polícia foi chamada 
depois que mora-
dores e pessoas que 
passavam pelo local 
desconfiaram da for-
ma como o carro es-
tava estacionado no 
meio da rua.

quando chegaram, 

os militares encon-
traram a vítima já 
sem vida no interior 
do veículo. os crimi-
nosos teriam fugido 
sem levar nada. Por 
isso, apesar da prin-
cipal hipótese ser 
de latrocínio (roubo 
seguido de morte), 

a possibilidade de 
execução não está 
descartada.

No fim da noite, a 
polícia fez a perícia. 
o crime será investi-
gado pela Delegacia 
de homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DhBF).

Justiça condena a 21 anos de prisão 
ex-PM que matou jovem em Nilópolis

o tribunal do Júri da 
Comarca de Nilópolis con-
denou a 21 anos de prisão 
o ex-policial militar Már-
cio José watterlor Alves, 
suspeito de atirar e matar 
haíssa Vargas Motta, de 22 
anos. o crime aconteceu em 
agosto de 2014.

Na ocasião, a jovem 
estava em um carro com 
amigos, em Nilópolis, na 
Baixada Fluminense, quan-
do o PM, que estava com 
um outro policial dentro de 
uma viatura, atirou 12 vezes 
contra o automóvel. o gru-

po voltava de uma festa, e o 
carro foi confundido com o de 
criminosos.

o crime foi gravado pelas 
câmeras do carro da Polícia 
Militar. o PM se debruçou na 
janela e começou a atirar. Dos 
12 disparos feitos, 10 atingi-
ram o carro e um deles atingiu 
as costas da jovem. Ao descer 
do carro, os PMs ouviram um 
pedido de socorro.

Só Márcio José foi a júri po-
pular porque a Justiça enten-
deu que o outro agente, Delvi-
ro Anderson Ferreira, não teve 
participação e nem induziu o 

colega a fazer os disparos.
Os dois chegaram a ficar 

dois meses presos, mas de-
pois foram soltos. Márcio 
foi expulso da corporação, 
mas Delviro segue na Polícia 
Militar do Estado do Rio de 
Janeiro.

Márcio responde pelo ho-
micídio doloso de Raíssa e 
outras quatro tentativas de 
homicídio dos outros ocu-
pantes do carro.

Na época do crime, uma 
amiga de Haíssa afirmou que 
os policiais ‘atiraram para 
matar

Policiais do ES são denunciados  
no RJ por crimes contra o Exército
 
A promotoria do Ministério 

Público Militar no Rio de Ja-
neiro denunciou sete policiais 
militares do Espírito Santo 
por ameaça, desobediência 
e desacato aos militares do 
exército durante a paralisação 
da corporação de fevereiro de 
2017.

De acordo com o relato 
da denúncia, no dia 7 de fe-
vereiro de 2017, os militares 
do exército foram chamados 
para conter atos de violência, 
desobstruir vias e restabelecer 

a ordem no quartel do Co-
mando-Geral da Polícia Mili-
tar, em Maruípe, Vitória, que 
estava com a entrada ocupada 
por familiares de PMs.

ReLeMbRe A 
GReVe DA pM

o exército tentou resta-
belecer a ordem e fazer um 
cordão de isolamento, mas 
os denunciados (um capitão 
da reserva, um sargento da 
reserva e cinco soldados), 
deixavam transparecer que 

estavam armados e gritavam 
frases de intimidação.

A denúncia relata a amea-
ça de um dos policiais para os 
militares do exército: “vocês 
receberam ordem para tirar 
as mulheres daqui. Vocês vão 
ser nossos parceiros, hein?! 
Vai ter problema! Nós somos 
parceiros, não somos? Mas 
estamos defendendo nossos 
familiares. Nós saímos lá do 
quarto batalhão para ver isso 
aí. Não cumpra ordem ilegal, 
não, entendeu?”.

Drogas, granada e munição são apreendidas 
dentro do batalhão da PM no Rio

Uma fiscalização 
do estado maior da 
Polícia Militar en-
controu drogas e 
munição em armá-
rios do batalhão da 
Ilha do Governador.

os agentes rea-
lizaram inspeções 
no Batalhão de Po-
liciamento de Vias 
Expressas (BPVE) 
e também no 17º 
BPM, na Ilha do Go-
vernador. Segundo a 
polícia, as vistorias 
fazem parte da roti-
na da corporação.

Durante a opera-
ção no Batalhão da 
Ilha do Governador, 
foram encontradas 
drogas, munições, 
granadas e lunetas 
em dois armários 
não identificados. 
A Corregedoria da 
Polícia Militar abriu 
um inquérito poli-
cial para apurar o 
fato.

A fiscalização 
aconteceu dois dias 
depois da morte do 
major Alan de Luna 
Freire, de 40 anos, 
assassinado a tiros 
em Nova Iguaçu, 

Baixada Fluminense, 
na última terça-feira 
(27).

o policial, que esta-
va há 17 anos na cor-
poração, era lotado no 
batalhão da Ilha e teve 
o carro cercado por 
bandidos que atiraram 
pelo menos 24 vezes 
em sua direção, con-
centrando os disparos 
na região da maçane-
ta.

o major trabalha-
va na área da Inteli-
gência do 17º BPM e 
vinha fazendo várias 
operações contra o 
tráfico na região. As 
investigações da polí-

cia revelam que, por 
este motivo, ele vinha 
recebendo ameaças de 
traficantes do Morro do 
Dendê e pode ter sido 
fuzilado por ordem do 
chefe da quadrilha que 
domina a região, co-
nhecido como Fernan-
do Guarabu.

Sobre as inspeções, 
o comando da Polícia 
Militar disse que rei-
tera o compromisso no 
combate aos malfeitos 
dentro e fora da corpo-
ração. A polícia disse 
também que a ação não 
afetou o funcionamento 
das unidades visto-
riadas.

REPRoDUÇÃo/whAtSAPP

Drogas estavam em dois armários não identificados

gava para trabalhar. 
“Se ele não me rendes-
se e pedisse para entre-
gar o telefone, eu não 
saberia que a firma es-
tava sendo assaltada”, 
disse o rapaz, que deu 
graças a Deus por não 
sofrer violência física. 
o espaço de dois mi-
nutos separou a fuga 
dos assaltantes da che-
gada da polícia.

No momento do as-
salto ninguém da rei-
toria estava na UNIG. 
o caso foi registrado 
na 56ª DP (Comenda-
dor Soares) que repas-
sou a ocorrência para a 
Delegacia de Roubos e 
Furtos (DRF). 

DIVULGAÇÃo

Delegacia de homicídios da baixada Fluminense investiga o caso

REPRoDUÇÃo/G1
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Na prisão, Pezão tem café com 
leite e pão com manteiga
Na manhã de ontem (30), Pezão teve que se servir no refeitório do quartel

Assessoria de Imprensa

Governador passa mais uma noite da cadeia em Niterói

o cardápio do 
café da manhã 
do governador 

Luiz Fernando Pezão 
(MDB), na unidade 
prisional da Polícia 
Militar, em Niterói, na 
Região Metropolita-
na do Rio, é bem mais 
simples que o do dia 
anterior, servido em 
bandejas por garçons 
do Palácio Laranjeiras.

Na manhã de ontem 
(30), Pezão teve à dis-
posição café com leite 
e pão com manteiga, 
que é posto no rancho 
(refeitório do quartel) 
e onde os presos preci-
sam se servir.

Na manhã de quinta-

-feira (29), quando 
os agentes da Polícia 
Federal chegaram ao 
Palácio Laranjeiras e 
surpreenderam o go-
vernador com a ordem 
de prisão, ele pediu 
que os policiais espe-
rassem para que ele 
pudesse tomar o café 
da manhã.

Por ser governador 
do estado, Pezão tem 
direito a ficar sozinho 
em uma sala especial, 
com cama e vaso sani-
tário. Mas ele precisa 
cumprir as demais re-
gras da prisão, como 
andar em fila indiana 
e tomar banho de sol 
pelo menos uma vez 
por dia.

Pezão chegou à uni-
dade no fim da tarde e 

teve direito à refeição 
noturna: arroz ou ma-
carrão, feijão, farinha, 
uma carne, legumes, 
salada, sobremesa e re-
fresco.

Caso optasse por um 
lanche, Pezão teria di-
reito a um copo de gua-
raná e pão com mantei-
ga ou bolo.

todo preso tem de se 
submeter a uma triagem 
quando entra no sistema 
carcerário. o detento pre-
cisa ser avaliado por mé-
dico, dentista, assistente 
social e psicólogo antes 
de ser liberado para fre-
quentar mais livremente 
os ambientes da unidade.

A triagem pode durar 
uma semana - nesse perí-
odo, Pezão não pode cir-
cular livremente.

DIVULGAÇÃo

Quase 20% dos aceitos no Mais Médicos 
já se apresentaram nos municípios

Mais ou menos 1.644 
médicos já se apresenta-
ram nos municípios onde 
deverão substituir os cuba-
nos do programa Mais 
Médicos. o número re-
presenta 19,7% dos 8.366 
profissionais que já podem 
iniciar as atividades. A 
atualização foi divulgada 
pelo Ministério da Saúde. 
De acordo com a pasta, “a 
gestão local é responsável 
por estabelecer a data de 
início das atividades”.

quase todas as vagas — 
98% — das 8.517 disponí-
veis já foram preenchidas. 
Os profissionais podem 

se inscrever até o dia 7 e 
devem se apresentar aos 
municípios até o dia 14 
de dezembro. Até a última 
segunda-feira (26), 224 
profissionais já estavam 
trabalhando — um terço 
deles em capitais e regiões 
metropolitanas.

Um levantamento do 
Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), tam-
bém divulgado nesta se-
mana mostra que cerca de 
40% dos inscritos no Mais 
Médicos já tinham empre-
go nas Equipes de Saúde 
da Família no SUS.

