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Tudo sob conTrole! divulgação

Suspeitos invadiram casa, mas policiais militares do 20º BPM (Mesquita) 
receberam alerta e prenderam os tralhas em Nova Iguaçu. Com eles, 
foram apreendidos touca ninja e armas, como facas de combate. 

PM frustra plano 
de assassinato 
e prende dupla

2
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HoRa H EM FoCo
Seu Mathias 

lança livro hoje 
em Belford Roxo 

3

Ele é o novo 
‘xerifão’ da 
Postura de 
Nova iguaçu Evandro Frossard, que assumiu a Superintendência para ordenação 

de Controle urbano, treina sua equipe com técnicas de abordagem 
sem gerar conflito com vendedores ambulantes nas ruas da cidade.
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Xandrinho 
assume secretaria 

em Nova iguaçu

7

Perseguição em 
Caxias deixa 

policial morto

7

ataque a tiros mata 
dois homens em 
área da Baixada 

mais uma Tragédia no rio 

Bala perdida tira a vida de 
jovem no Subúrbio carioca 

gabriel Pereira alves, de 18 anos, foi atingido quan-
do seguia para a escola, onde cursava o 3º ano do en-
sino médio. PM realizava operação no Morro do Borel.
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deu ruim para os Tralhas !
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alerj quer criar 
Estatuto da Mulher  

no Rio de Janeiro

4

Bolsonaro deve 
transferir Coaf pro 

Banco Central

4

Câmara no RJ 
gastou R$ 240 mil 
em festa de posse 

Deputado Dr. Luizinho quer 
evitar transferência de unidade 

da Receita Federal de Nova 
iguaçu para volta Redonda

Dr. Luizinho com o ministro-chefe da Secretaria de 
Governo, general Luiz Eduardo Ramos, em Brasília

Político 
encubado 

virou ‘doutora 
armário’ na 

Boca Maldita 
da cidade

REPRodução/REdE SoCial

divulgação



Reggae donana 
em Belford Roxo
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o abraço especial deste sába-
do (10) vai para o ator, diretor, 
produtor cultural e um dos só-
cios da rindo à Toa produções, 
Anderson Braga. recentemen-
te, com o Infantil “o Fantástico 
Mundo de Toy Story” ele e sua 
Cia arrebentaram no Teatro Syl-
vio Monteiro, em Nova Iguaçu. 
Aquele Abraço Fera!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

aquele abraço!

Joanna comemora 40 anos de carreira no Rival
 BeTI NIeMeyer / dIvulgAção

As feras, dida 
Nascimento e 
Marrone recar-
regue, convidam 
para mais um re-
ggae donana Fes-
tival, neste sába-
do, 10, a partir 
das 16h, no Cen-
tro Cultural do-
nana - rua Agua-
peí, 197, piam, 
Belford roxo. 
o evento reuni-
rá música, dança, 
capoeira, moda, 
brexó, cineclube, 
exposição, poesia 
e oficinas artísti-
cas. Na programa-
ção, shows com 
Martin passion, 
dida Nascimento, 
Nocaute, Marrone 
recarregue, pra-
chedes Belford 
e KauBel. outra 
boa opção para se 
curtir no fim de 
semana.

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

show “De volta ao começo”, mostra a versatilidade musical da cantora

Projeto Batidas & Rimas chega a Queimados
uma noite para quem 

gosta de rap está chegando 
para agitar Queimados, na 
Baixada Fluminense. Com 
entrada franca, o projeto 
Batidas & rimas vai rolar 
na próxima sexta-feira (16), 
a partir de 18h, na praça 
dona Branca (Bairro vila 
dona Branca/praça do Taz). 
Shows, dJ’s, exposições e 
arrecadação de alimentos 
completam a programa-
ção. Além das batalhas, a 
animação ficará por conta 
dos dJ’s Júlio Moska e Big 
Jhow, Faixa preta rap, Ka-
tana reC e dudu de Morro 
Agudo, que será uma das 
atrações do rock In rio no 
palco Favela.

o evento faz parte do 
Circuito liga rJ 2019 e in-
clui 64 etapas seletivas em 
toda a região Metropolita-
na, Niterói, São gonçalo, 
além das regiões Sul Flu-
minense, Serrana e dos la-
gos. Ao todo, mais de 500 
MC’s terão a oportunidade 
de mostrar seu talento e ob-

ter uma vaga no mais conhe-
cido campeonato de rimas do 
país. em cada etapa deste ca-
lendário, se classificarão dois 
concorrentes para as fases 
seguintes, até restar apenas 
uma dupla de representan-
tes fluminenses para dispu-
tar o duelo de MC’s Nacio-
nal em Belo Horizonte, no 
mês de dezembro.

A novidade desta edição é a 
presença do projeto geladei-
ra literária,  idealizado pelo 
professor Felipe Castellano. 
A ideia consiste em uma gela-
deira cheia de livros colocada 
em meio ao espaço público 
para troca ou aquisição de um 
livro. Já o projeto Mundo Me-
lhor estará recebendo doações 
de alimentos não-perecíveis 

durante a festa. A arreca-
dação será direcionada a 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. Nos úl-
timos 8 anos, o B&r vem se 
colocando como plataforma  
para jovens de baixa ou ne-
nhuma renda exporem suas 
ideias, pensamentos e talen-
tos por meios dos encontros 
realizados.

dIvulgAção

dia 15 deste agos-
to, uma quinta-
-feira, às 19h30, 

o Teatro rival e a canto-
ra Joanna, vão brindar o 
público com o show co-
memorativo, “de volta 
ao começo”. ela retorna 
à alma da canção que fez 
dela uma das grandes di-
vas da MpB. parte agora, 
celebrando os seus sim-
bólicos e emblemáticos 
40 anos de carreira para 
vários projetos artísticos 
em que as temáticas e so-
noridades da MpB são a 
grande âncora, no muito 
que os seus anos de es-
trada têm para celebrar a 
glória de ser uma artis-
ta singular, que trafega 
com muita tranquilidade 
por vários géneros musi-
cais. 

Todo esse trabalho 
coincide com o seu re-
gresso ao teatro e às ca-
sas de show que marca-
ram sempre, pelo Brasil 
afora, o seu palco de 
eleição. Nesse show de 
volTA Ao CoMeço, 
que se manterá até final 
do ano, a proposta é de 

um show alegre e conta-
giante com a energia de 
quem sabe trafegar por 
muitas memórias musicais 
e aprendeu nas caminha-
das de três décadas de an-
darilhar musical por todo o 
Brasil. ensinamentos que 
garantem interpretações 
com marcas de veterana. 

o show de Joanna é um 
misto de emoções. Conhe-
cida como uma cantora 
romântica, Joanna não se 
prende a esse estilo. desde 
a adolescência, ela convi-

veu com a melhor escola 
de todas – “os bailes da 
vida” –, experiência que 
lhe deu uma desenvoltura 
muito particular em suas 
apresentações, tornando-
-a a grande profissional 
que é hoje. Joanna desen-
volveu um estilo próprio, 
segmentou sua carreira 
internacional e é uma das 
cantoras brasileiras mais 
conhecidas e respeitadas 
na América latina e na 
europa. dona de um estilo 
envolvente, Joanna marca 

seus shows com alegria, 
versatilidade e estilo. ela 
prima por cantar aquilo 
que gosta e que o público 
elegeu como sucesso. Não 
é à toa que Joanna se man-
tém firme e antenada com 
o mercado que lhe propor-
cionou, durante 40 anos, 
uma vida recheada de su-
cessos. 

o Teatro rival petrobras 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia 
- rio de Janeiro. Informa-
ções: (21) 2240-9796.

Seu Mathias 
o escritor e cantor 

Seu Mathias convida 
para lançamento de 
seu livro “enxergando 
Através da escuridão, 
neste sábado (10), às 
15h, na praça de Ali-
mentação do Shopping 
Nova Belford, que fica 
na Av. Benjamin pin-
to dias, 1130, Centro, 
Belford roxo. Sucesso, 
irmão!!!

Prata e Prosa

Também neste sába-
do (10), só que a par-
tir das 19h, na rua de 
vila Santo Antonio, 27, 
Campo do Barrinho, na 
prata, Nova Iguaçu, vai 
rolar mais uma edição 
do Sarau prata, prosa 
e poesia. No palco, Jú-
nior da prata, Michelle 
lopes, vinícius Henri-
que e Thai lopes farão 
tributos a renato rus-
so, Cazuza e Cássia el-
ler. vale conferir.

Dr. Armário’ invade reunião da Boca Maldita

essa quem conta é o colaborador aqui do SoM-
BrA, Nandinho Boquinha de veludo, presidente da 
Boca Maldita daquela cidade da Baixada. “Minino, 
nem te conto! A reunião na Boca rolava tranquila na-
quela noite, quando, de repente, mais que de repente, 
o político conhecido no ‘babado’ pela alcunha de ‘dr. 
Armário’, chegou putaço da vida, sem cumprimentar 
ninguém”.

  *****************************************
Mona quis saber quem ‘entregava’ ele

“Quero saber quem anda mandando nota ‘praquele’ 
tal de SoMBrA que não refresca ninguém, falando 
que tem político na cidade que, nas horas vagas, dá 
marcha-ré no quibe e a mulher em casa nem imagina 
que dorme todo dia com uma bichona do lado!”, se 
entregou o parlamentar.

