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HorA H eM FoCo
prêmio destaq 
baixada 2020
será em abril, diz 
Anna diamante, uma 
das produtoras

MilAgre!!
Mãe e filho, Rayane Silva Martins, de 21 anos, e Nicolas Domingos, 3, sobreviveram ao desabamento de uma casa de três andares em 

um bairro da Zona Oeste do Rio. O resgate dramático foi feito por equipes do Grupamento de Busca e Salvamento. ‘‘ Gente, pelo amor 
de Deus, a minha casa caiu em cima de mim, e o  meu filho está gritando. Alguém manda uma ambulância, por favor’’, diz um áudio que 
circula em um grupo de aplicativo de moradores, que teria sido gravado por Rayane, momentos após ficar presa nos escombros.
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Lucro para o bonde do ecko

7

políCiA Civil/divulgAção Empresário ganha 
força com choperia

 6

divulgAção David pina comanda o badalado 
Happy Hour no bairro Santa Rita, 
em Nova Iguaçu

 3

Belford Roxo entrega 
praça revitalizada

Prefeito Waguinho e deputada Daniela inauguram o espaço

rAFAel bArreto/divulgAção/pMbr

entrou areia 
no caminhão 
da milícia 
na baixada
Tiago Bruno, Eduardo Ramos, Vagner da Silva e Marcos César, 
suspeitos de controlar areais na área de Seropédica, foram 
presos pela Polícia Civil
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Quem recebe o abraço especial 
desta terça (13) é a artista plástica 
e promotora de eventos raylane 
Silva (Baiana), aniversariante de 
ontem. A comemoração do ní-
ver será domingo que vem (18), 
a partir das 12h, no Quiosque da 
Baiana – rua Inês, sem número, 
prata, Nova Iguaçu. parabéns e 
Aquele Abraço, ray!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

Ponte: eliminatória do “Musa da Comunidade” será domingo
dIvulgAção

Anna Carvalho 
diamante e ra-
fael diamante, 
ar te-educadores, 
poetas, escritores 
e realizadores do 
projeto “premio 
destaq Baixada”, 
que produzem 
através da Alp 
editora, confirma 
a próxima edição 
do evento para 
abril do próximo 
ano. “Já estamos 
trabalhando na 
produção e indi-
cação dos nomes 
e entidades cultu-
rais a serem pre-
miados”, infor-
maram os dois à 
coluna durante o 
Sarau prata, pro-
sa e poesia, no 
último sábado, 
10, na prata.  

Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 Elas querem ser a Musa: ana Beatriz sanches, Dhandara da silva, Lorrayne Campos e Dandara Rodrigues

“Os Saltimbancos” em Resende e Barra Mansa

os Saltimbancos de-
sembarcam no progra-
ma ArcelorMittal Cultu-
ral, no mês de agosto. A 
adaptação da Cyntilante 
produções subirá ao 
palco nos dias 17 deste 
agosto (sábado), às 18h, 
no parque das Águas, 
em resende (Av. rita 
Maria Ferreira da ro-
cha, Beira rio, Jardim 
Jalisco) e 18 (domingo), 
às 11h, no Calçadão 

dama do Samba (r. pres. 
getúlio vargas – Centro), 
em Barra Mansa. Na tra-
ma, descontentes com a 
vida no campo, um ju-
mento, um cachorro, uma 
gata e uma galinha partem 
para a cidade a fim de ten-
tarem a carreira musical. 
Após uma longa jornada, 
os animais percebem que 
a cidade não parece ser o 
melhor lugar para viver. o 
espetáculo narra a história 

por meio de teatro, dança 
e sapateado. os Saltim-
bancos foi montado pela 
primeira vez em 1977 e, 
desde então, alegra toda 
a família com esta diver-
tida história. promovido 
pela ArcelorMittal, o es-
petáculo “os Saltimban-
cos” integra o programa 
ArcelorMittal Cultural, 
que leva apresentações 
teatrais gratuitas para os 
municípios de atuação da 

empresa. A iniciativa é 
viabilizada por meio da 
lei Federal de Incen-
tivo à Cultura. Confira 
a agenda no site www.
fundacaoarcelormittal.
org.br.

Elenco: Maria Tere-
za Costa, Marina Clara, 
paulo victor, raíssa Al-
ves, daniela Cassimiro, 
Marcus vinicius e lin-
dsay paulino. direção 
geral: Farinelli.  

dIvulgAção

A unidos da 
ponte, de São 
João de Meri-

ti, realizará mais uma 
edição da sua “Feijo-
ada Show” no próxi-
mo domingo (18). A 
partir das 13h, a Azul 
e Branca receberá a 
comunidade e convi-
dados no evento que 
terá a primeira elimi-
natória do concurso 

“Musa da Comunida-
de” para o Carnaval 
2020. Quatro candida-
tas estão em busca da 
vitória que irá eleger 
a Musa da Comunida-
de no desfile “elos da 
eternidade”. Ana Bea-
triz Sanches, dandara 
rodrigues, dhandara 
da Silva e lorrayne 
Campos se apresenta-
rão em busca de uma 
vaga na semifinal.

A atração da feijoa-
da fica com a roda de 

Samba do grupo Mes-
tiço além do show com 
os segmentos da ponte 
relembrando sambas 
antológicos da agre-
miação. Será uma tar-
de de muito samba na 
Baixada Fluminense.

A quadra da escola 
fica situada na rua Ma-
estro Benedito Moura, 
50, em São João de 
Meriti. A entrada será 
franca e prato da feijo-
ada terá o valor de r$ 
15 servida até as 17h.

lou & lan

Nesta terça (13), a dupla 
lou & lan se apresentará 
no TopShopping. o dueto 
formado por André loures 
e lanna rodrigues canta 
músicas autorais e versões 
de sucessos de grandes ar-
tistas da música nacional 
no estilo da Nova MpB. 
Ambos são multi-instru-
mentistas e levam para o 
palco violões, contrabaixo, 
cajon, pandeirola e ukulelê. 
A apresentação será, às 19h, 
na praça de alimentação, 2º 
piso. O TopShopping fica 
na Av. gov. roberto Sil-
veira 540, Centro – Nova 
Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Cornão festeja bodas com a infiel
 
Comentário destacado do fim de semana na Boca 

Maldita daquele cidade da Baixada Fluminense: o po-
lítico mais corno da área está em festa com sua cara-
-metade e bebendo todas pelos anos de casado. “o 
cara tá um bofe muito feio. Já a disputada senhora 
tá um filé”, conta Nandinho Boquinha de Veludo, o 
presidente da Boca.

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

Bota galhos distante da cidade
Certa vez, a dita cuja, que só coloca chifres longe 

da cidade que mora, tomou umas cervas e soltou que 
o malandro é corno e sabe das saídas dela para o den-
tista e seminários (risos). “Não tem jeito! A linda é 
demais e não deixa de curtir a vida”, atesta Nandinho.

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

Brabo e puxa saco do chefe
“Só falta o casal ser morador do pombal Chifre 

de Ouro, que não fica muito longe da residência dos 
pombinhos. o ´melhor da história: o cara é metido a 
pagar sugestão e dá uma de brabo de vez em quando. 
enquanto a bela corneia ele puxa o saco do prefeito, 
outro com cara de corno”, termina Boquinha de ve-
ludo. 

Montagem mistura teatro, dança, sapateado e agrada adultos e crianças

FEijoaDa shoW Da 
UniDos Da pontE
Data: 18/08/2019
Local: rua Maestro Be-

nedito Moura, 50 em São 
João de Meriti

horário: A partir das 13h
atrações: roda de Sam-

ba, Segmentos da ponte e 
eliminatória do concurso 
Musa da ponte

Valor: entrada Franca - 
Feijoada r$15

Serviço



geral

Dia de muita ação em Belford Roxo
GERAL

Prefeitura une forças para levar diversos serviços aos moradores do bairro Nova Aurora no sábado. Foi também um 
dia de conscientização e de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya 
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António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

dIvulgAção  
 

fim de semana de trabalho

Vereador Markinho Gandra cumprimenta morador e ao lado da equipe da prefeitura, com o secretário de Vigilância sanitária

A Secretaria de Saúde de 
Belford roxo, através 
da Secretaria Adjunta 

de vigilância em Saúde, pro-
moveu no último final de se-
mana, em Nova Aurora, uma 
ação de prevenção das ativi-
dades que fazem parte do pro-
grama de enfrentamento das 

Moradores de Meriti já podem fazer a biometria

Arboviroses, dengue, Zika e 
Chikungunya. 

A iniciativa que aconteceu 
no sábado teve como objetivo 
fortalecer as ações de contro-
le na região. No total, cerca de 
100 agentes participaram das 
atividades. Foram oferecidos 
uma gama de serviços como 
vacinação antirrábica de cães 
e gatos (quase 700 animais fo-

AcomPANhArAm de Perto
o secretário de 

secretário de Saú-
de, Flávio viei-
ra, e o vereador 
Markinho gandra 

(pdT), que nas-
ceu no Nova Au-
rora, participaram 
do evento e acom-
panharam de perto 

todos os serviços 
realizados na pra-
ça do bairro, que 
ficou movimenta-
da com o vai e vem 

dos pets.  “essa 
parceria com a pre-
feitura é importan-
te, porque revita-
liza a vontade de 

ram imunizados); controle de 
prevenção a leptospirose, visi-
ta domiciliar, apresentação de 
peça de teatro com distribui-
ção de folhetos informativos, 
orientações básicas de consu-
mo de água e orientações de 
reconhecimento geográfico. 

As equipes visitaram locais 
de grande concentração de 
materiais recicláveis. Cinco 

Morro do Carecão ganha praça revitalizada
belford roxo

A prefeitura de Belford roxo 
inaugurou na noite da última sex-
ta-feira, a praça  Mauro Ferreira 
gomes. (Morro do Carecão). o 
espaço foi revitalizado e trans-
formado em uma grande área de 
lazer com quadra poliesportiva, 
pista de caminhada, academia da 
terceira idade, quiosque, parqui-
nho e uma área de convivência 
com churrasqueira. outro desta-
que da praça é a “árvore de bas-
quete”, que tem diversas tabelas 
e possibilita que várias pessoas 
façam arremessos.