Na atualização, o Minis-
tério da Saúde sinalizou 
que a pasta classifica os 
municípios em oito grupos 
diferentes, de acordo com 
o grau de vulnerabilida-
de de cada um. Segundo 
as regras do programa, os 
profissionais só podem 
mudar de lugar se esco-
lherem municípios com 
necessidade maior do que 
aqueles em que já traba-
lhavam. Da mesma forma, 
os que atuavam em dis-
tritos indígenas só podem 
escolher outro distrito in-
dígena se quiserem parti-
cipar do Mais Médicos.

A atual ização foi  divulgada pelo Ministério da saúde

DIVULGAÇÃo

Empresa que não paga 13º leva 
multa de R$ 170 por funcionário

As empresas que atra-
sam o pagamento do 13º 
salário aos funcionários pa-
gam multa no valor de R$ 
170,25 por empregado (o 
equivalente a 160 UFIRs), e 
esse valor dobra no caso de 
reincidência. No ano passa-
do, 2.588 empresas foram 
multadas e 3.655 autos de 
infração foram lavrados.

ontem (30), terminou o 
prazo para que as empre-
sas paguem aos seus fun-
cionários o adiantamento 
da primeira parcela do 13º 
salário. A segunda parcela, 
por sua vez, precisa ser de-
positada na conta dos tra-
balhadores até o dia 20 de 
dezembro.

Dos R$ 3,903 milhões em 
multas impostas pelos audi-
tores-fiscais do trabalho aos 
patrões, praticamente me-
tade do total foi paga: R$ 
2,018 milhões. As informa-
ções foram repassadas pelo 
Ministério do trabalho.

Essa desproporção no 
pagamento das multas por 
parte das empresas ocor-
reu em todos os anos entre 
2013 e 2017, que é o perío-
do do levantamento do mi-
nistério.

De acordo com o ministé-
rio, o número de empresas 

autuadas cresceu 96%. Já os 
autos de infração lavrados ti-
veram avanço de 106%. 

São Paulo foi o estado com 
maior número de estabeleci-
mentos autuados e autos de in-
fração lavrados em 2017. De 
acordo com o Ministério do 
trabalho, entre 2013 e 2017, 
o número cresceu 144% no 
número de estabelecimentos 
autuados (de 147 para 359) e 
148% nos autos de infração 
(de 223 para 555).

Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul e Pa-
raná vêm em seguida com o 
maior número de autuações no 
ano passado. os maiores cres-
cimentos entre 2013 e 2017 
foram no Rio Grande do Sul 
(214% nos autos de infração 
e 207% no número de empre-
sas) e Rio de Janeiro (203% 

em ambos). Em Minas, o 
crescimento foi de 43% em 
ambos, e no Paraná foi de 
77% nas empresas e de 91% 
nos autos de infração.

quem não receber a pri-
meira parcela até a data li-
mite deve procurar as Supe-
rintendências do trabalho 
ou as Gerências do traba-
lho para fazer a reclamação. 
outra opção é buscar orien-
tação no sindicato de cada 
categoria.

Caso o empregador não 
respeite o prazo do paga-
mento, será autuado por um 
auditor-fiscal do Ministério 
do trabalho no momento 
em que houver fiscalização, 
o que gerará uma multa.

Cabe ao empregador a de-
cisão de pagar o 13º salário 
em uma ou duas parcelas.

Valor dobra no caso de reincidência

DIVULGAÇÃo

Dolar opera em alta de olho no exterior
o dólar opera em alta com os 

mercados ansiosos pelo desfe-
cho do encontro entre os presi-
dentes dos Estados Unidos e da 
China no final de semana, du-
rante o G20, com a esperança 
de algum acordo comercial en-
tre as partes que alivie as pre-
ocupações com o crescimento 
global. há ainda a formação da 
taxa Ptax de final de mês.

Às 11h57 de ontem (30), 
a moeda dos EUA avançava 

0,22%, cotada a R$ 3,8599. 
“Passada a formação da Ptax, 

mercado pode colar no mer-
cado externo e também focar 
o noticiário local”, resumiu à 
Reuters o presidente da Beete-
ch, Fernando Pavani.

A taxa Ptax de final de mês é 
usada para a liquidação de mui-
tos derivativos cambiais e sua 
formação de preço acaba colo-
cando numa “briga” os investi-
dores que apostam na alta e os 

que apostam na baixa, segundo 
a Reuters.

Na véspera, já houve pressão 
no dólar por conta da formação 
dessa taxa, o que fez com que 
a moeda fechasse no Brasil na 
contramão no exterior, onde 
predominou a indicação do 
chairman do Federal Reserve, 
banco central norte-americano, 
Jerome Powell, de que a tra-
jetória dos juros nos Estados 
Unidos pode ser interrompida 

antes do inicialmente previsto.
A ata do último encontro de 

política monetária do Fed, di-
vulgada depois do fechamento 
do dólar aqui, acabou corrobo-
rando a fala de Powell, embora 
tenha confirmado mais um au-
mento em dezembro.

As expectativas estão volta-
das nesta sessão para o encon-
tro do G20, onde trump pode 
enfim chegar a um acordo ou 
ao menos aliviar a retórica usa-

da com a China e tranquilizar 
o nervosismo dos investidores, 
sobretudo com o crescimento 
mundial.

“As incertezas sobre a ques-
tão comercial entre os dois pa-
íses pairam como uma ‘nuvem 
negra’”, escreveu o analista-
-chefe de mercados da corre-
tora do Reino Unido CMC, 
Michael hewson, segundo a 
Reuters.

“Um resultado positivo seria 

uma promessa [de trump] de 
atrasar um novo aumento de 
tarifas em janeiro, com vistas 
a novas discussões. Novas es-
caladas de taxações não seriam 
bem-vindas, dada a desacele-
ração já observada na maioria 
dos indicadores econômicos 
globais.”

Internamente, os investidores 
aguardavam novidades sobre a 
votação do projeto de lei da ces-
são onerosa, ainda sem acordo.
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A Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa 
Civil (CoMPDEC) de 

Volta Redonda promoveu nes-
ta semana a formatura de 178 
alunos da rede pública de Volta 
Redonda, que participaram do 
projeto ‘Defesa Civil nas Esco-
las’. o evento aconteceu no au-
ditório do teatro do Colégio João 
XXIII, no Retiro, e teve a partici-
pação do prefeito Samuca Silva, 
de secretários e representantes 
do Governo Municipal, e do 22º 
Grupamento de Bombeiros Mili-
tar (GBM).
“É uma parceria da Defesa Civil 
com várias secretarias como a de 
Educação e a Fevre, e quem ga-
nha é a comunidade, quem ganha 
é a escola. quero parabenizar a 
toda equipe que está permitindo 
que esse governo forme cidadãos 
para o futuro”, afirmou Samuca 
Silva.

Defesa Civil nas Escolas forma 
178 estudantes de Volta Redonda 

GERAL

o aluno do 5º Ano do Ensino 
Fundamental da Escola Mu-
nicipal Fernando de Noronha, 
Gabriel Messias da Silva Andra-
de Souza, de 12 anos, se disse 
contente com sua participação 
no projeto. “Me ajudou muito. 
Por exemplo, aprendi o quê fa-
zer quando acontecer alguma 
coisa dentro de casa. Agora, já 
sei como prevenir”, comentou 
Gabriel, que participou do cur-
so com estudantes das escolas 
othon Reis Fernandes, octacília 
da Silva Stockler Mendonça, e 
Maria Carraro.
o coordenador municipal de 
Proteção e Defesa Civil, Leandro 
Rezende, explicou que o projeto 
leva pra dentro da sala de aula, 
mais precisamente às turmas do 
5º ano do Ensino Fundamental, 
o conceito de proteção e defe-
sa civil, conceito de cenários de 
riscos e como são criados esses 
cenários, como reduzir os riscos, 
como agir na iminência de desas-
tres, além de aulas de primeiros 

socorros e acidentes domésticos 
em uma parceria com o 22º Gru-
pamento de Bombeiros Militar 
de Volta Redonda.
“queria agradecer ao prefeito por 
nos dar a oportunidade de reali-
zar esse trabalho. Foi muito gra-
tificante, inclusive ver a mudança 
de comportamento dos jovens. 
Mostra que estamos no caminho 
certo”, comentou Leandro.
A secretária de Educação, Rita 
Andrade, ressaltou a parceria do 
projeto. “trabalhar com crian-
ça é bom demais. o governo do 
prefeito Samuca está mostrando 
e valorizando a parceria entre as 
secretarias. A Educação tem re-
cebido vários presentes e, dessa 
vez, foi o da Defesa Civil com 
esse projeto. os jovens conhece-
ram, reconheceram e agora po-
dem ajudar. Ano que vem, com 
certeza, outras parcerias além da 
Defesa Civil estarão chegando 
nas escolas”, afirmou a secretá-
ria.
Logo após a fala dos integrantes 
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 Defesa Civil nas escolas teve início em abril e formou 178 alunos

Projeto em parceria com secretarias municipais teve início em abril com alunos de quatro unidades da rede municipal

ITERJ realiza vistoria em imóveis de Angra
Uma equipe do Instituto de 

Terras e Cartografia do Esta-
do do Rio de Janeiro (ItERJ) 
esteve nessa semana em An-
gra dos Reis. os técnicos, 
acompanhados de membros 
do Departamento de Regu-
larização Fundiária da Supe-
rintendência de habitação do 
município, vistoriaram 281 
moradias do Condomínio 
Leonardo Correa da Silva Fi-
lho, em Jacuecanga, do Con-
domínio Cidadão do Areal e 
do Campo Belo.

A ação foi fruto de um ter-
mo de cooperação técnica 
assinado, neste ano, entre 
o ItERJ e a Prefeitura de 
Angra, com o objetivo de 
desenvolver atividades para 

Quatis vistoria mais de 4 
mil imóveis em dois meses

da mesa de abertura, a forma-
tura seguiu com a entrega dos 
diplomas para cada aluno. tam-
bém participaram do evento o 
presidente da Fevre (Fundação 
Educacional de Volta Redonda), 
waldyr Bedê, a coordenadora 
das turmas de 5º Ano, Andreia de 
Paula, e o representante do 22º 

GBM, o tenente Patrick.
o Defesa Civil nas Escolas teve 
início em abril e formou 178 alu-
nos divididos em sete turmas de 
quatro escolas. As aulas foram 
aplicadas uma vez em cada 15 
dias, onde as turmas eram divi-
didas em 5 grupos e, depois de 
apresentar um tema, era coloca-

do um jogo relativo ao que foi 
ministrado, numa disputa saudá-
vel e interativa.
Por fim, os alunos foram leva-
dos para conhecer as instalações 
e os trabalhos da CoMPDEC e 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ).