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

Vereador encubado virou ‘Dra. Armário’

Nandinho com a bola: “Não é preciso nem di-
zer que a turma da Boca ficou sem saber o que 
dizer depois da confissão do vereador, de que era 
gay, acabando com a nossa suspeita. A partir daí, 
o ‘dr. Armário’ passou a ser chamado de ‘douto-
ra’, entre nós”, completou Boquinha de veludo, 
rindo muito.



geral

Reorganizar para não bagunçar
GERAL

Novo chefe de Postura chega com a missão de reorganizar a cidade, com um pé na humanização e outro no controle da 
ordenação urbana. Agentes foram capacitados sobre como agir para reduzir o risco conflitos com vendedores ambulantes  
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antónio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

dIvulgAção 

nova ordem em nova Iguaçu

Equipe de agentes que participaram do curso de capacitação ao lado de Evandro Frossard e dos palestrantes na sede do Instituto de previdência dos servidores (pREVINI)

Nomeado pelo 
prefeito rogério 
lisboa superin-

tendente para ordenação 
de Controle urbano (o co-
nhecido Setor de postura), 
evandro Frossard tem a 
missão de manter sob con-
trole a ordenação dos espa-
ços públicos de Nova Igua-
çu. São muitos os desafios, 

Xandrinho assume urbanismo de Nova iguaçu

mas ele acredita que com 
muito trabalho, disciplina 
e fiscalização é possível 
estabelecer a ordem, doa a 
quem doer.  

o novo xerifão da postura 
conta com o superintenden-
te José luiz e a diretora-ad-
ministrativa Márcia Sá para 
planejar e organizar de for-
ma ‘ponderada’ as ações de 
fiscalização na cidade.  “O 
maior desafio é a reorgani-
zação. No primeiro momen-

ComPortameNto e étiCa de Como tratar o Cidadão 
entre os dias 17 e 18 

do mês passado, os 
agentes e fiscais par-
ticiparam do Curso de 
Aproximação e Abor-
dagem no Instituto de 

previdência dos Servi-
dores Municipais (pre-
vini). Ministrada pela 
gestora da escola de 
governo da prefeitura, 
rojane Calife Jubram, 

e os tenentes Fonseca 
e delfino, lotados no 
20º BpM (Mesquita), 
a capacitação abordou 
o tema ‘Abordagem e 
Aproximação pública’ 

com o objetivo de me-
lhorar a relação com o 
público. 

“visamos conscien-
tizá-los a pensar um 
pouco mais em sua 

to, estamos implementando 
uma ação sócio-educativa. 
os próximos passos são a 
notificação, seguido de mul-
ta, podendo resultar numa 
punição mais severa, como 
a suspensão da atividade no 
caso de reincidência”, expli-
cou evandro, que assumiu o 
setor no dia 17 do mês pas-
sado. 

ele seguiu ressaltando 
que o comércio informal 
tem crescido, não somente 

Dr. Luizinho se reúne com ministro General 
o deputado federal luiz 

Antonio Teixeira, o dr. 
luizinho, participou de 
uma reunião com o mi-
nistro-chefe da Secretaria 
de governo, general luiz 
eduardo ramos. para tra-
tar da proposta de transfe-
rência da delegacia re-
gional da receita Federal 
de Nova Iguaçu para volta 
redonda, município do 
Sul Fluminense, que fica a 
cerca de 90 km da Baixa-
da Fluminense.

A delegacia regional da 
receita Federal em Nova 
Iguaçu atende 22 municí-
pios do estado do rio de 
Janeiro, o que correspon-
de a cerca de 5 milhões 
de habitantes, população 
superior a de diversos es-
tados brasileiros. 

diante das informações 
passadas por dr. luizi-
nho, o ministro garantiu 

que a unidade de Nova Igua-
çu permanecerá em funcio-
namento como delegacia e 
não agência, conforme havia 
sido anunciado anteriormen-
te. “eu tinha certeza de que 
o ministro seria sensível a 
este assunto. Apresentamos 
dados importantes e que 
justificam o funcionamento 
da unidade. A migração da 

delegacia de Nova Iguaçu 
para volta redonda preju-
dicaria toda a população da 
Baixada Fluminense”, dis-
se o parlamentar, que tam-
bém ressaltou o empenho 
em valorizar a região com a 
criação da Zona Franca da 
Baixada e a duplicação da 
via dutra, no trecho Nova 
Iguaçu.

o suplente de 
deputado federal 
Alexandre José 
Adriano, o Xan-
drinho  (AvAN-
Te), tomou posse 
como secretário 
municipal de de-
s e n v o l v i m e n t o 

urbano (SeMdur) 
de Nova Iguaçu. 
A cerimônia acon-
teceu na última 
segunda-feira, na 
sede do governo. 
com a presença do 
prefeito rogério 
lisboa e do verea-

dor Mauricio Mo-
rais, colega de par-
tido de Xandrinho. 
ele substitui ro-
naldo grana Bar-
boza, exonerado 
através de portaria 
assinada no dia 31 
de julho. 

atuação, nas consequ-
ências de seus atos. É 
só perguntarem pra si 
mesmo como gosta-
riam de ser tratados e 
abordados. São noções 

de cidadania e urbani-
dade, como por exem-
plo, ele pode ajudar 
uma senhora a atra-
vessar a rua”, expli-
cou a gestora. 

na Baixada, mas em todo o 
país. para  tanto, é importan-
te saber como fazer a abor-
dagem e orientar os vende-
dores ambulantes sobre os 
locais corretos onde podem 
trabalhar, dentro da ordem 
estabelecida pela postura. 
Assim, todo mundo sai ga-
nhando”, concluiu. 

Um ‘batalhão’ Nas 
RUas Da cIDaDE 

o órgão conta com uma 

equipe formada por 38 
agentes, sendo 12 dis-
tribuídos nos bairros 
estrategicamente esco-
lhidos e quatro na área 
administrativa. Ao as-
sumir o comando,  a 
primeira medida im-
plementada por evan-
dro foi a capacitação 
da equipe, que rece-
beu treinamento sobre 
como agir em situação 
de crise e evitar o con-

flito com os vendedo-
res ambulantes. 

de acordo com ele, 
humanizar é a palavra 
de ordem que deve ser 
levada ao pé da letra 
pelos agentes. “Buscar 
o diálogo sempre tem 
como resultado ins-
tantâneo a solução do 
problema. Não é fácil, 
mas é possível com um 
pouco de psicologia e 
aprendizado”., disse. 

o Dr. luizinho com o ministro-chefe, general luiz Eduardo Ramos

dIvulgAção 

Belford Roxo faz exames no Roda-Hans
uma carreta de 16 metros de com-

primento e quatro de largura, com 
cinco consultórios e uma sala para a 
realização de coleta de exames labo-
ratoriais estacionou na praça getúlio 
vargas, Centro de Belford roxo 
ontem. o veículo, que faz parte do 
projeto roda Hans, contou com pro-
fissionais especialistas, promovendo 
atendimento dermatológico, gratui-
tamente, das 9h às 16h, através de 
senhas. A iniciativa é da Secretaria 
Municipal Adjunta de epidemio-
logia, em parceria com a Secretaria 
estadual de Saúde e Ministério da 
Saúde. o objetivo foi diagnosticar ca-
sos novos de hanseníase e acabar com 
preconceitos a respeito da doença. Se-
tenta pessoas em Belford roxo estão 
fazendo tratamento da doença.

o secretário de Saúde, Flávio viei-
ra, alertou que a hanseníase é uma do-
ença silenciosa e de difícil detecção. 
“essa carreta é uma grande vitória. 
ela está pela primeira vez no estado 
do rio de Janeiro e conseguimos 
trazê-la para o nosso município. Com 
essa mobilização já encontramos al-
guns casos e a secretaria vai acompa-
nhar e saber as causas para controlar a 

doença em Belford roxo. esse evento 
representa um marco para começar-
mos uma campanha de erradicação 
da doença no município”, destacou 
Flávio.  

de acordo com o secretário exe-
cutivo de epidemiologia, robson 
Sarmento, o Binho, o trabalho de 
prevenção e tratamento da doença já 
existe no município em quatro pon-
tos. “Atendemos no CACe (Santa 
Maria), policlínicas de Heliópolis, 
Neuza Brizola e do Idoso. Nessas 
unidades são feitos os diagnósticos, 
tratamento e medicação gratuita dis-
tribuída pela organização Mundial 
de Saúde. os principais sintomas 
são manchas esbranquiçadas ou 
avermelhadas com perda da sensi-
bilidade térmica e dolorosa, caro-
ços, pés e mãos dormentes, área do 
corpo dormente e perda de pelos e 
pele seca e dormente”, argumentou 
robson Sarmento.  

poNtos EstRatégIco
o diretor do departamento de 

prevenção e Controle de doenças, 
ricardo lopes, informou que a ação 
da carreta é também uma capacita-

ção prática para os funcionários de 
Belford roxo e outros municípios 
participantes com a supervisão 
de professores do Ministério de 
Saúde. “Nosso objetivo é levar 
o programa para mais perto dos 
usuários e avançar em mais quatro 
pontos estratégicos. os pacientes 
que se consultaram na carreta e os 
exames que deram positivo foram 
encaminhados para as unidades de 
referência”, concluiu.

vanderson da Costa, 37 anos, 
veio de São João de Meriti para 
fazer os exames na carreta em 
Belford roxo. “Minha médica me 
encaminhou para a consulta em 
Belford roxo. Fiz todos os exa-
mes e o profissionais são ótimos. 
Agora é só aguardar. precisamos 
de mais iniciativas como essa”, 
sugeriu vanderson. Morador do 
Malha-pão, robson da Silva, 62, 
estava passando pela praça e ficou 
curioso com a carreta. “perguntei e 
os agentes comunitários me infor-
maram o que era e o que é a doen-
ça. Aproveitei que estava sentindo 
umas coceiras e decidi me consul-
tar”, disse robson.

dIvulgAção 
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reflexão eM MeSquIta

Antonio Carlos
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os 13 anos da Lei maria da Penha teve ação que foi ministrada 
por equipe da Fundação Ulysses Guimarães na sede da prefeitura

Políticas Públicas de Gênero em palestra 

Criada com o objetivo 
de defender mulhe-
res vítimas de vio-

lência no Brasil, a lei Maria 
da penha completou 13 anos 
dia 7 de agosto. Trata-se 
de um marco na sociedade 
brasileira. Isso porque foi 
responsável por modificar a 
disciplina jurídica aplicável 
às mulheres em situação de 
violência doméstica e fami-
liar. para homenagear a data, 
o auditório Zelito viana, na 
sede da prefeitura de Mes-
quita, recebeu, na última 
quarta-feira, a palestra ‘lei 
Maria da Penha e Desafios a 
Serem enfrentados’. A ação 
foi ministrada pela Funda-
ção ulysses guimarães. e 
marcou uma reflexão a res-

Educação Especial i
A importância da inclusão 

do aluno com deficiência, 
autismo, paralisia cerebral 
e microcefalia serão pau-
tas debatidas na Semana da 
educação especial Inclusiva 
em São João de Meriti. o 
evento acontece de 12 a 16 
agosto em diferentes horá-
rios e locais no município.

o Conselho universitário (Consuni), órgão 
máximo da universidade Federal do rio de Ja-
neiro (uFrJ anunciou que rejeitou na última 
quinta-feira, por meio de nota assinada pela 
reitoria, o programa Future-se, do Ministério 
da educação (MeC).