Waguinho destacou que o tra-
balho de revitalização da praça do 
Campo do Carecão foi feito den-
tro do cronograma, propiciando 
assim que os moradores ganhas-
sem uma área de lazer moderna.  
“Além da praça, fizemos o reca-
peamento asfáltico, calçadas e co-
locamos nova iluminação. Há um 
ano estive no bairro para uma reu-
nião e prometi para os moradores 
que iríamos fazer a obra. Agora, 

eles contam com um novo espaço de 
lazer. esse governo tem orgulho em 
cuidar das pessoas”, enfatizou Wa-
guinho. o prefeito ainda destacou a 
parcerias com os deputados estadual, 
Márcio Canella e federal, daniela do 
Waguinho. “estamos fazendo um 
bom trabalho para o crescimento da 
cidade. Temos consideração, amor, 
carinho e respeito pela população 
e até o final de 2020, Belford roxo 
será reconhecida como a melhor ci-
dade da Baixada Fluminense”, con-
cluiu.

CoMBUstíVEL 
EM BRasíLia 

Feliz por mais uma realização em 
Belford roxo, a deputada federal 
daniela do Waguinho, ao lado da 
pequena Maria eduarda, de 5 anos, 
afirmou que a população é seu com-
bustível diário em Brasília. “Há 15 
dias, estive na praça com uma co-
mitiva e a conheci. de imediato ela 
se identificou comigo. A duda me 
chamou a atenção pelo espírito de 

liderança”, contou. daniela ainda 
agradeceu o carinho dos moradores 
e dos comerciantes e ressaltou que 
veio para fazer a diferença para a 
cidade. “Há anos Belford roxo es-
teve abandonada. Agora é obra para 
todo o lado e tenham a certeza que os 
bairros que ainda não foram contem-
plados, serão”, informou a deputada 
que arriscou alguns arremessos na 
“árvore de basquete”.

 
sonho qUE saiU Do 

papEL
para que o sonho da nova praça 

saísse do papel, algumas pessoas 
foram fundamentais. uma dela foi 
Clayton Batinga, que sempre este-
ve pedindo melhorias para o Morro 
do Carecão. “esse espaço era uma 
campo de barro, e quando o secretá-
rio reginaldo gomes era vereador, 
colocou uma quadra e montou uma 
praça. Mas ao decorrer dos anos, os 
governos não tiveram cuidado com 
a manutenção. então, o prefeito Wa-
guinho nos ouviu, pois sabe como o 

rAFAel BArreTo/pMBr

povo de Belford roxo sofreu pelo 
abandono e como é importante tam-
bém a população ter uma área para 
o lazer. os moradores estão muito 
felizes e agradecidos”, disse. 

o irmão de Mauro, que leva o 
nome da praça e também secretário 
de Habitação e urbanismo, regi-
naldo gomes, agradeceu a iniciativa 
do prefeito. “Quando se revitalizam 
as praças, revitalizamos também 
o amor que temos pela população. 
Além de manutenção no espaço, 
pedimos a colaboração da população 
para preservar essa nova área de lazer 
e que ela saiba aproveitar da melhor 
maneira possível”, frisou reginaldo. 
Autor da indicação legislativa da 
obra da praça, o vereador rodrigo 
gomes, sobrinho e Mauro, destacou 
o trabalho feito pela prefeitura na 
nova área de lazer. “Totalmente revi-
talizada. Tão bela para os moradores 
que gostaram muito. lutei pela lo-
calidade como vereador e também 
meu companheiro Clayton Batinga 
para a obra da praça e por outras 
melhorias no bairro também”, des-
tacou.   

Ansiosa para conferir de perto a 
nova área de lazer no Morro do Ca-
recão, Najda Cilene, 35 anos, pegou 
a filha Najda letícia, 2, na escola e 
foi direto para a mais nova praça da 
localidade. “Antes das obras, a praça 
era deserta e totalmente abandonada. 
Soube da inauguração e vim confe-
rir de perto como ficou. está um 
espetáculo. Fizeram milagre. dá até 
vontade de morar nas proximidades 
da praça. pretendo vir mais vezes e 
trazer a minha pequena para brin-
car”, afirmou Najda. dona de um 
pequeno comércio no entorno da 
praça há 12 anos, leilza lima, 51, 

é moradora do bairro há 29 anos. 
“o espaço era terrível, parecia uma 
lixeira. estou muito feliz com o 
resultado da obra. Meu comércio 
vai melhorar e muito, pois antes as 
pessoas já não passavam mais por 
aqui. Meu sentimento é de grati-
dão”, informou lenilza. “Agora eu 
vou á praça todos os dias”, acres-
centou Franciele Moura, 29, que 
toma conta da pequena eliza ga-
delha, 1, ao lado de sua filha Inara 
Cailane, 11. participaram ainda da 
inauguração secretários munici-
pais, vereadores e moradores do 
bairro e adjacências.

Deputada Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho 
circularam pela nova área de lazer

Começou o prazo para cadas-
tramento da biometria em São 
João de Meriti. A inauguração 
de um polo do Tribunal regio-
nal eleitoral do rio de Janeiro 
(Tre-rJ) ontem, marcou o 
início do serviço na cidade. Na 
ocasião também foi assinado 
um termo de cooperação entre o 
Tre e a prefeitura para divulga-
ção da ação.

o termo foi assinado pelo pre-
sidente do Tre-rJ, desembar-
gador Carlos Santos de oliveira, 
e pelo prefeito dr. João. “pedi-
mos a colaboração da prefeitura 

e da câmara dos vereadores na di-
vulgação deste serviço para os elei-
tores, pois acredito que todos os po-
líticos querem uma eleição limpa. 
estamos trabalhando para levar ao 
cidadão brasileiro o direito do ple-
no exercício da cidadania, e para 
isso precisamos da colaboração de 
todos, pois não temos condições 
de fazer isso sem apoio. o cadas-
tramento biométrico é importante 
para todos”, disse Carlos oliveira.

A apresentação do início do ser-
viço foi feita em dois momentos. 
o primeiro, pela manhã, com a 
inauguração do polo e, à tarde, em 

evento na Câmara de vereadores, 
com a presença de autoridades do 
município e representantes de di-
versos setores da sociedade. “pedi 
para os secretários, principalmente 
os das pastas de Saúde, educação, 
direitos Humanos e Assistência 
Social, para que colaborem tam-
bém neste processo de divulgação. 
vamos trabalhar em conjunto para 
que possamos atingir a meta”, dis-
se o prefeito dr. João.

aGEnDaMEnto 
para fazer o cadastramento bio-

métrico em São João de Meriti o 

serviço deve ser agendado pelo 
site www.tre-rj.jus.br. Informações 
e agendamento também pelo tele-
fone 3436-9000. A marcação irá 
direcionar o eleitor para um dos 
cartórios eleitorais ou para o pólo – 
que fica no térreo do edifício Anta-
res, na avenida presidente lincoln, 
911, Jardim Meriti, ao lado da pre-
feitura. o polo conta com 13 gui-
chês, com possibilidade para 420 
atendimentos por dia. o horário é 
das 11h às 19h.

“Temos também mais oito gui-
chês nos cartórios eleitorais. e no 
dia 26 de agosto vamos inaugurar 
mais um polo, na avenida presi-
dente lincoln, 440. Somando to-
dos vamos ter a possibilidade para 

atender 1.120 pessoas por dia”, ex-
plica a assessora da presidência do 
Tre-rJ, Ana lucia Silva.

de acordo com a instituição, a 
base de dados do deTrAN (ape-
nas no caso de emissão de identifi-
cação civil) foi utilizada para a co-
leta da biometria, antes do início do 
serviço na cidade. Com isso, cerca 
de 49% dos meritienses já têm o 
cadastro e não precisam ir aos pos-
tos. para verificar sua situação bas-
ta entrar no site www.tre-rj.jus.br.

títULos poDEM sER 
CanCELaDos 

o prazo para cadastramen-
to da biometria em São João 
de Meriti vai até o dia 1º de 

dezembro deste ano. Além de 
coleta da biometria haverá re-
visão de dados cadastrais. o 
serviço é obrigatório para to-
das as idades. de acordo com 
o Tre-rJ, após o prazo o títu-
lo que não tiver biometria será 
cancelado.

Quem tiver o título de eleitor 
cancelado não poderá votar, 
ser empossado em concurso 
público, obter passaporte ou 
CpF, renovar matrícula em 
estabelecimentos públicos de 
ensino, obter empréstimos em 
estabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, parti-
cipar de concorrência pública, 
entre outros.

trabalhar cada vez 
mais pela popula-
ção. Ações como 
essa mostram tam-
bém a preocupação 

do governo com 
as demandas da 
região. Tivemos 
êxito com essa 
ação. 

carros-fumacê percorreram 
diversas ruas do bairros para 
combater a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti. 

o secretário adjunto de vi-
gilância em Saúde, João paulo 
Souza da Costa, destacou que 
as equipes que utilizaram os 
veículos fizeram um trabalho 
de bloqueio contra o Aedes 
nos principais locais que fa-

zem limite com Belford roxo, 
montando uma espécie de ‘cin-
turão’ protetor. A prefeitura in-
formou também que as equipes 
de combate a endemias fize-
ram visitas domiciliares e mais 
de 18 escolas foram visitadas. 
Na praça houve apresentação 
de peças de teatros com fan-
toches, para conscientização 
na luta contra o Aedes, onde 

crianças e adultos tiveram a 
oportunidade de assistir. 