Prefeitura de Resende e 
Sebrae capacitam empresários

A Secretaria Municipal 
Indústria, Comércio e tu-
rismo, em parceria com 
o Sebrae, vai oferecer na 
próxima terça-feira (4) um 
curso de capacitação para 
empresários de Resende, 
que tenham interesse em 
se tornar fornecedores do 
Poder Público. A ação, 
que acontecerá na sede 
da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL), em Cam-
pos Elíseos, será promovi-
da em dois horários: das 
9h às 13h, com a capaci-
tação dos empresários, 
e das 14h às 16h, com 
uma dinâmica chamada 
de Rodada de Contatos. 
As inscrições, gratuitas, 
já estão abertas e podem 
ser feitas pelo número 
24.99224.3186 (telefone 
ou whatsapp), informando 
apenas o nome do interes-
sado e o CNPJ da empresa

Entre os temas aborda-
dos pelo curso, que busca 
oferecer aos empreende-
dores um conhecimento 
mais amplo sobre como 
são feitos os processos de 

Curso já está com inscrições abertas podem ser feitas pelo telefone

JENNY FAULStICh

compra no setor público, 
estão: Direitos e deveres 
do licitante; tratamento 
diferenciado para os pe-
quenos negócios nas com-
pras públicas; Análise de 
Risco; A licitação na práti-
ca; e Portal Rio oportuni-
dades de Negócios. 

Já na Rodada de Conta-
tos, que acontece na parte 
da tarde, a partir das 14h, 
os técnicos da Prefeitura 
estarão disponíveis para 
atender os empresários 
do município, prestando 
esclarecimentos e dando 
informações acerca das 
oportunidades que podem 
ser aproveitadas por eles. 
Nesta etapa, os empreen-
dedores serão informa-
dos, por exemplo, sobre 
onde encontrar os editais 
de licitação, o que é preci-
so fazer para se cadastrar 
como fornecedor e como 
proceder para participar 
dos processos, entre ou-
tros temas.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Indústria, 
Comércio e turismo, tia-

go Diniz, a iniciativa, que 
também ajuda a fomentar 
o empreendedorismo na 
cidade, faz parte de um 
antigo projeto do prefeito 
Diogo Balieiro Diniz, que 
visa preparar as empresas 
do município para que elas 
possam se engajar e con-
correr nos processos de 
fornecimento de produtos 
e serviços para a Prefeitu-
ra, fazendo com que a eco-
nomia gire no município.

Essa é mais uma ativi-
dade da Prefeitura que vai 
ao encontro do que propõe 
o Programa Cidades Em-
preendedoras, do Sebrae, 
ao qual a administração 
municipal aderiu este ano. 
Sem dúvida, esta será uma 
excelente oportunidade 
para que os empresários 
do município possam am-
pliar seu leque de atuação 
– salienta o secretário. 

A CDL de Resende fica 
na Avenida Marechal Cas-
telo Branco, 355/301, no 
bairro Jardim tropical. 
Mais informações no tele-
fone (24) 99224.3186.

regularização fundiária de in-
teresse social, visando a isen-
ção do imposto de transmissão 
para doação do imóvel para as 
famílias de baixa renda. 

A partir desse trabalho, em 
2019, os moradores poderão 
ter o Registro Geral de Imó-

veis (RGI), documento que 
valoriza o imóvel, traz digni-
dade, garante o direito social à 
moradia, além do pleno desen-
volvimento das funções sociais 
da propriedade urbana e o 
direito ao meio ambiente 
ecologicamente.

Entre os dias 03 de se-
tembro e 31 de outubro 
deste ano, a Secretaria 
Municipal de Saúde, 
através do Serviço de 
Vigilância Sanitária do 
Município, inspecionou 
4.204 imóveis no traba-
lho permanente de pre-
venção contra a dengue. 
Neste mesmo período, os 
vigilantes encontraram 
1.054 imóveis fechados, 
o que impediu a visto-
ria realizada no trabalho 
para diminuir os riscos 
da doença na cidade. 
Durante as inspeções,  
transmissor da dengue, a 
maioria deles nos bairros 
Nossa Senhora do Rosá-
rio e Mirandópolis, am-
bos na área urbana.

o levantamento com 
estes resultados foi di-
vulgado nesta semana, 
pelo Serviço Municipal 
de Vigilância Sanitária e 
Ambiental. os vigilantes 

do setor estão intensifi-
cando os serviços de pre-
venção e combate. Além 
da chegada do tempo 
das chuvas fortes, épo-
ca propícia à prolifera-
ção dos focos da doença 
em razão do aumento da 
quantidade de água para-
da, o reforço nas ações 
preventivas está aconte-
cendo devido à Semana 
Nacional de Combate 
ao Aedes, instituída pelo 
Ministério da Saúde, 
para ser realizada por to-
dos os estados e cidades 
brasileiras a partir do do-
mingo passado (25)

Cinco vigilantes sanitá-
rios realizam o trabalho 
permanente de vistorias 
nos imóveis e três outros 
servidores atuam na ins-
peção dos pontos consi-
derados estratégicos para 
a realização da inspeção 
contra os focos da do-
ença, que são o cemité-

rio municipal localizado 
no bairro Bondarowsky, 
uma oficina mecânica si-
tuada no bairro Pilotos e 
um ponto de reciclagem 
de lixo no bairro Água 
Espalhada.

Dentro ainda da pro-
gramação pela Semana 
Nacional de Combate ao 
Aedes, a Secretaria de 
Saúde do Município re-
alizará neste sábado, de 
8 às 13 horas, durante 
a inauguração da Praça 
dos Direitos humanos 
Jonas Lima Nunes, no 
bairro Jardim Pollastri, 
uma campanha educativa 
com o objetivo de orien-
tar a população sobre 
as medidas necessárias 
para evitar a formação 
de focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
os sintomas da doença 
e as providências de que 
devem ser adotadas no 
tratamento do problema.

281 moradias de jacuecanga, Areal e Campo belo foram visitadas



É um dia excelente para 

viajar e interagir com as 

pessoas do seu convívio. 

Há novas ideias que 

devem ser empregadas 

com entusiasmo, evidenciando o lazer 

e a autoestima. O namoro segue em 

alta, entretanto pense sobre o novo 

momento que ambos vêm passando, 

porque situações isoladas podem 

causar possíveis afastamentos.

Neste dia, reflita sobre 

como deseja seguir no 

relacionamento. O céu 

indica que você está 

consciente do que deseja 

e de como pode contribuir de forma 

saudável para o desenvolvimento do 

cônjuge. Se estiver sozinho, é um dia 

que ativa as relações.

Áries

Identificar o seu valor 

na troca com pessoas 

que colaboram com o 

seu desenvolvimento 

profissional é o foco 

do dia. Você terá bons resultados em 

sua rotina e trabalho. A busca por 

novos caminhos é prioridade neste 

novo ciclo.

Touro

São ativados o campo 

afetivo, a interação 

com os seus talentos 

e a autoestima. O 

relacionamento vem 

com uma frequência favorável de 

crescimento e oportunidades. É um 

dia importante para interagir com 

quem te faz feliz.

Gêmeos

Os projetos familiares 

ou mesmo ideias que 

deseja empregar para a 

casa ou para o imóvel 

tomam forma. Vejo 

uma conversa que colabora com o seu 

desenvolvimento e com uma rotina 

movimentada. É indicado “arrumar 

a casa”, colocando em destaque 

inovação em sua rotina.

Câncer

Leão

Você inicia uma fase 

importante para lidar 

com recursos materiais 

e para pensar sobre 

investimentos. A ideia é 

crescer e progredir em 

suas decisões profissionais. Não tenha 

medo de inovar. Não permita que 

sentimentos do passado bloqueiem a 

sua prosperidade.

Virgem

É um dia importante 

para o seu 

desenvolvimento. Você 

está disposto a mudar 

o seu campo de visão e 

ser mais independente 

em suas escolhas. O caminho está 

aberto para trocar informações com 

pessoas que agregam crescimento 

e lhe transmitem informações. O 

momento é ótimo para viajar.

Libra

á reconhecimento 

e bons caminhos 

profissionais. O 

seu crescimento é 

financeiro, mas é o seu 

estado emocional que dá tônus às 

suas escolhas. Reflita sobre como 

pode atuar com consistência, ao 

mesmo tempo em que aproveita 

a fase próspera. Atenção com a 

autoestima e com a forma como 

percebe o seu valor. As mudanças 

tocam o seu emocional.

Escorpião

O dia segue aberto 
para interagir com 
amigos, movimentar os 
projetos e divulgar o seu 
conhecimento. Você se 
sente feliz e empolgado 
com os resultados que 

vem alcançando. O seu autovalor 
está sendo tocado consideravelmente, 
então é preciso validá-lo. Escolhas as 
amizades que agregam crescimento e 
inovação neste momento.

Sagitário

Você está se 
conscientizando do 
seu valor e da forma 
como pode interagir 
com as pessoas, tanto 

nas relações comerciais quanto no 
campo afetivo. Suas crenças e forma 
de pensar passam por uma fusão de 
sensações e trazem a você crescimento. 
A fé e o autoconhecimento são os seus 
combustíveis para crescer.

Capricórnio

É um dia para divulgar 

suas ideias e inovar 

a interação com os 

amigos. Você está 

disposto a mudar e a 

interagir com pessoas 

que estão numa mesma frequência. Os 

projetos seguem em alta e alinhados 

aos estudos. É importante refletir sobre 

como atuar no campo financeiro.