Para tentar zerar a fila de espera por bene-
fícios, o INSS cria a estratégia Nacional de 
Atendimento Tempestivo (eNAT), que deter-
mina que unidades do órgão e a administração 
geral do instituto comecem a investir em ações 
para otimizar a gestão e aumentar eficiência. 

reprodução/elIZeu pIreS

Em todas as áreas iii
“Não é só no ambiente 

escolar, mas em todas as áre-
as da sociedade. precisamos 
dar visibilidade às ações que 
estão sendo realizadas nas 
escolas municipais, pois elas 
são muito importantes no 
processo de aprendizagem 
do aluno com deficiência”, 
explicou lessa. 

A Comissão de defesa dos direitos da Mulher da As-
sembleia legislativa do estado do rio de Janeiro (Alerj), 
presidida pela deputada enfermeira rejane (pCdoB), vai 
discutir na próxima segunda-feira a criação do estatuto da 
Mulher parlamentar e ocupante de Cargo ou emprego pú-
blico. A medida é prevista pelo projeto de lei 3.528/17, da 
deputada Tia Ju (prB), que está em tramitação na Casa. 
A audiência pública será realizada às 11h na sala 316 do 
palácio Tiradentes.

alerj quer criar Estatuto da Mulher Parlamentar Conscientização II
A iniciativa será promo-

vida pelo departamento de 
educação especial Inclusi-
va, da Secretaria Municipal 
de educação. A coordena-
dora elilze lessa, disse que 
esse  tipo de evento é im-
portante para conscientizar 
a população a priorizar a 
pessoa com deficiência.

Crise fiscal 
A Comissão parlamentar 

de Inquérito (CpI) da As-
sembleia legislativa do rJ, 
que investiga a crise fiscal, 
vai ouvir, na próxima se-
gunda-feira, os secretários 
estaduais de Fazenda, luiz 
Cláudio rodrigues, e de 
desenvolvimento econô-
mico, lucas Tristão. 

A aprovação a indicação do 
nome do deputado eduardo Bolso-
naro (pSl-Sp) para embaixador do 
Brasil nos estados unidos enfrenta 
um paredão de obstáculos no Sena-
do. AInda assim alguns parlamen-
tares avaliam que o governo acu-
mula muita força para mudar votos 
na Casa. 

de acordo com os senadores, há 
uma nuvem negativa para o filho do 
presidente Jair Bolsonaro tanto no 
plenário como na Comissão de re-
lações exteriores. o quadro atual 
seria de empate (sete votos a favor 
e sete contra) o que obrigaria o pre-
sidente da comissão, senador Nel-
son Trad (pSd-MS), a dar o voto 

Minerva. “Mas esse é o cenário de 
hoje, em que ele teria dificuldades 
na comissão e minoria no plenário, 
só que o palácio do planalto está 
trabalhando intensamente para re-
verter isso”, disse.

Bolsonaro iniciou um movi-
mento para avaliar as chances de 
aprovação pelo Senado da indi-

cação do seu filho Eduardo para 
o posto de embaixador do Brasil 
nos estados unidos. Interlocutores 
do presidente têm feito sondagens 
junto a senadores que integram a 
Comissão de relações exteriores, 
responsável por autorizar a nome-
ação de um indicado pelo poder 
executivo à função diplomática.

Planalto faz ‘lobby’’ para aprovação de Eduardo como embaixador 

 SuelleN leSSA/dIvulgAção 

DIreto ao PoNto

ClÁuDiO NuNES/PMBR

Na esquina da rua Humberto 
perilgeiro com João diez de lima, a 
sujeira se tornou crônica. A prefeitura 
envia uma equipe para limpar, mas o 
local volta ficar repleto de lixo. No tre-
cho há um esgoto com vazamento há 
meses. de acordo com os moradores,. 
a prefeitura alega que o problema é de 
responsabilidade da Cedae, que diz 
que o caso é atribuição do município. 
Com isso, o jogo de empurra obriga as 
famílias a conviverem com a água po-
dre. Além disso, o terreno que seria o 
depósito de um mercadinho virou uma 
cracolandia, com usuários de drogas 
em toda a extensão. 

nos bairros

Prefeitura limpa, mas os ‘sujões’ entram em ação em Nilópolis
horahmunicipios@gmail.com Bolsonaro diz que Coaf pode ser vinculado ao BC

BrASÍlIA - o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou on-
tem que o governo avalia ti-
rar o Conselho de Atividades 
Financeiras (Coaf) do Minis-
tério da economia e colocá-
-lo sob a estrutura do Banco 
Central. Segundo Bolsonaro, 
a medida serviria para livrar 
o órgão do “jogo político”.

o Coaf atua em conjun-
to com outras instituições, 
como a receita Federal, 
a polícia Federal e o Ban-
co Central, para identificar 
operações financeiras sus-
peitas e auxiliar no combate 
a crimes como lavagem de 
dinheiro e financiamento do 

 reprodução/FACeBooK 

peito das políticas públi-
cas de gênero. Abordan-
do, por exemplo, o papel 
das mulheres na sociedade 
brasileira.“É nosso dever, 
como poder público, esti-
mular o exercício do po-
der por parte das mulheres. 
várias ainda carregam uma 
herança cruel dos muitos 
anos de desigualdade que 
vivemos. por disso, pre-
cisamos garantir que elas 
consigam ampliar seus pró-
prios horizontes. e, con-
sequentemente, ampliem 
também sua participação 
na sociedade”, avalia a sub-
secretaria de Assistência 
Social de Mesquita, erika 
rangel.

Além de propor uma re-
flexão sobre políticas públi-
cas direcionadas às mulhe-

res, a palestra abordou outras 
questões. Como, por exem-
plo, a história da mulher no 
Brasil, a violência contra a 
mulher e sua participação no 
mercado profissional. “Pa-
lestrar no dia de hoje tem um 
significado ainda maior para 
mim. Temos de aplicar e de-
senvolver mais encontros 
como este, para que cada vez 
mais mulheres saibam seus 
deveres e valores”, enfatiza 
a palestrante da Fundação 
ulysses guimarães, Cátia 
lobo. A Fundação ulysses 
guimarães é uma institui-
ção de direito privado, sem 
fins lucrativos, criada para 
desenvolver projetos de pes-
quisa aplicada, doutrinação 
programática e educação po-
lítica para o exercício pleno 
da democracia. 

BRASIL
 o auditório Zelito Vianar recebeu a palestra ‘lei maria da penha e Desafios a serem Enfrentados’

terrorismo.
o órgão esteve no centro de 

uma polêmica no início do man-
dato de Bolsonaro. Assim que 
assumiu, o presidente editou a 
medida provisória da reforma 
administrativa, com mudanças 
na estrutura de ministérios. uma 
dessas alterações previa o Coaf 
na alçada do Ministério da Justi-
ça, do ministro Sergio Moro.

No entanto, durante a trami-
tação da medida no Congresso, 
parlamentares aprovaram voltar 
o Coaf para a economia. Na épo-
ca, Moro defendeu que o órgão 
ficasse em sua pasta, mas a rea-
ção de deputados e senadores foi 
mais forte. 

Câmara de Quissamã gastou 
R$ 240 mil em posses 

uma solenidade 
de posse de prefei-
to e vereadores não 
precisa mais do que 
o plenário da Câma-
ra Municipal ou um 
simples salão de-
corado com flores 
e, no máximo, um 
buffet para agradar 
os convidados. Mas 
isso é coisa de cida-
de pobre. em Quis-

samã, município do 
interior fluminense, 
a cerimônia realiza-
da no dia 1º de ja-
neiro de 2017 para 
empossar a prefeita 
Fátima pacheco, o 
vice Marcelo Batis-
ta e nove vereado-
res, segundo apurou 
o Ministério públi-
co, custou mais de 
r$ 240 mil. 
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Jesus diz que o Fla não tem 
centroavante e elogia Balotelli
Balotelli vai vingar no futebol brasileiro, garante o comandante

FAlA, proFeSSor!