“Nossos planejamentos 
para setembro e outubro visa 
realizar essas ações às quar-
tas-feiras e sábados, sempre 
obedecendo os critérios pre-
conizados pelo programa de 
enfrentamento das Arboviro-
ses, dengue, Zika e Chikun-
gunya”, enfatizou João paulo.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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a todo vapor 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Bairro vila Guimarães recebe mutirão de Limpeza. Nove ruas da região receberam serviços como 
reparo no asfalto, troca de ralos, desentupimento de esgoto, retirada de entulho e pintura de meio-fio  

Serviço de manutenção em Queimados 

uma movimentação 
diferente desper-
tou o interesse de 

gelazio Queiroz (63) na 
manhã do último sábado. 
Morador do bairro vila 
guimarães há três anos, o 
operador de refrigeração 
saiu de casa para conferir o 
motivo de máquinas e ho-
mens uniformizados esta-
rem em atividade desde as 
primeiras horas do dia na 
Rua Itajaí e ficou satisfeito 
com o que viu: mais uma 
edição do ‘Mutirão de lim-
peza’ em ação.

por iniciativa da prefei-
tura de Queimados, nove 
ruas da região receberam 
cerca de 40 agentes e servi-
ços como capina, reparo no 

Licitação 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.

Passageiros de ônibus ficam em meio a um 
intenso tiroteio próximo ao Complexo do vira-
douro, em Niterói, na região Metropolitana do 
rio, na manhã de ontem. em vídeo publicado 
nas redes sociais, é possível ver militares auxi-
liando os passageiros a descer dos ônibus.

Corpo de Bombeiro resgata duas vítimas 
de um desabamento em Jacarepaguá, na 
Zona oeste do rio. raiane Silva Martins, de 
21 anos, e Nicolas domingos Martins, de 3 
anos, ficaram sob escrombros depois que a 
casa onde eles estavam desabou ontem. 

reprodução/elIZeu pIreS

Publicação 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 defensora pública do estado do rio de Janeiro 
Carla Beatriz Nune Maia recebeu ontem a Medalha 
de Mérito pedro ernesto, principal homenagem que 
o rio presta a quem mais se destaca na sociedade 
brasileira ou internacional. ela atua há 24 anos na 
área de defensoria pública com foco no atendimento 
a população de rua, qual lhe rendeu o prêmio INNo-
vAre 2018, como a primeira defensora pública do 
estado do rio de Janeiro a ganhá-lo. 

Medalha Pedro Ernesto para a defensora Alterada 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.

Situação fiscal IV
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. 

o governo brasileira ado-
tou uma atitude retrógrada na 
questão do desmatamento na 
Amazônia, que tem aumentado 
nos últimos meses. O reflexo 
negativo lança dúvidas sobre o 
futuro do Fundo Amazônia, que 
está paralisado desde o começo 
deste ano. Criado em 2008 para 

financiar projetos que conge-
lem a  destruição da floresta, a 
iniciativa não teve um projeto 
aprovado para receber financia-
mento em 2019, e o que ainda 
restava de reserva, foi retirado. 
por não enxergar resutados nas 
ações para frear o desmatamen-
to, a Alemanhã anunciou que irá 

suspender o financiamento de 
r$ 150 milhões (35 milhões de 
euros) em projetos para a prote-
ção da floresta e biodiversidade 
no país.  

e o que o Brasil fez diante da 
medida drástica? usou de arro-
gância. o presidente Jair Bol-
sonaro disse em alto e bom tom 

que o país não precisa dos euros 
do governo de Angela Merkel. 
Na visão dele, os países que 
doam recursos para preservar a 
floresta, querem comprar a Na-
ção. enquanto Bolsonaro adotar 
a posição de ataque, a Amazônia 
vai perdendo fôlego e quando 
perceberem já será tarde demais. 

Atitude do governo paralisan projetos pró-Amazônia

 SuelleN leSSA/dIvulgAção 

dIrEto ao poNto

- JéSSICA MoreIrA/pMQ

A rede de esgoto com um 
enorme buraco na rua Jor-
ge Silva, em frente ao nº 47, 
está deixando moradores re-
voltados com o descaso da 
prefeitura. de acordo com 
eles, o problema existe há 
meses sem que nenhum ór-
gão do município envie uma 
equipe ao local para   tapá-
-lo. O trecho, que fica no 
Km 41, não possui asfalto e 
quando chove se transforma 
em um lamaçal, que impede 
acessibilidade de quem pas-
sa pela via. 

nos bairros

Buraco faz moradores cobrarem ação da Prefeitura em Seropédica

horahmunicipios@gmail.com Bolsonaro não quer ‘hermanos’ no Brasil 
rIo grANde do Sul 

- durante evento em pelotas 
(rS), na manhã de ontem, o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
que “a volta de Cristina Kirch-
ner” colocará “a Argentina no 
caminho da venezuela” e afir-
mou que não quer “irmãos ar-
gentinos fugindo para cá”.  ele 
comentou sobre a derrota do 
presidente argentino Mauricio 
Macri nas eleições primárias 
do país vizinho. 

No último domingo, argen-
tinos foram às urnas para as 
eleições primárias, que defi-
nem oficialmente quem serão 
os candidatos de cada partido 
e servem como uma espécie 

 reprodução/FACeBooK 

asfalto, limpeza de e troca 
de ralos, retirada de entu-
lho e pintura de meio-fio.

Com o auxílio de 10 ca-
minhões (sendo 8 para re-
tirada de detritos, um para 
desentupimento de esgoto 
e um para abastecimen-
to de água) e 5 máquinas 
retroescavadeiras, a ação 
também contou com a par-
ceria da CedAe para sa-
nar vazamentos nas vias. A 
próxima parada do projeto 
acontecerá no bairro ron-
cador, no próximo sábado. 

presente na ocasião, o 
prefeito vilela acompa-
nhou de perto o trabalho 
da equipe e fez questão de 
agradecer o empenho dos 
envolvidos na promoção 
de um ambiente melhor 
para toda a população. “A 

SeMCoNSeSp está de pa-
rabéns por estar quinzenal-
mente realizando esse tra-
balho tão importante. Nossa 
gestão tem se esforçado 
para oferecer mais qualida-
de de vida aos queimaden-
ses e um ambiente limpo, 
organizado e cuidado é fa-
vorável a esse objetivo”, 
afirmou o gestor.

para gelazio, a visita da 
equipe da Secretaria Muni-
cipal de Conservação e Ser-
viços públicos veio em boa 
hora e será sempre bem-vin-
da. “Infelizmente a popula-
ção não ajuda e joga lixo 
onde não deve. Aproveitei 
para pedir que tirassem um 
entulho aqui da calçada e o 
pessoal me atendeu na hora. 
O bairro ficou mais bonito e 
limpo agora”, declarou.

BRASIL
homens e máquinas trabalham  em rua da Vila Guimarães

de pesquisa eleitoral. Com 99,37% 
das urnas apuradas, Alberto Fernán-
dez, que montou chapa com a ex-
-presidente Cristina Kirchner como 
vice, teve 47,66% dos votos. Macri, 
candidato de direita à reeleição e 
que tem o apoio declarado de Bol-
sonaro, recebeu 32,08% dos votos.

“povo gaúcho, se essa ‘esquer-
dalha’ voltar aqui na Argentina, nós 
poderemos ter, sim, no rio grande 
do Sul, um novo estado de rorai-
ma. e não queremos isso: irmão 
argentinos fugindo pra cá, tendo 
em vista o que de ruim parece que 
deve se concretizar por lá caso essas 
eleições realizadas ontem se con-
firmem agora no mês de outubro”, 
disse Bolsonaro.

Licença-paternidade 
favorece vínculo com filho

“para mim, foi muito 
feliz ter esse momento, 
ter essa chance de ter 
esse vínculo tão forte 
criado desde o primei-
ro dia e durante meses 
com os meus filhos”, 
diz eduardo lopes, 
que trabalha na empre-
sa Facebook, onde os 
pais têm licença-pater-
nidade de quatro meses, 
podendo ser usufruída 

desde o nascimento da 
criança. essa não é uma 
realidade para todos 
os brasileiros, já que a 
legislação no país ga-
rante licença de apenas 
cinco dias para os pais, 
podendo chegar, em al-
guns casos, a 20 dias 
se a empresa integrar o 
programa empresa Ci-
dadã ou se for do setor 
público.
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Jorge Jesus espera ter Gabigol no 
clássico dos milhões contra o Vasco
 meia diego e o ponta vitinho seguem fora dos planos do treinador

BrASIleIrão SérIe A

AlexANdre vIdAl/CrF

Gabigol balançou as redes nove vezes em 10 partidas no Brasileirão deste ano

em recuperação 
da lesão muscu-
lar que o tirou 

da equipe, o atacante 
gabigol tem chances 
de voltar ao Flamengo 
no clássico de sábado 
(17), em Brasília, dian-
te do vasco. Artilheiro 
do Campeonato Brasi-
leiro, gabriel já iniciou 
o trabalho de transição 
e o técnico Jorge Jesus 
espera que o atleta pos-
sa treinar normalmente 
durante a semana.

lincoln também pode 
ser liberado para as ati-
vidades junto com os 
demais companheiros. 
o meia diego e o ponta 
vitinho seguem fora dos 
planos. o camisa 10 se 
recupera de uma cirur-
gia e só deve retornar no 
ano que vem, enquanto 
vitinho só deve retornar 
no início de setembro.

o aproveitamento de 
rodrigo Caio contra o 
vasco ainda vai depen-
der da evolução do ex-
-jogador do São paulo. 

o zagueiro já iniciou 
os trabalhos com a pre-
paração física no gra-
mado e sua presença 
no próximo jogo ainda 
parece difícil.

Quem não tem chan-
ces de participar do 
duelo contra a equipe 
de São Januário é o 
lateral-direito Rafinha, 
advertido com o ter-
ceiro cartão amarelo na 
vitória do último sába-
do diante do grêmio. 
rodinei deve ser o es-
colhido para substituir 
o titular.

para o técnico do 
Flamengo, Rafinha tem 
tido um desempenho 
muito bom, mas sua 
ausência não vai causar 
problemas ao sistema 
tático da time porque 
rodinei é capaz de fa-
zer a mesma função 
com rendimento seme-
lhante ao do titular.

Com a semana livre 
para os treinamentos, 
Jorge Jesus espera evo-
lução física e técnica 
em relação aos últimos 
jogos.