Aquário

Existe a necessidade 

de examinar as 

suas posturas e 

decisões que afetam 

investimentos. Você 

está em crescimento profissional e 

há bons resultados, entretanto sente 

dificuldades para se posicionar, o que 

pode afetar os resultados que vem 

buscando. Uma nova percepção sobre 

a carreira e o futuro vai ajudá-lo a 

aproveitar a fase.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
PROCESSO Nº 5455/2018. 
À : SMAF/GS.
              homologo e autorizo a emissão de nota de 
empenho para aquisição, por adesão a ata de registro 
de preços de uniformes escolares para atendimento a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, 
com base no art. 15/ inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 
em favor da empresa ADRIELA CONFECÇÕES LTDA 
– EPP, no valor global de R$ 596.747,22 (quinhentos e 
noventa e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e 
vinte e dois centavos), conforme pareceres da Procura-
doria Geral e Controladoria Geral do Município as folhas 
nº 270 a 272 do Processo Administrativo nº 5455/2018.

Porto Real, 30 de novembro de 2018.

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

 
Extrato Ata de Registro de Preços Nº 026/2018

Processo Nº 2618/2018
Pregão Presencial Nº 136/2018

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: M4X Comércio e Serviços Eireli ME
Objeto: Registro de preços para compra de material de 
consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 027/2018
Processo Nº 2618/2018

Pregão Presencial Nº 136/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais hospitalares Ltda
Objeto: Registro de preços para compra de material de 
consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 028/2018
Processo Nº 2618/2018

Pregão Presencial Nº 136/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Ralic Consultoria Investimentos e Participa-
ções Eireli
Objeto: Registro de preços para compra de material de 
consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 029/2018
Processo Nº 2618/2018

Pregão Presencial Nº 136/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Fast Rio Comércio e Distribuição Ltda Epp
Objeto: Registro de preços para compra de material de 
consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 030/2018
Processo Nº 2618/2018

Pregão Presencial Nº 136/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Matmed hospitalar Ltda ME
Objeto: Registro de preços para compra de material de 
consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 031/2018
Processo Nº 2618/2018

Pregão Presencial Nº 136/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Produtos Cirúrgicos Serra da Estrela Ltda
Objeto: Registro de preços para compra de material de 
consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 032/2018
Processo Nº 3568/2018

Pregão Presencial Nº 130/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Multifarma Comercial Ltda
Objeto: Registro de preços para compra de medica-
mentos.
Data de assinatura: 08 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 033/2018
Processo Nº 3568/2018

Pregão Presencial Nº 130/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais hospitalares Ltda
Objeto: Registro de preços para compra de medica-
mentos.
Data de assinatura: 08 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 034/2018
Processo Nº 3568/2018

Pregão Presencial Nº 130/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Speed Século XXI Distribuidora de Produtos 
Médicos e hospitalares
Objeto: Registro de preços para compra de medica-
mentos.
Data de assinatura: 08 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 036/2018
Processo Nº 3568/2018

Pregão Presencial Nº 130/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: Carmed Distribuidora de Medicamentos Eireli
Objeto: Registro de preços para compra de medica-
mentos.
Data de assinatura: 08 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 037/2018
Processo Nº 3568/2018

Pregão Presencial Nº 130/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa: M4X Comércio e Serviços Eireli 
ME                                                                                                                                                                                                                     
Objeto: Registro de preços para compra de medica-
mentos.
Data de assinatura: 08 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 035/2018
Processo Nº 4837/2018

Pregão Presencial Nº 129/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde
Empresa 1: M4X Comércio e Serviços Eireli ME
Empresa 2: Kasa Med Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais hospitalares Ltda
Empresa 3: Microllagos Microscopia Científica Eireli
Empresa 4: GA Medical Ltda ME
Objeto: Material de consumo clínico-hospitalar.
Data de assinatura: 08 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 038/2018
Processo Nº 132/2018

Pregão Presencial Nº 132/2018
Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Ordem Pública
Empresa 1: Recauchutadora Vincol de Volta Redonda 
Eireli EPP
Empresa 2: Padrão Auto Mecânica Ltda ME
Objeto: Prestação de serviços, reparos, consertos, revi-
sões e afins em veículos automotivos.
Data de assinatura: 09 de novembro de 2018.
Validade: 06 (seis) meses.
Obs: A íntegra da presente ata está disponível no site 
www.portoreal.rj.gov.br.

Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 014 AO 
CONTRATO Nº 001/2014
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real 
02 - CONTRATADO: Deltatec Serviços Ltda
03 - OBJETO: Termo de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta, referente a prestação de serviços de  
coleta de resíduos sólidos domiciliar e industrial. 
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, §§ 1° e 2°, da 
Lei n° 8.666/93.
05 – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-
452-0004-2.006-3.3.90.39.00-0400-1544/2018 Ficha 
088
06 – NOTA DE EMPENhO: 1544/2018
07 – VALOR GLOBAL: R$ 166.178,40 (cento e ses-
senta e seis mil, cento e setenta e oito reais e quarenta  
centavos).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6590/2013
09 - DATA DA ASSINATuRA: 28 de setembro de 2018.

LUIz TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 160/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 14 horas, do dia 13 de 
dezembro de 2018 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro 
à Rua hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, 
licitação nº. 160/2018 na modalidade Pregão na forma 
presencial, tipo menor preço, objetivando AQuISIÇÃO 
DE GASES MEDICINAIS, para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº.5033/2018. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 189.037,60 (cento e oitenta e 
nove mil, trinta e sete reais e sessenta centavos).

Porto Real, 30 de novembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES 
COMPRAS E CONTRATOS

PORTARIA Nº 1157 DE 30 DE NOVEMbRO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30 de Novembro 
de 2018, MARCELO JOSÉ DA SILVA, do Cargo 
em Comissão CC3 de Coordenador de Licitações 
da Secretaria Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos. 
Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01 de Dezembro de 
2018, MARCELO JOSÉ DA SILVA, para o Cargo em 
Comissão CC1 de Diretor de Gestão Administrativa da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

PORTARIA Nº 1158 DE 30 DE NOVEMbRO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30 de Novembro 
de 2018, JAMILLA EMÍDIA GOMES CARDOSO, do 
Cargo em Comissão CC4 de Assessora I – Gestão 
Administrativa da Secretaria Municipal de Governo.  
Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01 de Dezembro de 2018, 
JAMILLA EMÍDIA GOMES CARDOSO, para o Cargo 
em Comissão CC3 de Coordenadora de Licitações 
da Secretaria Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

PORTARIA Nº 1159 DE 30 DE NOVEMbRO DE 2018. 
O PREFEITO DO MuNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
uSO DE SuAS ATRIBuIÇOES LEGAIS

R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01 de Dezembro de 2018, 
RENAN MáRCIO DE JESUS SILVA, para o Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I – Serviços Públicos da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 
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Ingredientes

Modo de preparo

BATATA DOCE FRITA

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE PUBA 
AMANTEIGADO

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE MILHO
 VERdE 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

ATOS OFICIAIS

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público 
que através da Comissão Permanente de Pregão, devida-
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 
0036/2018 - SEMAD  e em conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão nº. 4.550/06:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0040417/2018
Objeto: Aquisição de uniforme escolar para alunos da Rede 
Municipal de Ensino de São João de Meriti em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Data 
de abertura: 13/12/2018 às 11:00 horas.
Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e 
Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar 

dos Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 10:00 
às 16:00 horas, mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de 
papel oficio A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o 
carimbo com CNPJ da empresa interessada. Raquel Basílio 
de Oliveira– Pregoeira/Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação. São João de Meriti, 29 de novembro de 
2018.   

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

30 DE NOVEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 01/12/2018 – CÓD-PMBR 192.

DECRETO N° 4.587, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018
Abre em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Belford Roxo, Crédito Suple-
mentar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no 
orçamento vigente.
 

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro 
de 2018.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), para atender 
à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das 
dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III 
do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
PREVIDE DPA 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.01.00 10 200.000,00
PREVIDE DPA 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.03.00 10 100.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO
PREVIDE RESERVA 16.77.99.997.077.7.007 9.9.99.99.01 10 300.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.588 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018
Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.345.000,00 (Dois milhões, 
trezentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.345.000,00 (Dois milhões, trezentos e 
quarenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação 
das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no 
inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 4.6.90.71.00 00 400.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 00 150.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 390.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 1.195.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.039.1.004 3.3.90.39.00 00 40.000,00
SMO SMO 52.01.15.451.039.1.004 3.3.90.39.00 12 110.000,00

SEMASC SEMASC 56.01.08.241.045.2.021 3.3.50.43.00 17 30.000,00
SEMASC SEMASC 56.01.08.242.045.2.022 3.3.50.43.00 17 30.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO
SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 40.000,00
SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.20.93.00 12 40.000,00
SEMED SEMED 07.01.12.366.083.2.076 4.4.90.52.00 12 70.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 00 150.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.301.066.2.008 4.4.90.52.00 16 45.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 700.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.36.00 16 120.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 90.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 16 110.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.305.029.2.013 4.4.90.52.00 16 290.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.39.00 16 230.000,00

SMO SMO 52.01.15.451.086.1.035 4.4.90.51.00 00 400.000,00
SEMASC SEMASC 56.01.08.241.045.2.021 3.3.90.39.00 17 60.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.589 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Convoca a X Conferência Municipal de Saúde no Município de Belford Roxo e da outras providencias:

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais:

DECRETA:
Art.1º Fica convocada a X Conferência Municipal de Saúde de Belford Roxo, com o tema “Democracia 
e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”. 

Art.2º A X Conferência Municipal de Saúde de Belford Roxo será presidida pelo presidente do Conselho 
Municipal de Saúde de Belford Roxo e coordenada pelo Secretário Municipal de Saúde de Belford Roxo 

e, em sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Executiva de Atenção em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belford Roxo. 

Art.3º A X Conferência Municipal de Saúde de Belford Roxo será realizada nos dia 20 de Março de 
2019, das 14:00 as 18:00 e 21 de Março de 2019, das 08:00 as 17:00, com as seguintes etapas: 

I - 1º Pré Conferência Municipal de Saúde, no dia 11 de Fevereiro de 2019, das 08:30 a 12:30
II - 2º Pré Conferência Municipal de Saúde, no dia 18 de Fevereiro de 2019, das 08:30 a 12:30
III -3º Pré Conferência Municipal de Saúde, no dia 25 de Fevereiro de 2019, das 08:30 a 12:30

PARAGRAFO ÚNICO: Local das Pré Conferência e Conferência será definidos pela Comissão Organi-
zadora da X Conferência Municipal de Saúde de Belford Roxo.