AleXANdre vITAl / FlAMeNgo

treinador não vê gabigol e bruno henrique como homens de frente natos 

desde que 
chegou ao 
F l a m e n g o , 

o técnico Jorge Je-
sus elogiou o elen-
co, porém destacou 
algumas carências 
importantes no gru-
po de atletas. den-
tre elas, uma de suas 
maiores preocupa-
ções é a falta de um 
centroavante. em 
entrevista ao canal 
oficial da liberta-
dores, o treinador 
elogiou os jogadores 
de frente da equipe, 
porém afirmou que 
nenhum deles é um 9 
de fato. Além disso, 
o comandante elo-
giou Mario Balotelli, 
que está negociando 
com o Mengão.

“o Flamengo tem 
o Bruno Henrique, 
o gabigol, que é o 
artilheiro do Cam-
peonato Brasileiro 
e está fazendo uma 
temporada estrondo-
sa. É um jogador que 
a Seleção Brasileira 
tem que começar a 
olhar. Mas para mim 
não tem um centroa-
vante. eu os qualifi-

co como 9,5, não são 
9”, analisou o treina-
dor.

“eu queria arranjar 
um 9, os dias estão 
passando, não sei se 
vai ser possível, ape-
sar de falarem agora 
sobre o Mario (Balo-
telli). Ter um centro-
avante é fundamen-
tal para os objetivos 
do Flamengo”, com-
pletou.

especula-se que o 
Flamengo pode pagar 
entre 4 e 5 milhões de 
euros (r$ 17,8 mi-
lhões e 22 milhões, 
r e s p e c t i v a m e n t e ) 
anuais a Balotelli. o 
jogador italiano está 
sem clube desde que 
seu contrato expirou 
junto ao olympique 
de Marselha e, caso 
acerte sua transfe-
rência para o time 
carioca, deve assinar 
vínculo até o fim de 
2021.

Jorge Jesus elo-
giou Balotelli, res-
saltando o valor que 
o centroavante tem 
no cenário europeu. 
o treinador diz estar 
certo de que o joga-
dor brilhará no ru-
bro-Negro caso de-

sembarque no Brasil.
“o Mario é um 

pedido de qualquer 
treinador da europa. 
É um grande jogador. 
Quando você está na 

europa, não costuma 
saber o que aconte-
ce do outro lado, no 
Brasil, mas eu sei. 
Nós portugueses so-
mos muito ligados ao 

Brasil. Se o Balotelli 
vier, é um jogador 
que vai vingar no fu-
tebol brasileiro, tem 
muita qualidade. No 
dia que eu for embo-

ra, sei que jogadores 
de qualidade vão fi-
car por aqui, entre os 
quais os jovens, para 
se fazer dinheiro”, 
finalizou Jesus.

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Luxemburgo confirma escalação
para a partida contra o goiás

Técnico orienta jogadores durante o treinamento de ontem

gigante da Colina entrará em 
campo com duas mudanças em 
relação ao jogo contra o CSA: 
Cáceres e Marcos Jr entra nos 
lugares de Bruno César e Mar-
quinho, respectivamente

Fernando Miguel, Cáceres, 
oswaldo Henríquez, leandro 
Castan, Henrique, richard, raul, 
Marcos Júnior, yago pikachu, 
Marrony e Talles. É com essa 
escalação que o vasco da gama 
iniciará a partida contra o goiás, 
no domingo (11), às 19 horas, 
no estádio Serra dourada, em 
goiânia. o anúncio foi feito pelo 
treinador vanderlei luxemburgo 
durante a gravação do resumo da 
semana para a vascoTv.

Com essa formação, no trei-
namento da última quinta-feira 
(08), o gigante da Colina apre-
sentou um bom futebol e se tor-
nou mais veloz na transição entre 
defesa e ataque. Ao explicar as 
entradas de Cáceres e Marcos Jú-
nior nos lugares de Bruno César 
e Marquinho, respectivamente, o 
experiente comandante afirmou 
que viu a última partida do goiás 
e alertou para a força ofensiva do 
adversário no lado direito. 

- Houve uma definição da 
equipe com antecedência e te-
remos algumas mudanças. vou 
adiantar o yago pikachu, ele vai 
atuar como jogou parte do jogo 
contra o Ceará, adiantado, com 
o Cáceres por trás. entra tam-
bém o Marcos Júnior no lugar 

do Marquinho. escolhemos essa 
formação em virtude do adver-
sário, vi o jogo do goiás contra o 
Corinthians, e eles possuem um 
lado direito muito forte, precisare-
mos ter cuidado ali - afirmou luxa, 
acrescentando na sequência,

- Independentemente disso, a 
semana de preparação foi muito 
boa, assim também como a reposta 
dada por esse time no treinamento 
de ontem. O time ficou muito rá-
pido no ataque, com a transição 
defensiva boa e uma transição 
ofensiva muito boa. estamos 
construindo uma equipe de acor-
do com as nossas necessidades 
de acordo com as possibilidades 
que possuímos - explicou o ex-
periente treinador.

Ainda durante seu pronuncia-
mento na vascoTv, vanderlei 
luxemburgo voltou a lamentar 

o desempenho ruim da equipe 
de São Januário no jogo contra 
o CSA. Na ocasião, na visão do 
comandante, o vasco encontrou 
dificuldades por não ter respeita-
do suas principais características, 
ou seja, não ter sido um time 
aguerrido, determinado e intenso 
durante os 90 minutos do con-
fronto.

- Nossa proposta é ser um 
time altamente determinado e 
aguerrido, diferentemente do que 
foi contra o CSA. Nessa partida 
a equipe não foi aguerrida, não 
teve intensidade, não foi deter-
minada. o que aconteceu? Nós 
sofremos e poderíamos ter perdi-
do o jogo. Quero um time dessa 
forma, jogando e respeitando as 
características dos jogadores que 
temos aqui dentro - finalizou o 
comandante cruzmaltino

 rAFAel rIBeIro/vASCo.CoM.Br 

Mecão ganha reforços importantes
para sequência da taça Corcovado

MArCIo MeNeZeS / AMerICA rIo

Se a “boa” dor de cabeça 
para um treinador é a difi-
culdade de escolher seus ti-
tulares entre diversas opções 
qualificadas, é bom o técnico 
Ney Barreto ter consigo bons 
analgésicos a partir da pró-
xima semana. para a alegria 
do treinador nesta semana de 
folga - o Mecão não entra em 
campo na segunda rodada da 
Taça Corcovado - boas novi-
dades recheiam ainda mais o 
já habilitado elenco rubro.

As primeiras novidades 
recebidas surgem na zaga. 
Titular durante a maioria dos 
jogos da temporada, lucão 
recebeu a máscara especial 
para proteger o nariz e já 
está disponível, assim como 
Wallinson, que ficou afas-

tado por um bom tempo para 
se recuperar totalmente de um 
quadro de chikungunya. para 
ampliar ainda mais o leque de 
opções de Ney Barreto, chegou 
o experiente raphael Azevedo, 
nome conhecido dos america-
nos.

Também há novidades para 
o meio-campo. Totalmente re-
cuperados de suas respectivas 
cirurgias, o volante Julinho e o 
meia Nivaldo já treinam total-
mente integrados ao grupo. o 
último, especialmente, vem bem 
depois de longa e exitosa jorna-
da de recuperação. o volante 
Thiago Souto passou por uma 
cirurgia nasal e volta a treinar 
com bola na próxima segunda-
-feira. Chegou também o meia 
Fábio Henrique, ex-Cruzeiro e 

Tupi, qualificando ainda mais 
a disputa por posições.

vale lembrar que o lateral-
-esquerdo Quaresma e o ata-
cante daniel foram liberados 
recentemente e também che-
gam ao returno em condições 
de atuar sem restrições. 

para completar, somam-se 
a eles alguns meninos da base 
que vêm recebendo oportu-
nidades. Profissional desde 
2019, o meio-campista Knu-
pp voltou a figurar entre os 
relacionados, o que já acon-
teceu também com o lateral 
Caio e o zagueiro Touro. 

o America volta a atuar na 
terceira rodada, dia 17, contra 
o duque de Caxias. o jogo 
será disputado no Marrentão, 
em Xerém. 

o volante Julinho vem treinando com o grupo rubro há uma semana
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Depois de 30 anos pai e filhos 
se reencontram em hospital 

6

“é o dia mais feliz da minha vida”, disse o idoso de 71 anos

BelforD roxo

ClÁuDiO NuNES / PMBR

seu barreto e os filhos: um encontro emocionante no hospital municipal da cidade

o destino surpreen-
deu o aposentado, 
luiz Fernando Bei-

riz Barreto, 71, durante a 
semana. Morador do Bairro 
Nova Aurora, em Belford 
roxo, ele foi socorrido e le-
vado pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de urgên-
cia (Samu) para o Hospital 
Municipal de Belford roxo 
(HMBr), depois de sofrer 
um tombo na rua. Seu Bar-
reto recebeu como diagnós-
tico a notícia de uma fratura 
no fêmur da perna esquerda 
e precisou ficar internado. 
Idoso e segundo ele, sozi-
nho, necessitou da ajuda da 
Assistência Social para loca-
lização de parentes. Três dos 
seis filhos do paciente com-
pareceram ao hospital. de-
pois de 30 anos afastados, o 
reencontro foi emocionante. 
“É o dia mais feliz da minha 
vida”, vibrou ele, na semana 
que antecede o dia dos pais.