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Bruno Silva deve deixar Fluminense
e Pedro tem nova lesão confirmada

jogador pediu liberação por estar próximo do internacional 

o volante Bruno 
Silva deve rescindir 
seu contrato com o 
Fluminense nos pró-
ximos dias e assinar 
com o Internacio-
nal. Segundo infor-
mações divulgadas 
ontem pelo site Ne-
TFlu, o jogador já 
conversou com os 
dirigentes tricolores 
e pediu sua libera-
ção para aceitar o 
convite formulado 
pela equipe gaúcha.

Bruno Silva ainda 
tinha contrato com 
o Fluminense até o 
final da temporada. 
ele disputou 23 par-
tidas com a camisa 
tricolor, sendo 21 

como titular, marcou 
apenas um gol, e deu 
somente uma assis-
tência durante a pas-
sagem pela equipe.

Além disso, o Tri-
color das laranjei-
ras terá um desfal-
que importante para 
os próximos jogos. 
o atacante pedro foi 
submetido a um exa-
me e foi constatada 
uma lesão no múscu-
lo posterior da coxa 
direita. o jogador 
deixou a partida dian-
te do Atlético-Mg no 
intervalo depois de se 
queixar de um des-
conforto.

pedro vinha atuan-
do sem sofrer lesões 

desde abril, quando 
se recuperou da cirur-
gia no joelho direito 
que o afastou por oito 
meses dos gramados. 
desde que voltou a 
atuar, o camisa 9 dis-
putou 14 jogos e mar-
cou cinco gols. ele 
iniciou o tratamento 
médico e não deve ter 
condições de enfren-
tar o CSA, domingo, 
no Maracanã.

Quem também está 
fora da partida dian-
te dos alagoanos é o 
meia-atacante Nenê. 
ele recebeu cartão 
vermelho ao reclamar 
da arbitragem no fi-
nal da partida diante 
do galo.

luCAS MerçoN/FFC

Marcos Jr exalta grupo cruzmaltino
“Merecedor de coisas grandes”

rAFAel rIBeIro/vASCo.CoM.Br

uma das novida-
des na escalação na 
partida contra o goi-
ás, o volante Marcos 
Júnior justificou a 
confiança de vander-
lei luxemburgo sen-
do um dos destaques 
do triunfo cruzmalti-
no no Serra doura-
da. Foi do camisa 19 
o gol que garantiu o 
placar favorável de 1 
a 0 para o gigante da 
Colina.

Sem esconder a fe-
licidade, Marcos Jú-
nior conversou com 
a reportagem do Site 
oficial após o jogo, 
ainda no maior palco 
do futebol goiano, e 

afirmou que considera 
o tento marcado dian-
te do esmeraldino um 
dos mais importantes 
de sua carreira. o mo-
tivo? Foi seu primeiro 
na Série A do Campe-
onato Brasileiro.

- estou muito feliz 
com o gol, mas princi-
palmente por ter con-
seguido ajudar o time 
a sair de campo com 
a vitória, com os três 
pontos. Tenho me de-
dicado muito e vinha 
perseguindo esse gol 
desde que comecei a 
disputar o Brasileiro 
com essa camisa. Já 
tinha marcado uma 
vez num amistoso, 

mas não é a mesma 
coisa. Que seja o 
primeiro de muitos 
- afirmou o jogador.

o resultado obtido 
no último domin-
go  fez o time que-
brar um longo tabu, 
tendo em vista que 
não vencia como vi-
sitante fora do rio 
dentro do Campeo-
nato Brasileiro des-
de a edição de 2017. 
Na ocasião, com gol 
de paulão, o vas-
co bateu o Cruzeiro 
por 1 a 0 no Minei-
rão e encaminhou a 
classificação para a 
Conmebol liberta-
dores.

Volante comemora atuação pelo Vasco no serra Dourada e o gol marcado 
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Brasil não terá mais radares móveis 
nas vias a partir da semana que vem

6

“Ficar num descidão, no final de um retão para multar vai acabar”, garantiu o chefe do Executivo

bolsoNaro aNuNcIa

reprodução/redeS SoCIAIS

 Presidente afirmou que está em “uma briga” na Justiça para acabar com a “máfia das multas”

o p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro afirmou, 

ontem (12), que a 
partir da semana que 
vem o Brasil não terá 
mais radares mó-
veis nas estradas. A 
declaração foi feita 
durante a inaugura-
ção da duplicação da 
Br-116, no interior 
do rio grande do 
Sul.

“estou com uma 
briga juntamente 
com o Tarcísio [mi-
nistro da Infraestru-
tura] na justiça para 
acabarmos com os 
pardais no Brasil, 
essa máfia de mul-
tas, que vai para o 
bolso de alguns pou-
cos nessa nação. é 
uma roubalheira”, 
afirmou Bolsonaro. 
“Anuncio para vo-
cês que a partir da 

semana que vem não 
teremos mais radares 
móveis no Brasil”. 

o presidente, no 
entanto, não especi-
ficou como isso será 
feito. “essa covardia 
de ficar num desci-
dão, no final de um 
retão alguém atrás de 
uma árvore para mul-
tar vocês não existirá 
mais”, completou. 

Bolsonaro também 
falou sobre o projeto 
de lei que enviou a 
Câmara dos deputa-
dos que, entre outras 
medidas, aumenta a 
validade da CNH de 
5 para 10 anos e am-
plia de 20 para 40 o 
número de pontos 
máximos para a cas-
sação do documento.

para o presidente, 
“quando um motorista 
profissional perde sua 
carteira de motoris-
ta, na verdade ele está 
perdendo a sua carteira 
de trabalho”. “o parla-

mento com toda a cer-
teza dará a devida res-
posta a essas propostas 
nossas”, acrescentou.

em seu discurso 

Empresário de Nova Iguaçu 
aprende a receita do sucesso 

Há quatros anos, david 
pina, de 39 anos, idealizou 
um plano que juntasse a fome 
com a vontade de comer. e 
deu certo!  Hoje, o bem-su-
cedido empresário iguaçua-
no, do ramo da alimentação, 
sabe que conquistar o cliente 
pela boca e um ótimo aten-
dimento são ingredientes in-
dispensáveis para alcançar o 
sucesso. 

dono da Choperia Happy 
Hour e da lanchonete Bru-
tus, localizadas na estrada 
de Adrianópolis, no bairro 
Santa rita, david conhece 
a estratégia para fazer pros-
perar seu negócio e faturar. 
o segredo, segundo ele, é 
oferecer conforto a clientela. 
“o ambiente familiar, alia-
do à segurança e qualidade 
no serviço oferecido atrai 

qualquer cliente, desde o mais 
humilde até o endinheirado. 
Nossa casa não faz distinção. 
Quem manda é o freguês”, 
afirma ele, com satisfação. 

aLMoço FaRto no 
DoMinGo 

Dos país
No último domingo, dia 

dos pais, o empresário mos-
trou porque bom atendimen-
to é sinônimo de casa cheia. 
ele preparou uma mesa farta, 
tendo como prato principal a 
feijoada, e várias outras igua-
rias para satisfazer todos os 
paladares dos presentes da ha-
ppy Hour, que estava lotada de 
famílias inteiras reunidas para 
comemorar a data especial. o 
almoço se estendeu até o co-
meço da noite, com o jantar.  
“Foi um domingo muito espe-

cial. Sei o quanto é importante 
você chegar em um estabele-
cimento e ser bem recepcio-
nado. essa qualidade faz a 
diferença na nossa choperia. é 
por isso que o cliente sempre 
volta”, disse pina. 

DiVERsas 
atRaçõEs 

Além do cardápio variado 
da Happy Hour e do Brutus, 
as atrações musicais são um 
show à parte no badalado es-
tabelecimento do antigo ter-
ceiro distrito de Nova Iguaçu. 
Nomes como Cayton rodri-
gues, o grupo precisamente 
e digão já se apresentaram na 
casa, que lota nos finais de se-
mana. 

david enfatiza que para ofe-
recer diversão aos clientes, 
não economiza nos cachés que 

a Choperia happy hour e a Lanchonete Brutus são de propriedade do empresário

são pagos aos músicos de dife-
rentes estilos, mas todos esco-
lhidos a dedo graças ao reper-
tório variado que caiu no gosto 

dIvulgAção

Polícia Federal faz busca e apreensão no 
apartamento de Fernando pimentel (pt)
A pF (polícia Federal) de-

flagrou na manhã de ontem 
(12) a operação Monogra-
ma para “combater falsida-
de eleitoral e lavagem de 
dinheiro”. Foram cumpri-
dos 2 mandados de busca 
e apreensão em endereços 
ligados ao ex-governador 
de Minas gerais Fernando 
pimentel (pT).

os mandados foram ex-
pedidos pela 32ª Zona 
eleitoral. A ação é um des-
dobramento da operação 
Acrônimo, deflagrada em 
29 de maio de 2015.

“As investigações apon-

taram possíveis delitos elei-
torais, nos quais empresas 
de consultoria, mediante a 
simulação de prestação de 
serviços, teriam sido usadas 
para o recebimento de van-
tagens ilícitas em montante 
superior a r$ 3 milhões”, 
diz a pF.

o órgão se baseia na co-
laboração premiada do 
empresário Benedito ro-
drigues, conhecido como 
Bené. “As provas indica-
ram que os valores recebi-
dos decorreram de atuação 
de agente político em bene-
fício de negócios de empre-

sa brasileira no uruguai”, 
informou a pF.

o advogado de pimentel, 
Eugênio Pacelli, afirmou 
ao site poder 360 que a 
ação causa estranhamento.

“o nome [da operação] 
é novo; a operação é ve-
lha. estranhamos a me-
dida, que se refere a fatos 
de 2014. e a operação 
Acrônimo já adotou todas 
as medidas possíveis. es-
tamos contribuindo, colo-
cando tudo à disposição, 
apesar do excesso que ca-
racteriza essa busca e apre-
ensão”, afirmou.