Art.4º O regimento interno da X Conferência Municipal de Saúde de Belford Roxo será aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo e publicado por meio de Resolução do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Belford Roxo. 

Art.5º As despesas com a organização e a realização da X Conferência Municipal de Saúde de Belford 
Roxo correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde é do Conselho 
Municipal de Saúde de Belford Roxo. 

Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em 
contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº4.590  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
 “Dispõe sobre a substituição de conselheiros governamentais do Conselho Municipal de Assistência 
Social e dá outras providências.”

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.068, de 27 de outubro de 2005, que estruturou o Conselho 
Municipal de Assistência Social,
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 4º estabelece que os membros efetivos e suplentes 
serão de livre escolha do Chefe do Executivo,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das suas atribuições constitucionais,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado os seguintes Conselheiros titulares e suplentes ao Conselho Municipal de Assis-
tência Social, na forma da alínea I, “a” do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.068, de 27 de outubro de 2005:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
1. Titular:  Diogo Bastos Xavier
Em substituição de:  Cleber Monteiro de Rezende 
Suplente:  Kelly Rijo Ribeiro Coelho
Em substituição de:  Leandro da Silva Graciolli
2. Suplente: Cleber Monteiro de Rezende
Em substituição de:  Diogo Bastos Xavier

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições 
em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº4.591  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre a alteração do Decreto 4.567, de 09 de novembro de 2018.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Altera as alíneas “B”, “D”, “G”, “J”, “L” e “N” do Parágrafo único do Art. 2º.

       “Art. 2º - (...)
        Parágrafo único - (...)
a) (...)
b) 11/06495, 11/20239, 11/20273, 60/60329, 60/60357, 60/60413, 60/60425, 60/60453, 
60/60485, 60/60602, 60/60604, 60/60736, 60/60766, 60/60783, 60/60868, 60/60905, 60/60908, 
60/61254, 60/61275, 60/61938, 60/65498, 60/65599, 60/65771, 60/65776, 60/65777, 60/65783, 
60/65788, 60/65793, 60/65823, 60/65928, 60/65937, 60/66032, 60/66035, 60/66043, 60/66063, 
60/66086, 60/66088, 60/66092, 60/66098, 60/66103, 60/66375, 60/66382, 60/67452, 60/66874, 
60/66877, 60/67106, 60/67173, 60/67175, 60/67191, 60/67400, 60/67572, 60/67610, 60/67772, 
60/67883, 60/68153, 60/68484, 60/68549, 60/68573, 60/68661, 60/68723, 60/69172, 80/41900, 
80/43086, 82/41926

(...)
 d)    60/54655, 60/54656, 60/54658, 60/54670, 60/56590, 60/56598, 60/56603, 60/56612, 60/56613, 
60/60303, 60/60304, 60/60307, 60/60380, 60/60465, 60/60612, 60/60927, 60/61887, 60/61892, 
60/62026, 60/67874, 80/41876;

(...)

g) 11/07542, 11/14917, 11/18430, 11/19681, 11/20052, 11/20281, 11/46461, 11/46462, 
11/49738, 11/49746, 11/52350, 11/52356, 11/52369, 11/52786, 60/60346, 60/60350, 60/60352, 
60/60356, 60/60358, 60/60363, 60/60364, 60/60370, 60/60383, 60/60384, 60/60385, 60/60386, 
60/60387, 60/60388, 60/60390, 60/60391, 60/60392, 60/60397, 60/60398, 60/60400, 60/60420, 
60/60466, 60/60487, 60/60489, 60/60492, 60/60497, 60/60498, 60/60510, 60/60525, 60/60528, 
60/60532, 60/60588, 60/60639, 60/60646, 60/60652, 60/60658, 60/60676, 60/60686, 60/60695, 
60/60730, 60/60752, 60/60795, 60/60801, 60/60823, 60/60898, 60/61194, 60/61217, 60/61223, 
60/61237, 60/61238, 60/61243, 60/61257, 60/61259, 60/61260, 60/61266, 60/61326, 60/61398, 
60/61402, 60/61408, 60/61687, 60/61806, 60/61835, 60/61841, 60/61847, 60/61893, 60/62265, 
60/62318, 60/62410, 60/62412, 60/63798, 60/63799, 60/63815, 60/63816, 60/65332, 60/65333, 
60/65334, 60/65335, 60/65336, 60/65337, 60/65385, 60/65483, 60/65540, 60/65546, 60/66027, 
60/66145, 60/66534, 60/66551, 60/66583, 60/66797, 60/66824, 60/66825, 60/66826, 60/66827, 
60/66832, 60/66834, 60/67116, 60/67354, 60/67355, 60/67395, 60/67398, 60/67406, 60/67413, 
60/67420, 60/67423, 60/67425, 60/67431, 60/67443, 60/67453, 60/67480, 60/67492, 60/67614, 
60/67683, 60/67700, 60/67798, 60/67805, 60/67806, 60/67807, 60/67828, 60/67948, 60/67959, 
60/68219, 60/68357, 60/68378, 60/68389, 60/68392, 60/68396, 60/68403, 60/68409, 60/68519, 
60/68566, 60/68591, 60/68601, 60/68608, 60/68609, 60/68680, 60/68687, 60/68688, 60/68701, 
60/68702, 60/68705, 60/68707, 60/68708, 60/68713, 60/68716, 60/68718, 60/68733, 60/68769, 
60/68770, 60/68772, 60/68815, 60/68818, 60/68820, 60/68838, 60/68841, 60/68851, 60/68871, 
60/68877, 60/68882, 60/68894, 60/68909, 60/68940, 60/68972, 60/69145, 60/69151, 60/69155, 
60/69156, 60/69158, 60/69159, 80/41924, 80/43068, 80/43372;



isac borges e Caio Cesar a dupla vitoriosa que representou a cidade no circuito carioca

sábado, 01 dE dEzEmbro dE 201812 ESPORTE

Jovens mesquitenses conquistam medalhas
em campeonato de xadrez na zona oeste
Eles são alunos da única sala pública para a prática do esporte na Baixada

BONS NO TABULEIRO

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Isac Borges, de seis 
anos, e Caio Cesar, 
de 12 anos, foram os 

representantes de Mesqui-
ta que subiram ao pódio 
do Circuito de Xadrez da 
zona oeste (CXzo), rea-
lizado no Centro Esporti-
vo Miécimo da Silva, em 
Campo Grande, no Rio, no 
último dia 25 de novem-
bro. 

os dois meninos são 
alunos do Projeto Xadrez 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte, Lazer e 
turismo. Isac foi campeão 
na 5ª etapa do circuito, 
na categoria sub-8 e Caio 
Cesar, vice-campeão na 4ª 
etapa, na categoria sub-12. 
A Prefeitura de Mesquita 
auxiliou os atletas com o 
transporte para a compe-
tição.

Isac participa do Pro-
jeto Xadrez da Secreta-
ria desde maio. o jovem 
disputou com outros 63 
competidores na busca 
pelo prêmio. Para a mãe 
de Isac, Erica Borges, que 
o acompanhou em todas 
as etapas foi uma novida-

de. “Acho maravilhoso, 
estou impressionada com 
o desenvolvimento dele”, 
afirma.

o garoto também se 
surpreendeu com a con-
quista. “Eu realmente não 
esperava ganhar. Não teria 
chegado lá sem o apoio 
da minha família e ajuda 
do meu instrutor”, reco-
nhece o aluno, que é um 
dos favoritos para levar o 
campeonato estadual de 
xadrez.

Já Caio Cesar, que par-
ticipa há mais de um ano, 
se diverte nas competições 
e reconhece que pretende 
se aplicar mais. “Foi mui-
to divertido, me sinto mui-
to orgulhoso com o troféu, 
mas preciso me esforçar 
para conquistar o primeiro 
lugar”, disse.

Para o instrutor, Josimar 
Barros, os jovens têm futu-
ro promissor dentro do es-
porte. “os alunos possuem 
aptidão para o xadrez. São 
extremamente dedicados 
aos treinamentos, discipli-
nados e estrategistas. Se 
continuarem assim, vão 
longe”, prevê Barros.

o prefeito Jorge Miran-

da parabenizou os envolvi-
dos na conquista. “Gostaria 
de agradecer e parabenizar 
o empenho do professor 
junto com a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e turismo por estar 
aproximando o esporte das 
crianças de Mesquita e aos 
nossos jovens medalhistas 
por conseguir algo tão di-
fícil, já que o xadrez é um 
esporte que exige muita 

concentração, estratégia, 
inteligência e muita cal-
ma”, enfatizou.

Mesquita é o único mu-
nicípio da Baixada Flu-
minense a ter uma sala 
pública de xadrez. o pro-
jeto Xadrez funciona terça 
e sexta-feira, das 13h às 
17h, na Estrada Feliciano 
Sodré, 2.931, no Centro, 
e atende crianças a partir 
dos seis anos de idade.

VALÉRIA GoUVEA / PMM 
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SEGUNDO CADERNO

Modo de preparo

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CANJICA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHADA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
a) (...)
b) (...)
c) 60/66041, 60/60539, 60/60542, 60/60584, 60/60596, 
60/60600, 60/60613, 60/60819, 60/61216, 60/61400, 60/61582, 
60/62308, 60/62332, 60/63356, 60/66823, 60/66875, 60/67220, 
60/67640, 60/67642, 60/67680, 60/68853;
d) (...)
e) 11/18160, 11/19780, 11/20350, 11/20360, 11/20417, 
11/20445, 60/60320, 60/60342, 60/60365, 60/60379, 60/60403, 
60/60422, 60/60424, 60/60430, 60/60481, 60/60504, 60/60512, 
60/60555, 60/60580, 60/60656, 60/60768, 60/60918, 60/61123, 
60/61133, 60/61136, 60/61170, 60/61191, 60/61202, 60/61452, 
60/61547, 60/61656, 60/61678, 60/61950, 60/61951, 60/62271, 
60/62490, 60/63382, 60/65807, 60/66481, 60/67084, 60/67421, 
60/67500, 60/67576, 60/67812, 60/68289, 60/68590, 60/68925, 
80/41826, 80/41858, 80/43067;
f) (...)
g) 11/28604, 60/61132, 60/61477, 60/61499, 60/62300, 
80/28604, 80/41862, 80/43072.”