Assistente Social do hospi-

tal, André oliveira, 36, disse 
que casos de pessoas longe 
de suas famílias são comuns 
na unidade. por causa disso, 
foi criada uma ferramenta 
de localização, envolvendo 
redes sociais de internet e a 
delegacia de descoberta de 
paradeiros (ddpA). “Foi as-
sim que chegamos aos filhos 
do paciente. É gratificante 
participar desse momento. 
Sempre uma emoção dife-
rente”, disse o profissional, 
referindo-se ao reencontro 
entre pai e filhos.

tRINta aNos
 DEpoIs

davi Barreto, 34 e suas ir-
mãs, Nilzete, 39 e Fernanda, 
43, não hesitaram em com-
parecer ao hospital ao serem 
localizados e informados so-
bre o paradeiro do pai. eles 
e mais três irmãos: daniel, 
Adriana e Nilza, ainda eram 
crianças quando os pais 
se separaram. “Não temos 
muitas lembranças, mas as 
poucas são marcantes. Não 
queremos falar sobre isso 

agora”, disse davi, surpreso 
com o reencontro.

emocionadas, Nilzete e 
Fernanda contaram ao pai 
que ele tem cinco netos e um 
bisneto. “Quero conhecer to-
dos”, afirmou o aposentado. 
Assim que soube da notícia, 
o secretário de Saúde, Flávio 

Belford Roxo empossa membros do Conselho
Escolar da Escola Municipal Capela São José

A escola Municipal Capela São 
José, no bairro Nova Aurora, em 
Belford roxo, empossou seus 13 
integrantes do Conselho escolar, 
sendo oito titulares e sete suplentes, 
do biênio 2019/2021. A solenidade 
contou com profissionais da unida-
de, alunos e a comunidade local, 
além de representantes da Secre-
taria Municipal de educação. o 
processo foi todo conduzido pela 
orientadora pedagógica e presi-
dente da comissão eleitoral, Mar-
cia Cristina. Belford roxo possui 
79 unidades escolares, totalizando 
316 membros para a composição 
do Conselho escolar, sendo 13 em 
cada uma delas. 

A diretora da unidade e presiden-
te do conselho, leny Cerqueira, 
destacou a importância do Conse-
lho escolar como gestora. “Me sin-
to fortalecida com o conselho, pois 
ele nos dá força para desenvolver 

projetos educacionais de qualidade. 
Nos dá um suporte a mais para de-
senvolvermos atividades e preparar-
mos os alunos para as avaliações e 
aumentar a nota no IdeB (Índice de 
desenvolvimento da educação Bá-
sica)”, disse. para a representante da 
equipe técnico-pedagógica, eliane 
Maria pinto, é fundamental a parti-
cipação da gestão democrática jun-
to à escola e outros representantes. 
“Iremos realizar assembleias para 
tomar qualquer decisão e é muito 
importante ter a comunidade fazen-
do parte disso, pois sempre procura-
mos trazer as famílias para a escola, 
através de eventos, projetos, e outras 
atividades”, concluiu. 

para a responsável pelo projeto 
do Conselho escolar e secretária 
executiva da educação, Zelídia 
Barbirato, a gestão democrática não 
se faz só com a equipe pedagógica 
das escolas, se faz com os alunos e 

toda a comunidade. “É preciso que 
os responsáveis e o conselho acom-
panhem o trabalho realizado nas 
escolas e dê forças para que conti-
nuem. pois, a cada dia torna-se mais 
urgente a necessidade da interação 
entre as famílias e escolas na busca 
de uma educação mais democrática 
e de qualidade. por isso é necessária 
a formação dos conselhos”, ressal-
tou Zelídia, acrescentando que livros 
serão distribuídos com informações 
do Conselho escolar para todos os 
conselheiros e em breve acontecerá 
uma solenidade de posse geral com 
todos os 316 membros com certifi-
cados.

 
FamílIas Na 

Escola
A também secretária executiva da 

educação, Fátima duarte, acrescen-
tou que com o conselho, todos esta-
rão pensando juntos na melhoria do 

a diretora leny cerqueira destacou a importância no conselho na gestão escolar

ensino. “os educadores procuram 
alavancar os melhores resultados e 
isso é mais fácil com a comunidade 
junto ao corpo docente. o trabalho 
terá um único objetivo, que é o su-
cesso acadêmico dos alunos. por isso 
precisamos das famílias na escola 
acompanhando o desenvolvimento. 
e o trabalho do conselho tem esse ob-
jetivo também, o acompanhamento 
da vida escolar dos estudantes. então, 
não conseguimos caminhar na edu-
cação sem uma gestão participativa 

 rAFAel BArreTo / pMBr 

indicação para novo PgR sairá até o 
dia 16, diz presidente Jair Bolsonaro
o presidente Jair Bol-

sonaro disse ontem (9) 
que vai indicar o nome 
para o comando da pro-
curadoria-geral da re-
pública até a próxima 
sexta-feira (16). Segundo 
ele, o ministro da Justi-
ça e Segurança pública, 
Sérgio Moro, tem apre-
sentado sugestões, mas 
ainda não há uma defini-
ção sobre o sucessor de 
raquel dodge.

“É uma escolha mui-
to importante. É o mes-
mo que casamento. Tem 
de se escolher bastante 

para se casar. Todo mun-
do está no páreo. Tem 
uns 80 no páreo”, disse 
o presidente ao deixar o 
palácio do Alvorada, na 
manhã de ontem (9).

Bolsonaro deixou a re-
sidência oficial em Bra-
sília acompanhado por 
Sérgio Moro. Segundo 
ele, o ministro foi encon-
trá-lo para que pudessem 
participar juntos da ceri-
mônia de entrega de es-
padas dos novos oficiais 
generais do clube militar.

“em grande parte 
me aconselho com ele 

[Moro]. eu sou técnico 
de um time de futebol 
e ele é um jogador. ele 
conversa, dá sugestão, 
assim como os demais 
ministros.”

pacotE 
aNtIcRImE

Questionado pela im-
prensa sobre as dificul-
dades para a tramitação 
do pacote anticrime na 
Câmara dos deputados, 
o ministro da Justiça e 
Segurança pública, Ser-
gio Moro, disse que vê 
os obstáculos com natu-

CArolINA ANTuNeS / pr

presidente tem recebido sugestões de nomes 
mas indicado não está definido 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

e democrática. e o conselho é mais 
uma vitória para a educação da cida-
de”, ressaltou. 

o Conselho escolar da escola 
Municipal Capela São José é for-
mado pela presidente, diretora leny 
Bitencourt Cerqueira vicente; repre-
sentantes de pais ou responsáveis, 
Janaína Francisco Simões e Mariana 
Maísa de oliveira pires (suplentes: 
Maria dias lira da Silva e Maria de 
Fátima da Silva dantas); representan-
te de alunos, Josué Soares de Araújo 

(suplente: eloáh vitória da Concei-
ção Sobreira); representante da co-
munidade, geisa da Silva gomes de 
Araújo (suplente: Carlos Henrique 
das Chagas Silva); representante de 
funcionários, lúcia Helena Soilo 
Santos de Araújo (suplente: Maria 
da penha da Silva rios); represen-
tante da equipe técnico-pedagógica, 
eliane Maria Benedito pinto (su-
plente: Judite Maciel Silva); e repre-
sentante dos docentes, leila Biten-
court Cerqueira

vieira, foi visitar Seu Barre-
to em companhia do diretor 
da unidade, Willian Cabral. 
“É difícil não se emocionar 
com essa história. um reen-
contro marcante entre pai e 
filhos depois de trinta anos 
e próximo ao dia dos pais. 
Trabalho de excelência da 

Assistência Social”, afirmou 
o secretário.

Há uma semana internado 
no HMBr, Seu Barreto está 
inscrito no Sistema de Cen-
trais de regulação (Sisreg). 
A Secretaria Municipal de 
Saúde já conseguiu um es-
pecialista em ortopedia para 

realizar cirurgia na perna. 
depois da cirurgia ele vol-
tará ao hospital municipal 
para recuperação. “Quero 
ficar bom logo para não 
perder mais nenhum tempo 
com todos os meus filhos”, 
assegurou. (Fonte: Assesso-
ria de Imprensa da pMBr)

ralidade. “A reforma da 
previdência sempre teve 
prioridade porque existe 
necessidade de alavan-
car a economia. Supera-
da a votação na Câmara, 
não existe nenhum óbice 
[empecilho]”, disse o mi-
nistro.

“É um projeto impor-
tante que não seria possí-
vel se não fosse a eleição 
do presidente. Se tivesse 
tido outro resultado na 
eleição provavelmente 
a gente estaria discu-
tindo anistia a crimino-
sos ou alguma coisa as-
sim”, acrescentou Sérgio 
Moro.

Jair Bolsonaro tam-
bém se manifestou sobre 
o assunto. Segundo ele, 

quem faz o calendário 
para a análise da matéria 
é o legislativo, e não o 
executivo. “logicamen-
te um ministro na situ-
ação do Moro quer ver 

suas propostas aprova-
das. Mas ele tem cons-
ciência de que isso não 
depende apenas dele, 
mas do parlamento”. 
(Fonte: Agência Brasil)



acabou a moleza
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duro golpe contra dupla de ‘171’
7Polícia
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 Jonathan e Flávia foram presos  enquanto ofereciam vantagens

Suspeitos que se apresentavam como funcionários de uma empresa de investimentos 
e incentivavam servidores a contratar empréstimos consignados são presos no flagra 

reprodução/g1

Au d a c i o n s o s . 
esse foi o 
termo usado 

pela delegada valé-
ria Aragão, titular 12ª 
dp (Copacabana), ao 
explicar como agiam 
dois suspeitos que ti-
nham vítimas servido-
res públicos que estão 
acostumados a des-
confiar, que conhecem 
golpes. Jonathan Fer-
reira Barbosa e Flá-
via rúbio Francisco 
foram presos na sede 
da unidade enquanto 
ofereciam vantagens 
aos agentes como em-
préstimos consigna-
dos. “A audácia deles 
é tremenda”, disse. 

Segundo ela, o gol-

pe funciona da seguin-
te forma: os suspeitos 
se apresentavam como 
funcionários de uma 
empresa de investi-
mentos e incentivavam 
os policiais a pegarem 
empréstimos. Com os 
valores, também con-
venciam os servidores 
a aplicar dinheiro com 
eles. os suspeitos ga-
rantiam que, com eles, 
o lucro seria maior que 
os juros pagos. Mas é 
mentira.