FerNANdo FrAZão / ABr

o petista foi governador de Minas pelo pt de 2015 a 2019 e ministro de Dilma. 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

popular, ganhando muitos fãs 
que frequentam o estabeleci-
mento atraídos também pela 
boa música. “vamos continuar 

com a receita que está dando 
certo. Quando não der mais, 
a gente se reivinventa e segue 
em frente”, resume ele. 

durante a cerimônia, 
Bolsonaro ainda si-
nalizou que pretende 
se candidatar a ree-
leição. o presidente 

disse que pretende, 
em 2023, integrar a 
malha ferroviária en-
tre o porto de Taqui, 
no Maranhão, e o por-

to de Santos, em São 
paulo. “Não dá pra 
fazer antes de 2023”, 
reiterou. (Fonte: Últi-
mo Segundo)



Resgate dRamático  

terça-feira, 13 de agosto de 2019

Mãe e filho são resgatados com 
vida da casa que desabou, no rio

7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 imagem do alto mostra como ficou o imóvel após o desaba-
mento em Curicica, na Zona oeste do Rio, na manhã de ontem 

dIvulgAção/políCIA CIvIl

Imóvel de três andares, mais um terraço, ficou escorado em contruções vizinhas. Vítimas se preparavam 
para sair quando tudo veio abaixo. Resgate do Grupamento de Busca e Salvamento durou quatro horas

reprodução/Tv gloBo

Civil agarra suspeitos de controlar 
areais da milícia em Seropédica 

tiago, Eduardo, Vagner e Marcos foram presos pela Civil

Mãe e filho foram retira-
dos com vida dos es-
combros de uma casa 

de três andares, mais um terraço, 
que desabou na comunidade vila 
Sapê, em Curicica, na Zona oeste 
do rio, na manhã de ontem. de-
pois de quatro horas de um resgate 
dramático, as vítimas foram enca-
minhadas para o Hospital Munici-
pal lourenço Jorge, na Barra da 
Tijuca, Zona oeste do rio, onde 
chegaram conscientes. 

o desabamento ocorreu em 
um imóvel que fica às margens 
do rio guerenguê. o comandante 
do grupamento de Busca e Sal-
vamento, tenente coronel rodri-
go Bastos, informou que rayane 

Silva Martins, de 21 anos, estava 
num quarto, na cama, sob uma 
laje, e Nicolas domingos Martins, 
3, num colchão. 

“ele estava bem, lúcida, con-
versando com a gente o tempo 
todo, mas muito nervosa. esta-
bilizamos, colocamos oxigênio 
para ela, mas para nossa surpresa 
a criança não estava com ela. ou-
vimos o choro, mas era um choro 
de medo. Fomos seguindo o som 
e achamos a criança num colchão. 
ela estava protegida por um bol-
são de ar sob uma laje”, contou 
Bastos.

Sérgio gomes, coordenador 
de operações da defesa Civil, 
contou que um total de quatro 
imóveis serão demolidos. o que 
desabou, o lateral, onde ele está 
escorado, e outros dois, que são 

feitos de madeira.

 tRaBaLho 
DE REsGatE 

As duas vítimas conversavam 
com os agentes e davam informações 
para ajudar no trabalho de resgate. 
um balão de oxigênio foi levado pe-
las equipes para auxiliar nos trabalhos 
de resgate. os agentes também reti-
raram móveis, lama e terra do local 
para conseguirem acessar as vítimas.

Segundo informações, um áudio 
que circula em um grupo de aplica-
tivo de moradores de Curicica teria 
sido gravado por rayane momentos 
depois de ficar entre os escombros. 
“gente, pelo amor de deus, a minha 
casa caiu em cima de mim, e o meu 
filho está gritando. Alguém manda 
uma ambulância, por favor”, diz o 
áudio.

Sequestrador roda depois de fazer 
dois reféns em saída de shopping

Marginal é conduzido para delegacia de Nova Iguaçu 

reprodução

um suspeito de integrar 
de uma quadrilha de roubo 
e sequestro foi preso on-
tem por agentes da 52ª dp 
(Nova Iguaçu). erickson 
valentin e outros compor-
sas, que estão detidos, são 
autores de crimes de roubo, 
extorsão mediante seques-
tro, estupro e associação 
criminosa. 

Após investigação, a po-
lícia apurou que o bando 
sequestrou as duas vítimas 
quando saíam do Shopping 
Nova Iguaçu e as levaram 
para um cativeiro. de lá, 
uma parte deixou o local 
e foi realizar compras e 
saques com os cartões ds 

Quatro suspeitos de con-
trolar areais que dão lucro 
para a milícia na área de 
Seropédica foram presos na 
manhã de ontem pela polí-
cia Civil. Tiago Bruno Na-
zaré de Campos, eduardo 
ramos Teixeira, o ‘Feijão’,  
vagner da Silva, o ‘Sagati’, 
e Marcos Cesar da Silva, o 
‘Chacal’, foram presos em 
Campo grande e paciên-
cia, na Zona oeste do rio, 
e também em Nova Iguaçu. 

de acordo com as inves-
tigações, ‘Sagati’ e ‘Feijão’ 
já possuíam mandados de 
prisão pelo crime de orga-
nização criminosa. Wagner 
já foi atleta profissional de 
MMA. durante a ação fo-
ram apreendidos um fuzil, 
três pistolas glock 9mm, 
uma pistola calibre .380, 
uma espingarda calibre. 36; 
55 munições de fuzil 7,62 
e 100 munições de pistola 
9mm, além de uma réplica 
de fuzil r10, rádios trans-
missores, carregadores, far-
das e toucas ninja.

aLVo DE opERaçõEs 
DEsDE 2018

Ainda segundo as inves-
tigações, o uso de extensas 
áreas de areais em Seropé-
dica para lucro da milícia 
tornou a região alvo de ope-
rações desde 2018. Quem 
comanda os areais é a mi-

Tiroteio em Angra dos Reis deixa mortos

ONG afirma que Maré teve mais 
mortos por conflito que em 2018

Seis criminosos morreram 
e um ficou ferido em troca de 
tiros na madrugada de ontem 
entre traficantes de drogas e 
homens da tropa de elite da 
polícia Militar, em Angra dos 
Reis, no sul fluminense. Em 
nota, a polícia Militar infor-
mou que foram apreendidos 
três fuzis, duas espingardas, 
uma pistola automática, muni-
ções, 572 pinos de cocaína e 
368 pequenos pacotes de co-
caína.

o clima no dia de hoje está 
normal no município de Angra 
dos Reis, na Costa Verde flu-

minense, depois de um dia de 
intenso tiroteio na comunidade 
parque Belém, entre policiais 
militares e traficantes de drogas 
que agem na região. devido ao 
poderio bélico dos traficantes, 
a unidade da pM de Angra 
pediu reforço ao Batalhão de 
operações policiais especiais 
(Bope) que seguiu do rio para 
o município que fica a cerca de 
200 quilômetros da capital.

Com a chegada do Bope à 
noite, a comunidade do Belém 
foi cercada pelos militares e 
após intenso tiroteio que ter-
minou de madrugada, seis cri-

minosos morreram e um deles 
acabou ferido e foi encami-
nhado ao Hospital Municipal 
geral de Japuíba, onde foi ope-
rado e está fora de perigo, de 
acordo com o boletim médico.

Após o tiroteio, moradores 
da comunidade do Belém in-
cendiaram dois ônibus na ro-
dovia rio-Santos, que tiveram 
perda total. A rodovia ficou 
interditada por cerca de duas 
horas, mas antes das 4 horas da 
madrugada já estava liberada, 
de acordo com a polícia ro-
doviária Federal (prF). Fonte: 
Agência Brasil 

dados divulgados ontem 
pela organização não go-
vernamental (oNg) redes 
da Maré, no Boletim direi-
to à Segurança pública na 
Maré, aponta que nos seis 
primeiros meses de 2019, o 
Complexo da Maré, na zona 
norte do rio de Janeiro, re-
cebeu mais operações poli-
ciais registrou mais mortes 
por conflitos armados do 
que em todo o ano de 2018. 

o estudo conduzido por 
pesquisadores do eixo di-
reito à Segurança pública e 
Acesso à Justiça da redes 
da Maré mostra que, no 
primeiro semestre de 2019, 

houve 27 mortes em con-
flitos armados no comple-
xo, sendo 15 em operações 
policiais. desse total, 12 
mortes foram em confron-
tos entre grupos crimino-
sos.

em todo o ano de 2018, 
os pesquisadores registra-
ram 24 mortes em conflitos 
armados, 19 delas em ope-
rações policiais e cinco em 
confrontos entre grupos 
armados. o Complexo da 
Maré abrange 16 comuni-
dades e uma população de 
aproximadamente 130 mil 
pessoas, tendo sido trans-
formado em um bairro ofi-

cialmente pela prefeitura 
do rio em 1988. é um dos 
complexos mais populosos 
da capital fluminense.

No ano passado, o Com-
plexo da Maré recebeu 
nove operações policiais 
no primeiro semestre e 
sete no segundo, enquan-
to os seis primeiros meses 
de 2019 tiveram 21 opera-
ções. o levantamento mos-
tra que, de janeiro a junho, 
houve suspensão de aulas 
em escolas e fechamento 
de unidades de Saúde em 
10 dias, mesmo número 
que em todo o ano de 2018. 
Fonte: Agência Brasil 

lícia conhecida como Bon-
de do ecko, controlada por 
Wellington da Silva Braga, 
o ecko. para a polícia Ci-
vil e o Ministério público, 
a milícia é considerada a 
maior do rJ. 

Seu irmão, luiz Antônio 
da Silva Braga, atua como 
empresário e seria um dos 
principais responsáveis 
pela lavagem do dinheiro 
do grupo através da ativi-
dade dos areais em Seropé-

dica. em uma delas, a po-
lícia prendeu seis pessoas 
suspeitas de movimentar o 
dinheiro da organização en-
tre 2012 e 2017. Segundo o 
Mp-rJ e a polícia Civil, a 
milícia de ecko e Zinho la-
vou o dinheiro de suas ati-
vidades criminosas com o 
auxílio de empresas, como 
a Macla extração e Comér-
cio de Saibro eireli – epp e 
a Hessel locação de equi-
pamentos ltda.

vítimas e as obrigaram a fa-
zer sexo oral antes de serem 
libertadas.