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº4.592  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo 
- CAFIB, para o exercício de 2019.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o 
que dispõe o Artigo 500, da Lei Complementar nº.075 de 02 de 
dezembro de 2005.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aprovado o Calendário Fiscal do Município de Bel-
ford Roxo - CAFIB, para exercício de 2019, nas condições e pra-
zos estipulados neste Decreto.

Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur-
bana - IPTU e a Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - TCRL refe-
rentes ao exercício de 2019 e quando for o caso, os acréscimos 
legais pertinentes, serão arrecadados:

I - em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento), 
com prazo para pagamento até 31 de janeiro de 2019;

II - em parcela única, com desconto de 5% (cinco por cento), 
com prazo para pagamento até 28 de fevereiro de 2019;

III - em parcela única, sem desconto, com prazo de paga-
mento até 10 de março de 2019;

IV - em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, com 
vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a partir de março de 
2019.

Parágrafo único - O contribuinte que não receber em seu domi-
cílio o carnê de IPTU do exercício de 2019 até o dia 20/01/2019 
deverá retirá-lo na Prefeitura Municipal de Belford Roxo ou atra-
vés do site: http://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br.

Art. 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-
QN será arrecadado da seguinte forma:

I - Recolhimento mensal, fixo por mês: vencimento no dia 05 
(cinco) do mês seguinte;

II - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços presta-
dos: vencimento no dia 05 (cinco) do mês seguinte ao do serviço;

III - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços tomados, 
na figura da substituição tributária: vencimento no dia 05 (cinco) 
do mês seguinte ao do serviço;

IV - Recolhimento trimestral sobre os serviços prestados 
por autônomos até nível médio: vencimento no dia 05 (cinco) do 
último mês do trimestre (março, junho, setembro e dezembro) 
ao do serviço;

V - Recolhimento anual sobre os serviços prestados por autô-
nomos até nível médio: vencimento no dia 05 de março de 2019.

Art. 4º - O Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a Qualquer 
Título, Por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos Reais 
a eles relativa - ITBI, será arrecadado nos prazos previstos na 
legislação tributária municipal.
Art. 5º - As Taxas de Licença de Localização serão recolhidas 
conforme a legislação tributária municipal.
Art. 6º - Os Documentos de Confirmação no Cadastro Fiscal - 
DCCF, serão recolhidos até o dia 29 de março de 2019.
Art. 7º - Recolhimento da Taxa de Fiscalização da Instalação e 
Conservação de Postes, Torres de Transmissão e de Antenas - 
TFTA será recolhida até o dia 29 de março de 2019.
Art. 8º - As Taxa de Fiscalização de Posturas serão recolhidas 
até o dia 10 do mês subsequente ao do lançamento, com exce-
ção as taxas de feira livre e de comércio eventual que obedecerá 
ao critério abaixo:
I - A Taxa de Feira Livre será recolhimento até 29 de março de 
2019.

II - A Taxa de Comércio Eventual será recolhimento, até 05 
(cinco) dias antes do início das atividades.
Art. 9º - Recolhimento da Taxa de Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal, conforme legislação municipal.
Art.10 - Recolhimento da Taxa de Vistoria Anual do Sistema de 
Transporte Complementar de passageiros conforme legislação 
municipal.
Art.11 - Recolhimento da Taxa de Inspeção Sanitária - TIS será 
até o dia 29 de março de 2019.
Parágrafo único - Para inscrição nova no cadastro mobiliário, 
após a data prevista no caput deste artigo, o vencimento será 
30 (trinta) dias após a referida inscrição.

Art.12 - Os prazos que se encerrarem em dia não útil serão 
postergados para o primeiro dia útil seguinte ao fixado para o 
pagamento.

Art.13 - O contribuinte que efetuar o pagamento, fora dos pra-
zos previstos neste decreto, ficará sujeito ao pagamento dos 
acréscimos legais, previstos na legislação tributária municipal.

Art.14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, ocasião 
em que são revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº4.593  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre a correção de valores da Planta Genérica de Valores 
- PGV, para fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana – IPTU e de tributos municipais para o exercício 
de 2019 e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO do Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o estabelecido nos artigos 5º da Lei Complementar 
74, de 03 de novembro de 2005; no artigo 498, da Lei Complemen-
tar 75, de 02 de dezembro de 2005, no artigo 15, da Lei Comple-
mentar  95, de 20 de janeiro de 2009, no art.2º da Lei Complementar 
76 de 16 de dezembro de 2005 e no art.5º, da Lei Complementar 
104 de 30 de setembro de 2009, 
  D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam corrigidos os valores da Planta Genérica de Valores 
- PGV e os Anexos I, II e III, instituídos pela Lei nº 1298, de 13 de 
outubro de 2009, bem como os tributos municipais, para o exercício 
de 2019, em 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro por cento), 
tomando-se por base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-
-Especial – IPCA-E, acumulado nos últimos 12 meses.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizará em seu 
portal na Internet www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br os anexos 
das Leis Complementares 74, de 03 de novembro de 2005 e 75, de 
02 de dezembro de 2005 e 95 de 20 de janeiro de 2009, devidamen-
te atualizados, com base nos artigos 1º e 2º do presente decreto.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, ocasião em que 
são revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO-GP
RESOLUÇÃO Nº 02/GP/2018, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Diploma de Mérito Religioso JORGE 
MARIO BERGOGLIO ao Bispo da Igreja Católica Apostólica Roma-
na – Diocese de Nova Iguaçu, LUCIANO BERGAMIM.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições e, nos termos estabelecidos na Lei nº 1.578, de 13 de 
abril de 2018,  

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a LUCIANO BERGAMIM o Diploma de Mérito 
Religioso JORGE MARIO BERGOGLIO, por seus relevantes servi-
ços prestados visando o crescimento moral e espiritual do povo do 
Município de Belford Roxo.

Art. 2º - A entrega do respectivo Diploma deverá respeitar a agenda 
confeccionada pela Comissão de Assuntos Religiosos da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
RESOLUÇÃO Nº 03/GP/2018, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Dispõe sobre a concessão de Diploma de Mérito Religioso JORGE 
MARIO BERGOGLIO – PAPA FRANCISCO ao Bispo da Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana – Diocese de Nova Iguaçu.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições e, nos termos estabelecidos na Lei nº 1.578, de 13 de 
abril de 2018,  

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a GILSON ANDRADE DA SILVA o Diploma de 
Mérito Religioso JORGE MARIO BERGOGLIO – PAPA FRANCIS-
CO por seus relevantes serviços prestados visando o crescimento 
moral e espiritual do povo do Município de Belford Roxo.

Art. 2º - A entrega do respectivo Diploma deverá respeitar a agenda 
confeccionada pela Comissão de Assuntos Religiosos da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 04/GP/2018, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
“Dispõe sobre a concessão de Diploma de Mérito Religioso JORGE 
MARIO BERGOGLIO - PAPA FRANCISCO ao Padre da Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana – Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
GERALDO DO NASCIMENTO MAGALHÃES.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições e, nos termos estabelecidos na Lei nº 1.578, de 13 de 
abril de 2018,  

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a GERALDO DO NASCIMENTO MAGALHÃES o 
Diploma de Mérito Religioso JORGE MARIO BERGOGLIO – PAPA 
FRANCISCO, por seus relevantes serviços prestados visando 
o crescimento moral e espiritual do povo do Município de Belford 
Roxo.

Art. 2º - A entrega do respectivo Diploma deverá respeitar a agenda 
confeccionada pela Comissão de Assuntos Religiosos da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo.

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

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Despacho do Prefeito (Processo nº57/0001/2018). RATIFICO a pre-
sente DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no inciso X do art.24 
da Lei Federal nº8.666/93 e AUTORIZO a confecção do Contrato  e 
posterior Empenho  cujo objeto é locação de Imóvel Localizado na 
Rua Homero Sobrinho, Lote de Terreno N° 19, Quadra 09, Malha-
pão, Belford Roxo – RJ, onde funcionará a Secretaria Municipal de 
Assuntos Comunitários - SEMAC , conforme  pareceres da Douta 
Procuradoria as fls. 42 a 44 e da Controladoria Geral do Município 
as fls. 45. Em 12 de novembro de 2018.

Despacho do Prefeito (Processo nº52/0114/2018).  HOMOLO-
GO a presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 
011/2018, cujo o objeto é CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA 
DO CAMPO DO JAPONES, SITUADA NA RUA JOSÉ GONÇALVES 
LEAL, S/N, BAIRRO VILAR NOVO NO MUNICIPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: SALUTAR EMPRE-
ENDIMENTOS E CONTRUÇÕES EIRELI – EPP, no valor de R$ 
406.482,67 (Quatrocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois 
reais e sessenta e sete centavos), conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Co-
missão Permanente de Licitações , Materiais e Serviços as fls. 488 
a 493 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município 
as fls. 167 e 168 e da Controladoria Geral do Município as fls. 513 a 
515. Em 21 de novembro de 2018.

Despacho do Prefeito (Processo nº52/0008/2018).  HOMOLOGO a 
presente Licitação na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 
027/2018, cujo o objeto é REFORMA DA PRAÇA DA APOTEOSE, 
SITUADO A RUA ITAU, BAIRRO DAS GRAÇAS, NO MUNICIPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: GUA-
RÁ COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E CONS-
TRUÇÕES EIRELLI, no valor de R$ 413.062,31 (Quatrocentos e 
treze mil, sessenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de 
Adjudicação da Comissão Permanente de Licitações , Materiais e 
Serviços as fls. 602 a 602 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria 
Geral do Município as fls. 208 e 209 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 634 a 635. Em 21 de novembro de 2018.