“E a vítima fica com 
10% do valor do em-
préstimo. e a empresa 
lesada fica com 90%. 
Na verdade, começam 
a pagar um, dois, três, 
no máximo seis meses 
e depois desaparecem. 
Fecham as portas. As 
pessoas desaparecem, 

os telefones são blo-
queados. muda tudo. 
e a empresa recome-
ça aplicando golpe em 
novas vitimas”, deta-
lhou a delegada.

 lIsta ExtENsa 
DE VítImas 

A policial disse que 
cadernos de anotações 
com nomes de pos-
síveis vítimas foram 
apreendidos com a du-
pla. “Nós temos nomes 
de diversos servido-
res, com a denomina-
ção de seus batalhões, 
com seus nomes, ma-
triculas, identidades.. 
e alguns até fornece-
ram senhas para que a 
empresa possa pesqui-
sar sua margem con-
signável”, acrescentou 
Aragão.

Perseguição deixa polícial militar 
morto e outros dois feridos em Caxias 

ataque a tiros deixa dois mortos em Nova iguaçu

reprodução/WHATSApp 

FACeBooK/reprodução

PM agarra dupla que invadiu residência 
para executar morador em Nova iguaçu

Estudante morre ao ser atingido 
por bala perdida no Subúrbio do Rio 

Entre o material apreendido havia facas de 
combate e touca ninja 

Gabriel sonhava ser jogador de futebol e treinava no Olaria

dois suspeitos de uma ten-
tativa de assassinato em Nova 
Iguaçu foram presos na noite da 
última quinta-feira por agentes 
do 20º Batalhão de polícia Mi-
litar (Mesquita). o crime acon-
teceu na estrada Santa perci-
liana com a rua 1, no parque 
Alvorada, no município. Com 
Adail gomes Neto, de 23 anos, 
e Jefferson portugal Silva, 28, 
foram apreendidos objetos que 
seriam utilizados por eles. 

de acordo com a corpora-
ção, a guarnição formada pelos 
cabos Bertini e Juliano recebeu 
informações repassadas pela 
vítima, que relatou que dois 
homens chegaram em uma Fiat 
palio branca, de modelo anti-
go. A dupla invadiu a residên-
cia com touca ninja e armas em 
punho para executar o plano de 

o estudante gabriel 
pereira Alves, de 18 
anos, morreu após ser 
atingido no peito por 
uma bala perdida em 
um ponto de ônibus na 
Tijuca, Zona Norte do 
rio, na manhã de on-
tem. Segundo informa-
ções, ele aguardava o 
transporte na rua Con-
de de Bonfim durante 
um tiroteio no Morro do 
Borel, quando foi bale-
ado. o jovem ia para o 
Colégio estadual Her-
bert de Souza, onde cur-
sava o 3º ano do ensino 
médio. ele chegou a ser 
levado para um hospi-
tal particular da Tijuca, 
mas, segundo a direção 
da unidade de saúde, já 
chegou sem vida.

Amigos contaram que 
gabriel morreu no dia 

um policial morreu 
e outros dois ficaram 
feridos depois de uma 
perseguição na rodo-
via Washington luiz 
em duque de Caxias, 
na noite da última 
quinta-feira. A polícia 
Militar informou que 
os agentes perseguiam 
um carro suspeito na 
via quando houve o 
confronto na altura da 
comunidade parque 
das Missões.

Segundo a corpora-
ção, os três agentes, 
identificados como 
gláucio Mizael e ro-
drigo duarte Siqueira, 
ambos de 40 anos, e 
raphael Brás ribeiro, 
37, foram inicialmente 
socorridos no Hospital 
Municipal Moacyr do 
Carmo.

do aniversário do pai e 
disse que, de presente, 
ganhou a morte do fi-
lho. No final da manhã, 
moradores interditaram 

os dois sentidos da rua 
Conde de Bonfim, na al-
tura da rua paul under-
berg, em protesto pela 
morte do jovem. 

um ataque a tiros deixou dois 
homens mortos e um ferido na 
noite da última quinta-feira, no 
bairro grama, em Nova Iguaçu. 
Testemunhas relataram que qua-
tro homens saíram de uma kombi, 
próximo a um bar, e abriram fogo 
contra dois que foram atingidos. 
Ainda conforme o relato, na ação, 
um deles, para se proteger, puxou 

a terceira vítima, um homem mais 
velho.

As identidades dos baleados 
não foram divulgadas pela polícia. 
uma das vítimas já estava morta 
quando agentes do 20ºBpM 
(Mesquita) chegaram ao local, 
segundo informou a corporação 
por meio de nota. os outros fo-
ram socorridos e levados para o 

Hospital geral de Nova Iguaçu.
A outra vítima que teria sido 

usada como escudo durante a 
ação, morreu após dar entrada 
na unidade de saúde. Ainda não 
há informações sobre o homem 
que sobreviveu ao ataque. A 
divisão de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (dHBF) inves-
tiga o caso.

dIvulgAção

marcas de tiros em viatura em que estavam os policiais

o agente gláucio 
Mizael, atingido por 
um tiro na cabeça, não 
resistiu aos ferimentos 
após ser transferido 
para o Hospital Adão 
pereira Nunes.o mi-
litar rodrigo duar-
te, também atingido 

na região da cabeça, 
foi operado também 
na mesma unidade de 
saúde e ainda não há 
informações sobre o 
estado de saúde dele. 
Já o policial raphael 
Brás, baleado no pé 
esquerdo, recebeu alta.

assassinato. 
A vítima teria reagido e os 

marginais fugiram. os poli-
ciais, que foram comunicados 
do crime, realizaram buscas 
na região e conseguiram pren-
der os marginais. Foram apre-
endidos um revólver calibre 
38mm, com numeração raspa-

das; cinco munições intactas 
do mesmso calibre; 2 facas de 
combate; uma touca ninja e o 
veículo Fiat palio. 

A dupla e o material foram 
encaminhados para a central 
de flagrantes da 52ª DP (Nova 
Iguaçu), onde a ocorrência foi 
registrada. 

Draco agarrou suspeito de praticar extorsões para a milícia 
eduardo ramos Teixeira, 

conhecido como ‘Feijão’, 
foi preso em casa em Cam-
po grande, na Zona oeste 
do rio, com uma pistola 
calibre. 380 e uma espin-
garda calibre. 22, além de 
um facão e uma roupa tá-
tica. A prisão foi realizada 
por agentes da delegacia de 

repressão às Ações Crimi-
nosas organizadas (draco). 

Segundo a polícia Civil, 
o marginal, que seria inte-
grante da milícia conhecida 
como Bonde do ecko, ele 
praticava extorsões para o 
grupo e é “extremamente 
violento”. eduardo já pos-
suía contra ele um mandado 

de prisão preventiva pelo 
crime de organização cri-
minosa. A milícia que hoje 
é comandada por Welling-
ton da Silva Braga, o ecko, 
atua nos bairros de Campo 
grande e Santa Cruz, na 
Zona oeste, e possui rami-
ficações em Nova iguaçu e 
Seropédica.



Você está ótimo e feliz 

para tomar decisões 

dinâmicas para o lazer e o 

namoro e para promover 

as relações com os filhos. 

Além disso, você está consciente a 

respeito de como deve se comportar. É 

um dia ótimo para realizar atividades 

físicas e promover algum hobby.

É um dia favorável 

para tomar decisões 

que compactuam 

com os seus interesses 

emocionais e afetivos. 

Ficam em aberto cursos, viagens e 

oportunidades para tomar decisões 

congruentes com a necessidade. O 

namoro segue em alta.

Áries

Você está consciente 

das mudanças que 

deseja assumir para 

a família. Uma 

decisão movimenta 

ações congruentes que podem tocar 

heranças, investimentos e situações 

que pedem desapego e novos 

compromissos.

Touro

É um dia ótimo para 

tomar decisões que 

envolvem pessoas 

de sua convivência e 

parentes. Você se sente 

ativo, feliz e consciente do poder 

da palavra, então promove ações 

congruentes com estudos, viagens 

ou simplesmente para uma troca 

saudável entre as pessoas envolvidas.

Gêmeos

É um dia ativo para 

promover decisões 

importantes para 

a rotina e para o 

trabalho. Você se sente 

dinâmico para realizar tarefas diárias 

que exigem ação imediata e uma 

postura mais ativa. Ficam em aberto 

investimentos e prosperidade.

Câncer

Leão

É um excelente dia para 

tomar decisões com 

foco em seu emocional 

e por meio de reflexões 

internas. Busque 

perceber a família e as 

curas que são geradas neste momento. 

Seja sábio para permitir tudo isso e 

ressignificar.

Virgem

A troca com os 

amigos e com pessoas 

de sua convivência 

acentuam ainda mais 

a sua alegria. É um 

dia para expressar o que pensa com 

assertividade e para promover uma 

troca autêntica entre todos. O dia é 

ótimo para viajar e estudar.

Libra

É um dia ótimo 

para tomar decisões 

p r o f i s s i o n a i s 

importantes. Esteja 

atento às oportunidades. 

Uma troca com uma pessoa lhe traz 

novos caminhos e crescimento. Suas 

decisões são direcionadas aos planos 

financeiros e administrativos.

Escorpião

Você está sensível e 

curando muitas situações 

em família. O dia lhe 

traz a possibilidade de 

tomar decisões assertivas 

e expressar o que sente e 

pensa sobre determinadas situações. É 

momento de crescer e prosperar.

Sagitário

Lidar com o passado é 

desafiador para você. 

Mas está tudo certo. 