Com base nas informa-
ções dadas pelas vítimas, os 

agentes conseguiram coletar 
informações, refazendo os 
passos dos acusados o que 
permitiu a identificação de 
seis criminosos.

Viciado em drogas mata a mãe após 
deixar clínica de reabilitação em GO

Marcos esfaqueou a mãe, que ainda tentou fugir 

redeS SoCIAIS / reproduçãoGoiÁs - Marcos ri-
beiro Queiroz, suspeito 
de esfaquear e matar a 
própria mãe, foi preso por 
policiais militares na noite 
do último sábado. o mar-
ginal é usuário de drogas 
e foi tirado de uma clínica 
de reabilitação pela mãe 
para tratamento dentário.

No dia do crime, vizi-
nhos contaram que rosa 
Bueno, que era moradora 
de Cristalina, município a 
280 quilômetros de goiâ-
nia, saiu correndo pela rua, 
ferida, e acabou caindo. A 
vítima chegou a ser socor-
rida pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de urgên-
cia (Samu), mas acabou 

não resistindo. Quando os 
militares chegaram a casa 
da vítima encontraram o fi-

lho dela trancado dentro do 
quarto. Ainda não se sabe a 
razão do crime. 



Você sente a necessidade 

de expor o que pensa com 

uma pessoa importante. 

É um dia importante para 

reparar ideias com uma 

pessoa significativa. Tenha atenção 

com brigas e desentendimentos.

Os projetos passam por 

mudanças e você pode 

sentir o mesmo em 

relação aos amigos. É 

necessário ser flexível, 

principalmente para integrar ideias 

e realizar novos movimentos. Tenha 

atenção aos imprevistos!

Áries

Você sente a 

necessidade de 

se posicionar, 

principalmente para 

organizar pontos 

importantes em sua carreira ou em 

suas metas. Uma conversa com 

uma pessoa é difícil e tudo parece 

estar saindo do seu controle. Busque 

interagir com a experiência com 

desapego.

Touro

Você é levado a se 

comunicar com 

uma pessoa do seu 

convívio, seja alguém 

próximo ou distante. 

É preciso dar atenção à ansiedade 

e à forma como você se comunica. 

É necessário inovar as ideias e as 

relações. Mas você deve dar atenção 

ao trânsito e a imprevistos, porque a 

rotina segue agitada.

Gêmeos

Existe a necessidade 

de inovar os recursos 

materiais. Preste 

atenção a cortes e a 

definições importantes 

que devem compor as metas e os 

projetos. Dê atenção aos imprevistos 

materiais e a negociações.

Câncer

Leão

Uma notícia traz 

cortes de trabalho ou 

afastamento de pessoas 

que desafiam a ordem 

e a estrutura das coisas. 

Busque ser flexível 

para interagir com as mudanças e, 

se for necessário, faça a mudança 

você mesmo, mas com ponderação e 

consciência das circunstâncias.

Virgem

A autoestima é afetada 

e é preciso analisar as 

relações de amizade 

que se apresentam 

tumultuadas e fadadas 

a cortes ou afastamentos. É necessário 

entender o cenário para que seja 

possível transitar com flexibilidade e 

abertura para outras opiniões.

Libra

É um dia de imprevistos 

e cortes que podem tocar 

o núcleo familiar ou o 

imóvel. Busque analisar 

as circunstâncias e as 

relações que seguem prejudicadas. O 

céu exige de você novas posturas!

Escorpião

Você sente dificuldade 

para expressar o que 

pensa e o céu exige de 

você flexibilidade para 

interagir com a situação 

de uma forma mais 

harmônica. É imprescindível abrir a 

mente para situações e relações novas.

Sagitário

Você é levado a 

analisar a situação 

financeira e interagir 

com os investimentos 

de uma forma mais 

independente. Busque entender a 

experiência para tirar o melhor dela. A 

fase exige desprendimento e inovações 

profissionais. É um dia em que é 

preciso dar atenção a imprudências e a 

impulsos materiais.

Capricórnio

Tenha atenção com 

a ansiedade e com as 

suas posturas. O céu 

aponta imprevistos e 

situações que fogem do 

seu controle. Busque 

ser flexível a ideias diferentes e avalie 

de que forma deseja se comunicar com 

uma pessoa importante para o seu 

desenvolvimento.

Aquário

É preciso dar atenção 

aos imprevistos e a 

situações que afetam 

o seu emocional. Os 

medos e os bloqueios 

ficam mais visíveis e você precisa se 

organizar emocionalmente. A rotina 

e a comunicação com uma pessoa que 

está afastada também é afetada.

Peixes

terça-feira, 13 de agosto de 2019

Não jogue  lixo nas ruas. 
A população agradece!

atoS oFiciaiS8

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PROCESSO Nº 1387/2018.

     AUTORIZO e RATIfICO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, XXII da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
PARECER da Procuradoria Geral do Município 
as fls. 40 a 42 e 44, em favor da Empresa AMPLA 
ENERGIA E SERVIÇOS S.A. inscrito no CNPJ sob o n° 
33.050.071/0001. 

Porto Real, 10 de abril de 2019.
ANDERSON BARBOSA VALLIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº 6831/2018.

     AUTORIZO e RATIfICO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, XXII da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
PARECER da Procuradoria Geral do Município as fls. 62 a 
64, em favor da Empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS 
S.A. inscrito no CNPJ sob o n° 33.050.071/0001. 

Porto Real, 10 de abril de 2019.
ANDERSON BARBOSA VALLIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PROCESO 4709/2018

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, ADJUDICO 
E HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 055/2019 que 
objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS, atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no 
processo administrativo 4709/2018, às empresas:
Empresa: KASA MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 
ME
CNPJ: 10.438.280/0001-78
Valor de R$ 188.883,36 (cento e oitenta e oito mil, 
oitocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)
Empresa: RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ODONTO-HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 31.890.783/0001-50
Valor de R$ 175.965,40 (cento e setenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
Empresa: ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 31.504.080/0001-46
Valor de R$ 249.989,40 (duzentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 1 de agosto de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 090/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Tidimar Comércio de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-518/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 518/2019
07 - Valor Global: R$ 117.691,20 (cento e dezessete mil, 
seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Estévia Distribuidora de Medicamentos 
Eireli
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-519/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 519/2019
07 - Valor Global: R$ 111.032,23 (cento e onze mil, trinta 
e dois reais e vinte e três centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: J F Farma Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos Ltda EPP
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-520/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 520/2019
07 - Valor Global: R$ 128.177,64 (cento e vinte e oito mil, 
cento e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Proativa Hospitalar Eireli ME
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-521/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 521/2019
07 - Valor Global: R$ 26.185,50 (vinte e seis mil, cento e 
oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: C.H.L. Produtos Médicos Hospitalares 
Ltda
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-522/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 522/2019
07 - Valor Global: R$ 369,60 (trezentos e sessenta e nove 
reais e sessenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 095/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Patrifarma VR Comércio de Produtos 
Médicos Ltda
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-523/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 523/2019
07 - Valor Global: R$ 15.734,40 (quinze mil, setecentos e 
trinta e quatro reais e quarenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 096/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Nova Linea Comércio de Produtos 
Farmacêuticos Eireli
03 - Objeto: Aquisição de medicamentos
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-524/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 524/2019
07 - Valor Global: R$ 106.099,84 (cento e seis mil, noventa 
e nove reais e oitenta e quatro centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 6224/2018
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 17 de julho de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Sullab Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda
03 - Objeto: Aquisição de material de consumo do 
laboratório do 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-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-598/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 598/2019
07 - Valor Global: R$ 196.507,40 (cento e noventa e seis 
mil, quinhentos e sete reais e quarenta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1124/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 02 de agosto de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Kasa Med Distribuidora de Medicamentos 
e Materiais Hospitalares Ltda
03 - Objeto: Aquisição de material de consumo do 
laboratório do 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-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-597/2019 Ficha 073
06 - Nota de Empenho: 597/2019
07 - Valor Global: R$ 554.963,12 (quinhentos e cinquenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e doze 

centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1124/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 02 de agosto de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Biota Construções e Transportes Ltda 
EPP 
03 - Objeto: Realização de serviços de reforma do galpão 
da usina de triagem de resíduos sólidos provenientes 
de coleta seletiva domiciliar, localizado na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 07-17.01.00-18-452-0010-
2.044-3.3.90.39.00-1.001.0000-003/2019 Ficha 012
06 - Nota de Empenho: 003/2019
07 - Valor Global: R$ 91.040,30 (noventa e um mil, 
quarenta reais e trinta centavos)
08 - Processo Administrativo Nº: 1696/2019
09 - Prazo: 60 (sessenta) dias
10 - Data da Assinatura: 06 de agosto de 2019.

Reinaldo José Raimundo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - Contratado: Américo de Alemida Fagundes
03 - Objeto: Locação de imóvel para instalação do Centro 
de Atendimento da Saúde Mental 
04 - Embasa/Modalidade: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93   
05 – Crédito Orçamentário: 02-13.01.00-10-302-0017-
2.002-3.3.90.36.00-1.001.0000-641/2019 Ficha 135
06 - Nota de Empenho: 641/2019
07 - Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
08 - Processo Administrativo Nº: 3599/2019
09 - Prazo: 12 (doze) meses.
10 - Data da Assinatura: 06 de agosto de 2019.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Meio Saúde

AUTORIZO E RATIFICO
PROCESSO Nº 3599/2019

AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, 
conforme artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme Parecer jurídico de fls. 44, 45 e 46 e 
parecer da da Controladoria Geral do Município as fls.26v, 
em favor de AMÉRICO DE ALMEIDA FAGUNDES, no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
Solicito empenho. 