Despacho do Prefeito (Processo nº52/00152/2018).  HOMOLO-
GO a presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 
013/2018, cujo o objeto é OBRA DE REFORMA DO CRAS DE 
AREIA BRANCA, SITUADO NA RUA CAROLINA FERREIRA N° 
215, BAIRRO AREIA BRANCA, NO MUNICIPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: RSM MATERIAIS, 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor de R$ 322.614,78 
(Trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e quatorze reais e setenta 
e oito centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de 
Licitações , Materiais e Serviços as fls. 501 a 505 e ainda, parece-
res da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 194 e 195 e 
da Controladoria Geral do Município as fls. 514 a 517. Em 30 de 
novembro de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1335/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 
2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MONICA LUIZ DE 
SOUZA ANDRADE, do cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1336/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 
2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCAS CORREA DE SOU-
SA ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1337/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 

http://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br
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Ingredientes

Modo de preparo

BANANA COMPRIDA 
RECHEADA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

Descasque os ca-
marões.
Corte as caudas 
de lagosta e o 
filé de peixe em 
cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do 
reino e o suco de 
limão.
Reserve.
Para descascar 
as bananas, com 
uma faca faça 
um único corte na 
casca, no sentido 
do comprimento e 
retire o conteúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas 
em pedaços e re-
serve.
Recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
Regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
Feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaqueci-
do por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
Em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
Regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.

2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, MARCOS ROBERTO CORREA PEREIRA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço I, 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1338/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, GUILHERME LINHARES ANTUNES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1339/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Tornar sem efeito A PORTARIA Nº 1333 e 1334/SEMAD/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018, publi-
cada em 29/11/2018.

PORTARIA N.º 1340/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, GEORGIA ARAUJO DE MATOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

PORTARIA Nº 1341/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, VALERIO DE CASTRO ROCHA NETO, do cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, na 
Escola Municipal IRMÃ MARIA FILOMENA LOPES FILHA na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1342/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ALESSANDRA DE SOUZA DUARTE MARQUES, para exercer o cargo de Diretor de 
Escola, símbolo CC-7, na Escola Municipal IRMÃ MARIA FILOMENA LOPES FILHA na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1343/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal ELIEL PEREIRA, do cargo de Vice Diretor de Escola, símbolo CC-9, na Escola Municipal 
Ernesto Pinheiro Barcelos na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1344/SEMAD/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ROZILANE SOUZA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de  Vice Diretor de Escola, símbolo 
CC-9, na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos na Secretaria Municipal de Educação.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Ade-
nildo Braulino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na Controladoria Geral do Município, 
informações referentes ao processo nº 219.883-4/2015.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –SEMED

PORTARIA Nº.66/GS/SEMED/2018, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e conside-
rando o disposto na deliberação CME nº 16/2008, e ainda, a solicitação expressa no Processo nº 
07/408/2018”.

    R E S O L V E: 
Art. 1° - Designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Escolares Externos: ELAINE 
DOS SANTOS ESPADEIRO, matrícula 10/022621 e ERIKA SUHETT MARQUES - Matrícula10/046295, 
DEISE DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula – 10/014718, sob a presidência do primeiro, para acompanhar 
o processo de nº 07/408/2018 de autorização e funcionamento do INSTITUTO LUZ E VIDA, sito a rua 
do Soldado, Bairro Xavantes - Belford Roxo- Rio de Janeiro. Atendimento a Educação Infantil- Creche 
idade de 2 a 3 anos  em regime parcial.

 Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º verificará “in loco” se o referido imóvel está ade-
quado para a finalidade pretendida.

Art. 3° - A Comissão dispõe do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração de relatório e emis-
são de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso pretendido.
Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

PORTARIA Nº. 67/GS/SEMED/2018, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e conside-
rando o disposto na deliberação CME nº 16/2008, e ainda, a solicitação expressa no Processo nº 
07/280/2018”.

     R E S O L V E: 
Art. 1° - Designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Escolares Externos: ISABEL 
CRISTINA BRAGA, matrícula – 10/022624, MARCIA CRISTINA CARREIRO LIMA, matrícula 10/045009 
e VERA LÚCIA BARBOSA CASTRO - Matrícula10/14735, sob a presidência do primeiro, para acom-
panhar o processo de nº 07/280/2018 de autorização e funcionamento do CENTRO DE FORMAÇÃO 
HUMANA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, sito a Rua Augusto dos Anjos, s/nº- lote 17 Quadra G Gal-
pão- Bairro Vila Santo Antônio - Belford Roxo- Rio de Janeiro, CEP 26 165 690. Atendimento Creche 03 
a 04 anos e Pré-escola 04 a 05 anos de idade. 

 Belford Roxo- Rio de Janeiro.
  Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º verificará “in loco” se o referido imóvel está ade-
quado para a finalidade pretendida.
Art. 3° - A Comissão dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para a elaboração de relatório e emissão de 
parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso pretendido.
Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 29/SE-
MED/2018 de 06 de Junho de 2018.

PORTARIA Nº68/GS/SEMED/2018, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e conside-
rando o disposto na deliberação CME nº 16/2008, e ainda, a solicitação expressa no Processo nº 
07/507/2018”.

     R E S O L V E: 

“Designa Comissão verificadora para acompanhar pro-
cesso de autorização e funcionamento do INSTITUTO 
LUZ E VIDA para atendimento a Educação Infantil- Cre-
che idade de 2 a 3 anos em regime parcial, processo nº 
07/408/2018”.

“Designa Comissão verificadora para acompanhar processo 
de autorização e funcionamento do CENTRO DE FORMA-
ÇÃO HUMANA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, processo nº 
07/280/2018”.

“Designa Comissão verificadora para acompanhar processo de 
autorização e funcionamento do CENTRO COMUNITÁRIO ALE-
GRIA DO SABER para atendimento a Educação Infantil- Creche 
idade de 2 a 3 anos em regime parcial e Pré- escola 4ª 5 anos 
em regime parcial, processo nº 07/507/2018”.

Art. 1° - Designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Escolares Externos: ELAINE DOS 
SANTOS ESPADEIRO, matrícula 10/022621 e ERIKA SUHETT MARQUES - Matrícula10/046295, MA-
RIA CECÍLIA DE CARVALHO VALIM, matrícula – 10/047362, sob a presidência do primeiro, para acom-
panhar o processo de nº 07/507/2018 de autorização e funcionamento do CENTRO COMUNITÁRIO 
ALEGRIA DO SABER, sito a rua São João, 07- Bairro Castelar - Belford Roxo- Rio de Janeiro. Aten-
dimento a Educação Infantil- Creche idade de 2 a 3 anos e Pré- escola 4ª 5 anos em regime parcial.
  Art. 2º - Comissão verificadora designada no Art. 1º verificará “in loco” se o referido imóvel está ade-
quado para a finalidade pretendida.
Art. 3° - A Comissão dispõe do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração de relatório e emis-
são de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso pretendido.
Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Secretário Municipal de Educação
Denis de Souza Macedo 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO – FUNBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO - FUNBEL, 
no uso de suas atribuições legais, solicita que cumpra-se, dê-se ciência e publique-se.

PROCESSO: Nº 11/00106/2018
Aprovo a prestação de contas de adiantamento ao servidor ALEXANDRE DE SOUZA FELIX - matrícula 
60/0426, com base no parecer e exame das comprovações de despesa do Controle Interno, conforme 
decreto nº 4.310 de 27 de julho de 2017.

Getúlio de Jesus Mapa
Diretor Presidente - FUNBEL

Matrícula

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL BELFORD ROXO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Belford Roxo, no uso de 
suas atribuições, CONVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares, Suplentes e para Reunião Ex-
traordinária, a se realizar no dia 18 de dezembro de 2018 às 10 horas, na PREVIDE , sito à Rua José 
Cunha, 305, Areia Branca, Belford Roxo – RJ, com a seguinte ordem do dia: Boas Vindas, Assuntos 
Eventuais.

Simone Maria de A. Rosa
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELFORD ROXO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e Suplentes para Reunião Extraordinária, a se 
realizar no dia 18 de dezembro de 2018, às 10 horas, na PREVIDE, sito à Rua José Cunha, 305, Areia 
Branca, Belford Roxo – RJ, com a seguinte.

ORDEM DO DIA
1) Boas Vindas;

2) Aprovação da Ata Anterior enviada para aprovação;

3) Balanço da Execução das Ações da SEMASC/Conselho Municipal de Assistência Social de 2018;

4) Planejamento Anual para a Execução das Ações de 2019;

5) Aprovação do calendário de 2019 do Conselho Municipal de Assistência Social;

6) Readequação das Comissões Temáticas e quantidade de participantes;

7) Assuntos eventuais.
Carla Cristina Fernandes T. Silva

        Presidente do CMAS-BR

PORTARIA Nº 038 /PREVIDE/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belford Roxo- 
PREVIDE, no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR todos os cargos de Provimento em Comissão. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. 
  

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MAT. 60/362-2017

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Belford 
Roxo, nos autos do Processo nº 0017044-47.2016.8.19.0008, faz-se publicar o seguinte:
“(...) presentes os elementos que evidenciam a “probabilidade do direito e o perigo do dano”, e ausente 
a hipótese prevista no artigo 300, § 3º, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a concessão de 
tutela de urgência antecipada e determino:

1) A imediata suspensão do concurso público municipal previsto nos editais 001/2016 e 002/2016, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo;
2) A indisponibilidade dos valores arrecadados referentes à taxa de inscrição do concurso em tela, 
devendo os réus informarem nos autos, no prazo de 72 horas, a quantidade de inscritos e o valor 
arrecadado;
3) Que a Prefeitura Municipal promova ampla publicidade da presente decisão, inclusive nas rádios e 
jornais locais, em especial nos mesmos meios de comunicação utilizados para sua divulgação, a fim de 
proteger direito de terceiros, no prazo de 72 horas.”

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI
ATA DE RENUNIÃO DA JARI 2018.