É um dia para avaliar 

os sentimentos para 

promover mudanças profundas, elevar 

a autoestima e se libertar de prisões 

emocionais com pessoas e experiências.

Capricórnio

É um dia ótimo para 

tomar decisões com o 

cônjuge ou com uma 

pessoa especial. Você 

está em condições de 

seguir mais inteiro na 

relação e avaliar as condições com 

ações congruentes em relação às 

necessidades apresentadas pela pessoa 

amada. Se estiver sozinho, a porta está 

superaberta!

Aquário

A vida pede de você 

ações construtivas 

e reparadoras com 

experiências que se 

apresentam expostas. É 

um dia para curar e seguir mais leve. O 

caminho profissional está aberto, o que 

lhe permite adotar posturas congruentes 

e fortes para o seu crescimento e 

prosperidade.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2719/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, 
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 069/2019 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 
DE 20 LITROS RETORNÁVEL, AÇUCAR E PÓ 
DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO no processo administrativo 
2719/2019, à empresa:
Empresa: RENE RAMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
-ME
CNPJ: 04.363.118/0001-35
Valor de R$ 37.702,10 (trinta e sete mil, setecentos e 
dois reais e dez centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 8 de agosto de 2019
Anderson Barbosa Vallim

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Nardelli Comércio e Serviços Eireli 
– EPP 
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-
0017-2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-505/2019 Ficha 
073
06 - Nota de Empenho: 505/2019
07 - Valor Global: R$ 5.436,60 (cinco mil, quatrocen-
tos e trinta e seis reais e sessenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: FLM Atacadista e Serviços Eireli ME
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-
0017-2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-506/2019 Ficha 
073
06 - Nota de Empenho: 506/2019
07 - Valor Global: R$ 26.826,00 (vinte e seis mil, oito-
centos e vinte e seis reais)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Bemestar Produtos para Indústria e 
Lar Ltda ME
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-
0017-2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-507/2019 Ficha 
073
06 - Nota de Empenho: 507/2019
07 - Valor Global: R$ 5.752,80 (cinco mil, setecentos 
e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Distribuidora Limpoli Eireli
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-
0017-2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-508/2019 Ficha 
073
06 - Nota de Empenho: 508/2019
07 - Valor Global: R$ 7.564,20 (sete mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais e vinte centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: OMG4 Papel Ltda ME
03 - Objeto: Aquisição de material descartável, para 
atender ao hospital municipal São Francisco de Assis
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-
0017-2.022-3.3.90.30.00-1.001.0000-509/2019 Ficha 
073
06 - Nota de Empenho: 509/2019
07 - Valor Global: R$ 8.508,60 (oito mil, quinhentos e 
oito reais e sessenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1844/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 15 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Dax Comércio e Serviços Ltda 
03 - Objeto: Aquisição de água mineral
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 03-15.01.00-08-244-
0021-2.062-3.3.90.30.00-1.311.0000-130/2019 Ficha 
006
06 - Nota de Empenho: 130/2019
07 - Valor Global: R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta 
reais)
08 - Processo Administrativo Nº: 1315/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 22 de julho de 2019.

Cresa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Valle Sul Pavimentação e Mineração 
Ltda
03 - Objeto: Aquisição de água mineral
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 01-09.01.00-15-451-
0128-1.058-4.4.90.51.00-1.530-4000-991/2019 Ficha 
087
06 - Nota de Empenho: 991/2019
07 - Valor Global: R$ 874.005,29 (oitocentos e seten-
ta e quatro mil, cinco reais e vinte e nove centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 2374/2019
09 - Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a partir da or-
dem de serviço
10 - Data da Assinatura: 02 de agosto de 2019.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019

PROCESSO 3249/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de modernização e melhora-
mento do sistema de iluminação pública do Município 
de Porto Real/RJ (incluindo o fornecimento e instala-
ção de luminárias de led e correlatos e extensão de 
rede de iluminação pública para atender a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos.
O Secretário Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos, informa que a licitação acima citada está 
adiada “SINE DIE”, tendo em vista a necessidade de 
revisão do edital.
Para maiores informações na Secretaria Municipal de 
Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Etto-
re, 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 
08h às 17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 08 de agosto de 2019
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preços Nº 009/2019. Modalidade: 
Pregão Presencial SRP Nº011/2019 - PP, Processo 
Administrativo:114/2019. Órgão Gerenciador: Câmara 

Municipal de Itaguaí. Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: 
Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Móveis, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Itaguaí (CMI). Fornecedor:ITAMObILE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.596.408/0001-

82, Valor Total: R$ 128.505,00. Data:06/08/2019.
Esclareço que a íntegra da Ata de Registro de Preços está 
disponível no portal da CMI (https://www.camaraitaguai.rj.gov.
br) para consulta a qualquer momento.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIbUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

PORTARIA N.° 232, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 221, de 31 de julho de 
2019, publicada em 01 de agosto de 2019, no Jornal Hora H.

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2019.
Felipe Rangel Garcia

Presidente

Não jogue  lixo 
nas ruas. 

A população 
agradece!

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO GRÁFICA
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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 
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L -

F O R D  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

09 DE AGOSTO DE 2019. PUBLICADO EM 
10/08/2019 – CÓD-PMBR 147.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 
Nº016/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/113/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALINE 
- FILIAL.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a 
liquidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 
1.12.365.022.2041, Elemento da
Despesa nº 3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
018/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/189/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ACOCIF – ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA DA CIDADANIA FLUMINENSE.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
025/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/182/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALINE 
- FILIAL.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 
Nº022/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/118/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALI-
NE.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
024/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/188/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALINE 
- FILIAL.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
026/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/186/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALINE 
- MATRIZ.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
027/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/119/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
029/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/118/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALI-
NE.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
030/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/190/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
031/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/187/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
VIDA E AMOR.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil 
e quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
030/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/190/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
033/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/192/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
VIDA E AMOR.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil 
e quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
034/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/116/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
VIDA E AMOR.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil 
e quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
035/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/181/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ACOCIF ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA DA CIDADANIA FLUMINENSE.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
036/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/120/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ACOCIF ASSOCIAÇÃO COMUNI-
TÁRIA DA CIDADANIA FLUMINENSE.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a li-
quidação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15.
DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO – GP

Despacho do Secretário (Processo nº 02/0121/2019). 
RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo 
com art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, cujo o obje-
to é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS OFICIAIS 
QUE ATENDEM AO CONSELHO. Adjudicando a 
Empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE-
RAIS no valor de R$ 5.757,16 (Cinco mil, Setecen
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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.

ingredientes

Modo de preparo

aRRoZ dE FoRNo

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

aRRoZ dE taCaCá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
tos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).  
Conforme pareceres da Douta Procuradoria Geral do 
Município as fls. 96 a 99 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 100. Em 07 de Agosto de 2019.

RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº2732/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, FABIANO GARCIA DE OLIVEI-
RA FARACO, para exercer o cargo em comissão de 
Secretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

PORTARIA Nº2733/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCELO MACHADO, para exer-
cer o cargo em comissão de Secretário Adjunto de 
Mobilidade Urbana, símbolo CC-1, na Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PORTARIA Nº2734/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, SIDNEY CORREIA, do cargo 
em comissão de Secretario Adjunto, símbolo CC-1, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública.

PORTARIA Nº2735/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, JOSE ANTONIO LUNZ DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Coor-
denador de Atos Oficiais, símbolo CC-3, no Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº2736/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DANIELLE DE CAMPOS SILVA 
DE ASSIS, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor Técnico, símbolo CC-6, na Superintendência 
de Contas Médicas  no Fundo Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº2737/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LUZIA DE FATIMA SANT`ANA 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor Técnico, símbolo CC-6, na Superintendência 
de Contas Médicas  no Fundo Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº2738/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO 
MARANHAO, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe de Divisão de Gestão de Contratos e Convê-
nios, símbolo CC-5, na Superintendência de Técnica 
Administrativa no Fundo Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº2739/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RENATO PEREIRA BRUM, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executi-
vo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº2740/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CELIO DAVI DE SOUZA CALA-
DO, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº2741/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal 

de Saúde.
HUMBERTO DOS SANTOS
VANESSA MARINS DE CARVALHO
SHIRLEY ELIS FERNANDES EVANGELISTA

PORTARIA Nº2742/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ALEXANDRO PAES DE CARVALHO, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº2743/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOS-
TO DE 2019. 
Nomear, a contar de 03 de agosto de 2019, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCELO DOS SANTOS PEREIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, na Secretária 
Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº2723/SEMAD/2019 DE 
05/08/2019, publicada em 06/08/2019.
ONDE SE LÊ: NATHÁLIA VIEIRA DOS SANTOS;
LEIA-SE:  NATHÁLIA VIEIRA SANTOS.

NA PORTARIA Nº2719/SEMAD/2019 DE 
05/08/2019, publicada em 06/08/2019.
ONDE SE LÊ: NEUZIMAR MARIANO DE SOUZA;
LEIA-SE:  NELZIMAR MARIANO DE SOUZA.

NA PORTARIA Nº2730/SEMAD/2019 DE 
05/08/2019, publicada em 06/08/2019.
ONDE SE LÊ: CARLA MEDEIROS DE ARAUJO;
LEIA-SE:  CARLA MEDEIROS DE ARAUJO AZEVE-
DO.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL E CIDADANIA – SEMASC 

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 
56.000404/2018.
CONTRATO: 003/SEMASC/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA 
EVENTOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRAINSTRUTURA PARA EVENTOS VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADA-
NIA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 70.200,80 (setenta mil, 
duzentos reais e oitenta centavos).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e qua-
tro) horas, e começará a fluir a partir da assinatura 
deste Termo de contrato.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.08.244.045.2024.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 17 – FNAS.
NOTA DE EMPENHO: 113/2019.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2019.