Porto Real, 30 de julho de 2019.
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE ADIAMENTO/ ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL 082/2019

PROCESSO 1636/2017

Objeto:Contratação de leiloeiro oficial para a realização 
de leilões públicos de bens móveis de propriedade 
do município considerados obsoletos, sucateados, 
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação 
antieconômica e outros, em Porto Real – RJ.
A Secretaria Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos, comunica que tendo em vista a necessidade 
de adequação do respectivo edital, fica adiada para às 09 
horas do dia 26 de agosto de 2019 o Pregão Presencial 
acima referido.
O Edital e respectiva errata poderão ser retirados no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de 
Licitações Compras e Contratos os interessados deverão 
trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
Para maiores informações na Secretaria Municipal de 
Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore, 
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 12 de agosto de 2019.
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 085/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público 
que realizará às 14:00 horas de 22 de agosto de 2019 na 
Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no 
Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro 
Porto Real, RJ, licitação nº. 085/2019 na modalidade 
Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando  
Aquisição de agulhas e seringas, para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do 
Processo Administrativo nº. 4164/2019. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 
folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais).

Porto Real, 12 de agosto de 2019
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

loMbo de vitelA 
AssAdo

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

batata doce
sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

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

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

bAtAtA doCe FritA

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 

12 DE AGOSTO DE 2019. PUBLICADO EM 
13/08/2019 – CÓD-PMBR 148.

DECRETO N° 4.736 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
“DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTA-
BELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 4.705/2019, 
DE 14 DE JUNHO DE 2019”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO 
a necessidade de se atentar ao princípio da eficiência 
administrativa:

DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias o prazo 
previsto no Art.4º do Decreto Municipal nº 4.705/2019, 
de 14 de junho de 2019, para conclusão do relatório 
pela Comissão Especial para fazer a análise dos paga-
mentos feitos a partir de 02 de maio de 2019.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº0259/GP/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 
2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº0260/GP/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 
2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ODAIR DA CUNHA ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 
e Captação de Recursos e Convênios. 

PORTARIA Nº0261/GP/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 
2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MERHI DAYCHOUM, para exercer 
o cargo em comissão de Secretário Especial de Proje-
tos Especiais, símbolo SM, da Secretaria Municipal da 
Casa Civil.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 
032/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/185/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e qua-
trocentos 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 
019/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/184/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO LUZ E VIDA.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 43.200,00 (quarenta e três 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 
020/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/117/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO LUZ E VIDA.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.

VALOR TOTAL: R$ 43.200,00 (quarenta e três 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 
021/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/191/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: INSTITUTO LUZ E VIDA.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 43.200,00 (quarenta e três 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº 2743/SEMAD/2019 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2019
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCELO DOS SANTOS PEREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjun-
to de Defesa Civil, símbolo CC-1, da Secretaria Munici-
pal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Matr 82/43327
Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº2744/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JUVENAL MARCOS FERREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Ad-
junto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal Casa Civil.

PORTARIA Nº2745/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, RAQUEL DE CARVALHO BASTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Ad-
junto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Admi-
nistração.

PORTARIA Nº2746/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, CARLOS EDUARDO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº2747/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANA MARIA TITONEL ALMEIDA, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Ad-
junto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios.

PORTARIA Nº2748/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, BRAULINO ALBERTO VIEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto de 
Ordem Urbana, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal 
de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº2749/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCIANA DOS SANTOS ALVES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, do 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2750/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANTONIO AUGUSTO PENEIRAS FILHO, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2751/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARCO AURÉLIO MESSIAS DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2752/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VINÍCIUS RODRIGUES ANNES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, do 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2753/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2754/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAFAEL DE OLIVEIERA RODRIGUES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº2755/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
HÉLITON DA SILVA ANNES, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, do Ga-
binete do Prefeito.

PORTARIA Nº2756/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANDRESSA GALONETE ALVES

JOELMA fERREIRA DA SILVA 

DEISE JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS 

ELIANA BOTELHO MUNIZ DE LIMA 

HELLEN CRISTINA DOS SANTOS ROQUE

ELISETE ROQUE DA SILVA 

PRISCILA MAIA

PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA 

ÉRICA ANDRADE DE JESUS

ANILZA ROQUE DA SILVA 

CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

ELEONORA CARVALHO

RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS

NÁDIA DE OLIVEIRA MARCIEIRA BARBOSA 

SHAMANTHA BATISTA DA SILVA 

DAYANE MARCIEIRA BARBOSA 

fERNANDA BARBOSA DA SILVA 

BEATRIZ DE MELO GUIMARÃES PIRES

TAILINE MORENO TEIXEIRA 

CECILIA CÁSSIA SENNA DE CIRQUEIRA 

JOSELAINE DE SOUZA CALISTO

ELNICE DA SILVA 

BRENDA DA COSTA SILVA MENEZES

PORTARIA Nº2757/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

BRUNO SALES DE ANDRADE 

ABIGAIL PEREIRA DE OLIVEIRA 

PORTARIA Nº2758/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JESSICA MATOS PEREIRA

CARMEM LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA

KARLENE DOS REIS  MENDONÇA DA SILVA

ANGELINA GONÇALVES SILVA SOUZA

PAMELA COSTA SOUZA

MARIA PROCOPIA DE SOUZA VITORINO
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

peiXe CoM AçAí

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

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

FilÉ de MerluZA CoM 
bAtAtA Ao Forno

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

EUNICE DIAS fERREIRA

SOLANGE CASSINI DE SOUZA

PATRICIA ARAUJO DA SILVA

NELCILENE CANDIDO MENDES

VERA LUCIA CANDIDO  SANTOS

PATRICIA DO NASCIMENTO DE ARAUJO

MARIA HELENA fERREIRA TOMAZ

RITA DE CASSIA DA SILVA

LEIDIANE ALVES DOS SANTOS

MARIA HELENA MARTINS DE CARVALHO

SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA

IGOR DA SILVA MACHADO

SANDRA REGINA DE SOUZA AURELIO

PORTARIA Nº2759/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JOICE BONfIM DE OLIVEIRA

REGIANE CRISTINA CORREA DA COSTA

NADIR  KAREN COELHO DA SILVA BARBOSA

NORMA DO CARMO fERREIRA 

VICTOR fERREIRA PINTO

VINICIUS SANTIAGO PEREIRA

PORTARIA Nº2760/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCELO GUEDES MORAIS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2761/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

LEONEL GARIBALDE DA SILVA

ALEf LIMA SILVA 

LENITA GARIBALDI DA SILVA DA SILVA S BORGES 

ELIAS LIMA SILVA

JOYCE DA SILVA QUEDEVEZ 

LEANDRO LUCAS GARIBALDI DA SILVA 

PORTARIA Nº2762/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

SILVANE LEAL NUNES ARRUDA

MARIANE GAMA DE fARIAS

ALOISIO JOSÉ DA SILVA RANGEL 

MARCIA CUNHA RIBEIRO DE SOUZA

DAIANA BEZERRA DA PAZ 

AGENOR ALVES fERREIRA 

UGLORICIARA ALVES ANTONIA fRANÇA 

LAUDIRENE SANTANA fERREIRA MARTINS

TELMA MARCIA SOARES DE SÁ

MANOEL LURINO DA VIERA fIENO

LETICIA SANTANA fERREIRA DIAS

UILIVAN CHAVES MACHADO

NILCEIA SOARES 

AGUINALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR

ADRIANA RAMOS DA SILVA 

JANETE DE SOUZA MOREIRA CARVALHO

ADRIANA GOMES ALMEIDA DE BRITO 

MIRIAN MOREIRA MEIRELES 

ELAINE SIQUEIRA SANCHO

ELIAS DOS SANTOS PINTO

REGINA ALVES DOS SANTOS DO AMARAL

PORTARIA Nº2763/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

fÁTIMA HELENA GONÇALVES DA SILVA 

RENATA DE fARIAS PEREIRA 

DAIENE DARLA DE NASCIMENTO MAIA 

PORTARIA Nº2764/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 

NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA 

MODESTO MARTINS DA SILVA 

ANA MARIA ROCHA GONSALVES 

CAROLINE NUNES DE SOUZA LORCA 

ANA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS 

ANITA DOS SANTOS MONTEIRO

ELIANE MOURA DE OLIVEIRA 

PORTARIA Nº2765/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANA MARIA MARQUES RIBEIRO 

ADILSON CORREIA DE ARAUJO 

JOSIEL DA SILVA SOUZA 

IAGO ALEXANDRE ALMEIDA 

HELLEN DA SILVA MORAIS

JAQUELINE CRUZ DE SOUZA

PRISCILA CRUZ DE SOUZA 

GENIELEIDE SOCESA LIMA 

LARISSA COSTA DE AQUINO 

PAULO CEZAR VIRGILIO fILHO 

GEOVANI DE SOUZA DOS SANTOS 

MARIA ANDREZA BORGES DA SILVA

JÉSSICA SOUZA ALMEIDA BEZERRIL 

PORTARIA Nº2766/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

MARIA LUCIA GALDINODE ARAUJO

fRANCISCA CORREA PEREIRA 

CLAUDIA JANAÍNA SIMÕES PEREIRA 

DENISE MARIANO XAVIER DA SILVA 

DANIELE MONSARES CORDEIRO 

CAROLINA PEREIRA DA SILVA 

PORTARIA Nº2767/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PRISCILA BERNARDO LEAL

YARA JULIA LIMA DE SOUZA

GLAUCE KELLY LEITE PEREIRA

PORTARIA Nº2768/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

VAGNER DE JESUS HARODOS 

ALEX SANDRO CAMILO DE SOUZA

SANDRO NACAMURA GOMES

QUITÉRIA JANE VIVIANE DOS SANTOS 

SEBASTIÃO CAETANO GONÇALVES 

SÔNIA ISABEL COELHO fRANCISCO 

PORTARIA Nº2769/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

THUANE fERNANDES SANTOS 

CICERO GOMES DA SILVA

RICARDO BERNARDO DA COSTA 

IRANI CANDIDO DO NASCIMENTO CUSTODIO

MARIA APARECIDA DA SILVA 

SUSI CARLA LOPES HERNANDES 

SHEILA MARIA DE OLIVEIRA LAGO MOREIRA 

PEDRO ALVES DA COSTA

MARIA DA PENHA DE CARVALHO 

GÉSSICA DE MEDEIROS SILVA

GABRIELA DA SILVA NONATO 

JACIARA DE OLIVEIRA MANSORES

CARLOS EDUARDO ZAMBOTI DA SILVA

PORTARIA Nº2770/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

GERALDO DE OLIVEIRA SILVA 

ANA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA ALMEIDA 

RENATO BORGEM MARTINS 

LIDIA LIRA RAMOS DE LIMA

IZABEL CRISTINA BORGES OLIVEIRA

LUCIENE DE PAULA LIMA 

BRUNA TEIXEIRA COSTA

INÊS DE ALMEIDA CAMBINA

MELQUIZELDEQUE DO NASCIMENTO PEREIRA 

PORTARIA Nº2771/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

MARCOS VALERIO MARQUES DA SILVA

LEONEL BRAGA DA SILVA

CAROLINE VALLE ARAUJO

SIMONE DE SOUZA BRITO 

NIVEA CRISTINA ANDRADE DE MENEZES DOS SANTOS

ARI DOS SANTOS 

VIVIANE SILVA DE LIMA DOS SANTOS

GISELLE MARQUES POLICARPIO 

CARLA VIVIANE PINHO AGUIAR

ULLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

ALEf LISBÔA GARCIA 

PORTARIA Nº2772/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANA CRISTINA BELMONT CARDOSO 