CABEÇALHO  DA  ATA
25 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos seis do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, Bairro Centro, em Belford 
Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI, 
sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo I Srª. Merilane Ribeiro dos 
Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da Fonseca, O Sr. Presidente 
iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto de 
infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘25

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infração Resultado do Julgamento

E-12/180/123/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029849141 INDEFERIDO
E-12/180/124/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029848868 INDEFERIDO
E-12/180/125/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029849142 INDEFERIDO
E-12/180/126/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029849140 INDEFERIDO
E-12/180/129/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029848869 INDEFERIDO
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Ingredientes

Modo de preparo

ROLO DE CARNE 
RECHEADO COM 

ESPINAFRE E QUEIJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SALADA 
MULTICOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea            Merilane R. dos S. de Oliveira              Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí                     Membro – Matr. 60/66099                  Membro - Repr. do Transporte

  
CABEÇALHO  DA  ATA
26 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos oito do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, Bairro Centro, em 
Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de Recurso de Infra-
ções – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo I Srª. Merilane 
Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da Fonseca, O Sr. 
Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto 
de infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘26

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infração Resultado do Julgamento

E-12/030/822/2017 Paulo Agostinho 029847115 DEFERIDO
E-12/068/4037/2017 Jacinta Maria das Neves Barbosa 028585595 INDEFERIDO
E-12/180/130/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029848870 INDEFERIDO
PMBR 002/2017 Jocelino Martins da Silva 029825963 INDEFERIDO
PMBR 012/2017 Larissa Branquinho Vargas Brinhol 029843033 INDEFERIDO

                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea            Merilane R. dos S. de Oliveira       Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí                Membro – Matr. 60/66099                Membro - Repr. do Transporte

  
CABEÇALHO  DA  ATA
27 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos treze do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, Bairro Centro, em 
Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de Recurso de Infra-
ções – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo I Srª. Merilane 
Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da Fonseca, O Sr. 
Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto 
de infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘27

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infra-
ção Resultado do Julgamento

PMBR 007/2017 Solange da Cunha Freire da Conceição 029846197 DEFERIDO
PMBR 024/2017 José Ribeiro Cavalcante 029846411 INDEFERIDO
PMBR 026/2017 Marcos Roberto Vaz Pereira 029847091 INDEFERIDO
PMBR 028/2017 Fernando Rosa dos Anjos 029847203 INDEFERIDO
PMBR 033/2017 Matheus V. P. de Menezes 029846069 INDEFERIDO

                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea            Merilane R. dos S. de Oliveira   Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí              Membro – Matr. 60/66099             Membro - Repr. do Transporte

 
CABEÇALHO  DA  ATA
28 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, Bairro Centro, 
em Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de Recurso de In-
frações – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo I Srª. Merilane 
Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da Fonseca, O Sr. 
Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto de 
infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘28

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infra-
ção Resultado do Julgamento

PMBR 034/2017 Evy Ferreira da Silva 028592434 INDEFERIDO
PMBR 035/2017 Evy Ferreira da Silva 028588203 INDEFERIDO
PMBR 036/2017 Evy Ferreira da Silva 028593118 INDEFERIDO
PMBR 039/2017 Evy Ferreira da Silva 028591452 INDEFERIDO
PMBR 043/2017 Antônio Silva Pinto 029847210 INDEFERIDO

                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea                Merilane R. dos S. de Oliveira          Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí                  Membro – Matr. 60/66099                     Membro - Repr. do Transporte

  
CABEÇALHO  DA  ATA
29 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos vinte e hum dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, 
Bairro Centro, em Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de 
Recurso de Infrações – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo 
I Srª. Merilane Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da 
Fonseca, O Sr. Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto 
de infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘29

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infração Resultado do Julgamento

PMBR 044/2017 Edson Machado Duarte 029847902 INDEFERIDO
PMBR 093/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029846537 INDEFERIDO
PMBR 094/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029846853 INDEFERIDO
PMBR 095/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029846774 INDEFERIDO
PMBR 096/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029846770 INDEFERIDO

                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea            Merilane R. dos S. de Oliveira          Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí              Membro – Matr. 60/66099                 Membro - Repr. do Transporte

CABEÇALHO  DA  ATA
30 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, Bairro Cen-
tro, em Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo I Srª. Merilane 
Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da Fonseca, O Sr. 
Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto de 
infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘30

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infração Resultado do Julgamento

PMBR 097/2017 Auto Viação Reginas Ltda 029846775 INDEFERIDO
PMBR 099/2017 Adasio Gonçalves Vimercati 029846607 INDEFERIDO
PMBR 100/2017 Radir Mauricio de Araujo 029846669 INDEFERIDO
PMBR 102/2017 Bruno Norat de Souza 029847798 INDEFERIDO
PMBR 108/2017 Eduardo da Silva Rocha 029846640 INDEFERIDO

                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea             Merilane R. dos S. de Oliveira         Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí            Membro – Matr. 60/66099          Membro - Repr. do Transporte

 
CABEÇALHO  DA  ATA
31 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, Bairro Cen-
tro, em Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo I Srª. Merilane 
Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da Fonseca, O Sr. 
Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto de 
infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘31

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infração Resultado do Julgamento

PMBR 109/2017 Dallas Holding SA 029848179 INDEFERIDO
PMBR 116/2017 Daiani Cerqueira Vicente 029847329 INDEFERIDO
PMBR 119/2017 Ivan de Brito Lira 029848327 INDEFERIDO

PMBR 122/2017 Maria Verônica Grachinshi de 
Souza 029846610 DEFERIDO

PMBR 125/2017 Marcos André Marques Viana 029847317 INDEFERIDO
                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea            Merilane R. dos S. de Oliveira             Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí         Membro – Matr. 60/66099                     Membro - Repr. do Transporte

  
CABEÇALHO  DA  ATA
32 ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI 
ABERTURA DA ATA 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezoito as Dez  horas, na Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana,  situada na Av. Joaquim da Costa Lima, número Duzentos e Oitenta e Seis, 
Bairro Centro, em Belford Roxo, neste Estado, reuniram-se os membros da Primeira Junta Administrativa de 
Recurso de Infrações – JARI, sob Presidência do Sr. Juan Narciso Arimatea, primeiro Relator Membro Efetivo 
I Srª. Merilane Ribeiro dos Santos de Oliveira, segundo Relator Membro Efetivo II, Sr. Marcos Antônio Dias da 
Fonseca, O Sr. Presidente iniciou a presente reunião, que iniciou a leitura da pauta do dia.

Segue abaixo a pauta da sessão contendo o número do processo, nome do requerente, identificação do auto 
de infração e resultado do julgamento proferido pelos relatores.
‘32

Processo Nº Nome do Requerente Auto de Infra-
ção

Resultado do 
Julgamento

PMBR 126/2017 Alexandre de Oliveira 029848152 INDEFERI-
DO

PMBR 129/2017 Rosangela Vitoria dos Santos Ru-
fino 029841075 INDEFERI-

DO

PMBR 131/2017 Américo Aleixo dos Santos Junior 029848429 INDEFERI-
DO

PMBR 135/2017 José Marcos Alves 029847325 INDEFERI-
DO

PMBR 511/2018 Juraci da Fonseca Farias 029856717 DEFERIDO
                                                                   
                                                                    Presidente:_____________________________________
                                                                   
                                                                    1º Relator:______________________________________
                                                                   
                                                                    2º Relator:______________________________________

Juan Narciso Arimatea           Merilane R. dos S. de Oliveira            Marcos Antônio dias da Fonseca
   Presidente da Jarí                      Membro – Matr. 60/66099                 Membro - Repr. do Transporte
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ DOCE

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ Cane-
la/ Erva doce

Lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
Em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
Sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMARãO REFOGADO

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ Sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

Ingredientes

Modo de preparo

No copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
Coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
Enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
Deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
Acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
Tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.
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Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO dE VITELA 
ASSADO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BATATA DOCE FRITA

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ DE PEIXE ASSADO

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

Tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco 
de sal e junte o cheiro 
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com 
azeite, e forre com as ba-
tatas cruas
Cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua a mistura do tomate
Regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar dourado 
está pronto
Sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

MOQUECA DE PEIXE

18

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

JOELHO DE PORCO NA 
CERVEJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOPA DE ESPINAFRE

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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Ingredientes

Modo de preparo

ROLO DE CARNE 
RECHEADO COM 

ESPINAFRE E QUEIJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SALADA 
MULTICOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

MINI ABóBORAS 
RECHEADAS COM 

CARNE MOÍDA

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; Sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 Refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
Juntar a carne moída. 
Temperar com sal e 
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. Misturar 
e reservar.
Em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. A casca e 
o miolo devem ficar 
macios. Cuidar para 
não se desmancha-
rem.
Com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

BOLINHO DE 
CARNE LOW CARB

250 gr. de carne mo-
ída;  2 ovos;  paprica 
doce e paprica defu-
mada;  pimenta moí-
da na hora;  azeitonas 
fatiadas;  salsinha e 
cebolinha;  3 colheres 
de sobremesa de fari-
nha de amêndoa (ou 
outra oleaginosa); 1 
colher de sobremesa 
de farinha de linhaça; 
1 colher de sopa de 
fermento para bolo.

Ingredientes

Modo de preparo

 Bater os ovos grossei-
ramente, acrescentar 
a paprica, pimenta 
moída, azeitonas, sal-
sinha e cebolinha.
Adicionar as farinhas 
e a carne, misturar 
e checar o tempero 
(adicionar sal se pre-
ciso). Adicionar o fer-
mento e colocar em 
formas de cupcake 
untadas com azeite.
Assar em forno médio 
(350F) por uns 25-30 
minutos, até firmar e 
dourar.
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ DOCE

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ Cane-
la/ Erva doce

Lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
Em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
Sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMARãO REFOGADO

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ Sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

Ingredientes

Modo de preparo

No copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
Coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
Enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
Deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
Acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
Tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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JOELHO DE PORCO NA 
CERVEJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOPA DE ESPINAFRE

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO dE VITELA 
ASSADO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BATATA DOCE FRITA

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Não jogue 
 lixo nas ruas. 
A população
 agradece!

MANTENHA A 
CIDADE LIMPA