VANDER LOUZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL E CIDADANIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
E CAPTAÇÃO – SEMOCAP 

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.0021/2019.
CONTRATO N°: 003/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONCRETO BELFORD ROXO 
EIRELLI.
OBJETO: CONCRETO USINADO PARA CONFEC-
ÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E BECOS DE DECLI-
VE OU ACLIVE ACENTUADOS PARA ATENDER A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
PRAZO: 48 (quarenta e oito) horas após a emissão 
da OS, (Ordem de Serviço), a ser emitida pela Se-
cretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de 
Recursos e Convênios.
 PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00.

NOTA DE EMPENHO: 733/2019
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 02/08/2019.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJE-

TOS E CAPTAÇÃO
 DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE-
MED

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 
07.000731/2018
CONTRATO: 014/SEMED/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA 
EVENTOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRAINSTRUTURA PARA EVENTOS VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR DO CONTRATO: 200.107,60 (duzentos mil, 
cento e sete reais e sessenta centavos).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e qua-
tro) horas, e começará a fluir a partir da assinatura 
deste Termo de contrato.
 PROGRAMA DE TRABALHO: 1.12.361.017.2040
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 05 – Salário educação.
NOTA DE EMPENHO: 780/2019.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2019.

DENIS DE SOUZA MACEDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 05.006430/2014, apenso 
05.002169/2018.
TERMO: 004.
CONTRATO: 02.SEMFA/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SOLUÇÃO IPM RIO SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA EIRELI-ME.
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do con-
trato nº 02.SEMFA/2015, relativo à a contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de 
consultoria e acompanhamento na formação de IPM 
do Município De Belford Roxo/RJ.
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2019.

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE 
Secretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SE-
MGO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna públi-
co que através da Comissão Permanente de Licita-
ção, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefei-
to e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, realizará licitação em 
atendimento as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e 
Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo 
que tem como objetivo  OBRA DE REFORMA GE-
RAL DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA DOS SAN-
TOS PURCINO, LOCALIZADA NA RUA ANIBAL DA 
MOTA, Nº304 NO BAIRRO PARQUE SÃO JOSÉ NO 
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO-RJ.  Podem par-
ticipar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 27 de Agosto de 2019 às 15:00 ho-
ras. PROCESSO: 52/000163/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 
378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. 
Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante 
entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação 
de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa 
interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS
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ATOS OFICIAIS

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.
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Jogadores prometem entrega total pelas cores do clube caxiense

eStaDual

duque de Caxias ganha mais 
dois reforços para a Série B1

o duque de Caxias 
anunciou, na tarde 
ontem, mais dois 

nomes para a sequência do 
Carioca Série B1. Trata-se 
do zagueiro lucão, de 21 
anos, que estava no Jagua-
riúna FC (Sp), e do volante 
ramires, de 22, que é cria 
da base do Fluminense, 
com passagem pelo FC 
STK Samorín, da eslová-
quia. Sob o comando do 
técnico Mário Junior, os 
novos jogadores já treinam 
junto ao elenco.

lUcão
lucas Berquilolli da Sil-

va, mais conhecido como 
lucão, é zagueiro, tem 21 
anos e é natural do rio de 
Janeiro. revelado nas cate-
gorias de base do Madurei-
ra, o atleta tem passagens 
pelos paranaenses, Iraty e 
rio Branco de paranaguá. 
o defensor fala um pouco 
sobre a expectativa em es-
tar no Tricolor de Caxias.

– estou feliz de estar no 

duque de Caxias, voltando 
ao rio de Janeiro. Quero 
ajudar o clube e o grupo. Sei 
que cheguei no decorrer do 
campeonato, mas estou à 
disposição para poder con-
tribuir da melhor maneira 
possível, ajudando a alcan-
çar o seu principal objetivo 
– disse.

vindo para sua primeira 
passagem pelo duque, lu-
cão defendeu o Barra da Ti-
juca (rJ) na temporada pas-
sada. Nesta, antes de chegar 
ao duque de Caxias, ele 
jogou o paulista da Segun-
da divisão pelo Jaguariúna, 
onde fez 11 jogos e marcou 
um gol.

RamíREs
José Alexandre Marques 

Junior, o ramires, tem 22 
anos, é natural do rio de 
Janeiro e joga na posição 
de volante. Fã do ramires, 
atual jogador do palmeiras 
(Sp), o novo atleta tricolor 
foi revelado nas categorias 
de base do Fluminense, 
soma uma passagem pelo 
FC STK Samorín, da eslo-
váquia, e fala sobre a opor-

o zagueiro lucão e o volante Ramires são as novidades no tricolor da baixada

joTa carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

tunidade de estar defenden-
do o Tricolor da Baixada 
pela primeira vez, pelo qual 
promete muita entrega.

– Quero agradecer ao du-
que de Caxias por estar me 
dando esta oportunidade. É 
uma honra estar aqui. vou 

me dedicar todos os dias 
para buscar o meu espaço 
e ajudar o Caxias a voltar 
para o lugar onde ele nun-
ca deveria ter saído. Tenho 
certeza que vou honrar esta 
camisa com muita raça, de-
dicação e mostrar a alegria 

de jogar futebol. É para isso 
que eu vim. respeitando 
os meus companheiros e 
sempre à disposição do trei-
nador, prometo dar o meu 
melhor aqui no Tricolor da 
Baixada – finalizou.

o time tem mais um de-

safio pela frente. Hoje, às 
15h, o Tricolor vai até a 
rua Bariri para enfrentar 
o olaria, em partida váli-
da pela segunda rodada da 
Taça Corcovado. (Fonte: 
Sidney Araujo / Site Ofi-
cial / dCFC).

ArTHur BArreTo / dCFC / AMS
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SEguNdo CadERNo

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 cama-
rões.
Corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200C, preaquecido 
por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

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

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.
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Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Batata recheada c
om frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
Coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
Misture na metade do 
tempo.
tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
Misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
Misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

Misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.
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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

PiCadiNHo dE avEStRuZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ Sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
Sirva bem quente

JaCaRÉ À Moda Rio 
NEgRo

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ Sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CoStEliNHa 
aSSada CoM
 MaNdioCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

EStRogoNoFE 
dE CaRNE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.
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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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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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.

EStRogoNoFE 
dE FRaNgo

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte o frango e tem-
pere com o sal.
Mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ingredientes

Modo de preparo

QuiBE dE BERiNJEla 
E RiCota

2 xíc. (chá) de trigo 

para quibe

1 xíc. (chá) de pro-

teína texturizada 

de soja

2 berinjelas sem 

casca, cortadas 

em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho pi-

cado

1 col. (sopa) de 

hortelã picada

2 col. (sopa) de sal-

sa picada

1 pitada de pimen-

ta síria

2 col. (sopa) de 

shoyu light

Sal a gosto

2 tomates sem se-

mente, cortados 

em cubinhos

3 rodelas grossas 

(300 g) de ricota

1 col. (sopa) de 

azeite extravirgem

6 azeitonas verdes 

picadas

orégano e sal a 

gosto

em vasilhas sepa-

radas, mergulhe o 

trigo e a proteína 

de soja em água 

morna e deixe hi-

dratar por 15 mi-

nutos. afervente a 

berinjela na água 

com sal por 2 mi-

nutos. escorra e 

esprema o trigo, a 

soja e a berinjela 

para retirar o ex-

cesso de água. tri-

ture rapidamente 

a berinjela no liqui-

dificador no mó-

dulo pulsar. Junte 

todos os ingredien-

tes em numa tige-

la funda e misture 

bem. forre o fun-

do de uma fôrma 

antiaderente com 

metade da mistu-

ra e espalhe uma 

camada da ricota 

amassada com o 

azeite e a azeito-

na, sal e orégano. 

Cubra com o res-

tante da mistura e 

regue com um fio 

de azeite. asse em 

forno médio por 

30 minutos ou até 

dourar. Sirva com 

uma salada colo-

rida.
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ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
refogar os bifes no 
azeite até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
Cozinhar até a carne 
ficar macia.
Salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

loMBo À Moda 
CHiNESa

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) de 
amido de milho (maisena)
xícara de água/ xícara de 
vinagre/3 colheres (sopa)
de shoyu/¾ xícara de açú-
car/1 xícara de farinha de 
trigo/2 ovos/1 cebola gran-
de/2 fatias de abacaxi/500 
g de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
reservar.
aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
e m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. Mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. Co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

PolENta CoM BiFE 
ENRolado
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ingredientes

Modo de preparo

CoStEliNHa 
aSSada CoM
 MaNdioCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

EStRogoNoFE 
dE CaRNE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.
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ingredientes

CaRNE aSSada Na 
PaNEla dE PRESSão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
está pronto para servir!

ingredientes

Modo de preparo

vaCa atolada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

ingredientes

Modo de preparo

CaRNE MoÍda À 
PaRMEgiaNa

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo

23
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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

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.
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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



atoS oFiciaiS sábado, 10 de agosTo de 201926

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

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.

Ajude-nos a 

manter a 

cidade limpa.

 Não jogue 

lixo nas ruas!
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!
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Unidade

TODOS CONTRA A DENGUE

A dengue é um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo.É uma doença 
infecciosa febril aguda e é transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti. Combater a dengue não 
é uma tarefa fácil. A chuva e o calor favorecem o 
mosquito transmissor da dengue. Para combater 
a doença, precisamos da ajuda de todos. 
 Medidas simples, desde que feitas todos os 
dias, geram bons resultados e protegem você e 
sua família. Veja aqui algumas dicas importantes 
do que você pode fazer para mobilizar a sua fa-
mília, seus amigos e a sua comunidade contra o 
mosquito transmissor da dengue.  