MARIA CRISTINA VENANCIO DE ABREU 

ANDRÉ PORTELA DE LIMA 

PORTARIA Nº2773/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PATRICIA COSTA

RAILANE ALVES DA SILVA

EVELYN CAROLINE SILVA fERNANDES

SUELI DE SOUZA PEÇANHA

NATALIA TUANE DE PRADO ALVES

MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA

SIDNEIA DIAS DA SILVA

PORTARIA Nº2774/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

AMARILDO DOS SANTOS 

ADRIANA DE SOUZA MENDONÇA

ANA PAULA fERNANDES DE CARVALHO

ELOÍSE ABICASSIS COSTA ALVES

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO

ENEDINA DA SILVA MARIANO

UBIRACINEIA DE OLIVEIRA ANTONIO

CLAUDIA DO NASCIMENTO ALVES SILVA

ADRIANA VIEGAS DA SILVA SANTOS

GABRIELA GONÇALVES DO NASCIMENTO

ELISANGELA DE SOUZA MACHADO

NAIR LOURDES DE OLIVEIRA

AURI RODRIGUES GONZAGA

TATIANE PONTES DE OLIVEIRA RIBEIRO

CINTIA DOS SANTOS SILVA

MARIA DA PAZ fERREIRA

PORTARIA Nº2775/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
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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.

NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANA CAROLINA CORREA PEREIREA

ADAILTON fARIAS GONÇALVES

ALBERTO CORDEIRO ROCHA

ALESSANDRA ADÃO LOPES SANTOS

CENYR DA COSTA SENNA DE CERQUEIRA

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA MERQUES

NATALIA SOUSA DAS NEVES

RAIANE PEIXOTO DA SILVA

ROSANA RAMOS MALVAZIO LIBERATORI

SARITA MACHADO MAESTRELLO

PORTARIA Nº2776/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PRISCILA VALENTIN DA NOBREGA

JOÃO BATISTA DA SILVA

NOEMI DO ROSÁRIO MUNIZ

SARA VITÓRIA NUNES BASTOS

ALESSANDRA DO NASCIMENTO fERRO

ZILAR DO AMARAL DE ALMEIDA 

PORTARIA Nº2777/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANDERSON COSTA

RAfAELA DE BRITO XAVIER

DAIANA CORREIA GONÇALVES OLIVEIRA

BERNARDO WILLIAM BATISTA ALMEIDA DE SOUZA

LUCILENE LEITE DA SILVA

MICHELE CORREIA GONÇALVEZ

SUELEN DE BRITO XAVIER

ADRIANO DE JESUS

BIANCA MICHELLE DA SILVA MARQUES LIMA

PORTARIA Nº2778/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, FERNANDA NASCIMENTO DA SIL-
VEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº2779/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

CLAUDIO BARROS DE CAMPOS

ANDRÉ MELLO fREIRE

SANDRO DE SOUZA BEZERRA

fERNANDA DE AQUINO DA SILVA

SIMONE REGINA DE fREITAS

TAIS VITORIA CAMARA BORGES

PORTARIA Nº2780/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

MAICON MARTINS DE SOUZA

CLAUDIO NERY DA TRINDADE

CAMILA RIBEIRO DE LIMA 

ED CARLOS DOS SANTOS 

CÁTIA ALVES NUNES

CRISTIANO SANT’ANA DO NASCIMENTO 

ELÇOM BATISTA GOULARTE 

fABIANA REIS DA SILVEIRA COSME

MARCIO JOSE ALMEIDA MESQUITA

PORTARIA Nº2781/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS

BEATRIZ SILVA SOUZA

PORTARIA Nº2782/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LOURDES APARECIDA DA SILVA 
DIAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº2783/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

SIRLAINE DIAS

ROGÉRIA SIMÃO DE OLIVEIRA

ANDRÉIA SILVA DOS SANTOS

PORTARIA Nº2784/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PATRICIA DE DEUS LEONARDO

SILVIA MARLENE DE JESUS RIBEIRO

ELISANGELA PORICARPO DA SILVA

GISELE DE ALMEIDA CLEMENTE

RAYSSA BEATRIZ DA COSTA LELIS

RENATA ARAUJO DA CONCEIÇÃO

PORTARIA Nº2785/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

fELIPE DE OLIVEIRA GOMES

NALY OLIVEIRA VICENTIM

DANIEL ANDRÉ DE SOUZA

ELIABES DOS SANTOS HORACIO

REGINALDO LOPES HIPOLITO

REGINA SANDRA fULGÊNCIO

PORTARIA Nº2786/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JARDEL SILVA DE SOUZA

ANDREIA REGINA DOS SANTOS DE PAULA

PEDRO HENRIQUE SOUZA PENA

ANDREIA SILVA DOS SANTOS

EDMILSON XAVIER

DIOGO CAMPOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

PORTARIA Nº2787/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JosimaR macHado goNÇaLVes

LUaNa PiNto goNÇaLVes

saNdRo gUimaRaes eZias

seRgio HeNRiQUe assUmPÇÃo aNdRade dos saNtos

PORTARIA Nº2788/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

AMANDA SILVA DO CARMO CONCEIÇÃO 

NATHALY RIBEIRO GOUVEIA 

MARCOS VINICIUS DA SILVA RESENDE 

ELIZEU CASTILHO DA SILVA

ESTER GOUVEIA DE OLIVEIRA

EVERTON COELHO PEREIRA 

ELISETE ESPEREDIÃO DE PAULA 

JOÉLISA LALESCA LAVOURA DA SILVA 

PORTARIA Nº2789/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANDERSON DE SOUZA VINHOSA 

UENDEL VAZ DE COUTO

GABRIELA CRISTINA RIBEIRO DE GOUVEIA

MÁRCIA HELENA DE OLIVEIRA VAZ DO COUTO

DENISE MACEDO COSTA DE OLIVEIRA 

ROGERIO GOMES LUTRA 

CARLA ADRIANA CARVALHO DE SOUZA

PAULO ROBERTO PERREIRA DOS SANTOS

MARA CAROLINE MARTINS SANTOS DA SILVA  NACCARATTI

NARJANE BATISTA CAVALCANTE

LARISSA GERLANE DOS SANTOS

ALEXANDRA MACEDO DA SILVA 

MARCIEL DE PAULA DE OLIVEIRA 

PORTARIA Nº2790/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

MARISA PACHECO fERREIRA 

LARISSA fERREIRA DA COSTA 

ROSANA DE SOUZA SANTOS 

EDJANE OLIVEIRA DA SILVA

INGRID COSTA DA SILVA 

SIMONE SOARES MENDES COSME 

THAIANARA DA SILVA SOUZA

CLAUDIO ELIAS DA SILVA PEREIRA JUNIOR 

RAQUEL BASILIO DA SILVA 

PORTARIA Nº2791/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

NEIDE fLAUZINO DE SOUZA PEREIRA

BIANCA DA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA

OSÉAS fLAUZINO DE SOUZA

GLORIA DOS SANTOS MOREIRA BAPTISTA

AMANDA CAMPOS VERAS

ANNA JULIA MACEDO DOS SANTOS

RAfAEL BEZERRA SOUZA

RAMON DE MELO WIGAND

MAXIMO JOSÉ DE BARROS

ANA PAULA DA SILVA MORAES

JOSÉ CARLOS DE SOUZA

LAUDICEIA fARIAS DA SILVA

THAINÁ LOPES SILVA

SEBASTIÃO ROBERTO ALVES

DARLANE MARTINS GENTIL SILVA LIMA

LETICIA DE PAULA CAVALCANTE

DIEGO GRIEBELER RIBEIRO

JONATHAM CALIXTO PEGADO

THAINÁ LOPES SILVA

SAMIRA DUARTE DE OLIVEIRA DA PAIXÃO

DIEGO GRIEBELER RIBEIRO

ANA CAROLINE GUIMARAES LOPES

GREICE KELLY MEDEIROS BRANDÃO

JESSICA MARINHO LIMA

HEBBERT TROVATTO fEITAL VAZ

PORTARIA Nº2792/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JOSE CARLOS ELEUTERIO

ELAINE TOLEDO BARBOSA

MARILICE DA SILVA ALMEIDA DA fANSECA

CRISTIANE fERREIRA ELIAS RAfAEL

RAfAELA DOS SANTOS CUNHA

CARLA VANESSA DA PENHA MATIAS DE OLIVEIRA

EDNA REGINA RAGEL DE OLIVEIRA

IONICE JOAQUIM fERREIRA

ANDREIA PENHA DA SILVA

CLAUDIA ELISA DE MATTOS DA CONCEIÇÃO

BEATRIZ VASCONCELO DE ARAUJO
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tricolor cria boas chances, mas não tira o zero do placar

taça corcovado

olaria e duque de Caxias não 
saem do empate sem gols na Bariri

o duque de Caxias em-
patou em 0 a 0 com 
olaria, na tarde de sá-

bado (10), no estádio da rua 
Bariri, em jogo válido pela se-
gunda rodada da Taça Corco-
vado. depois de um primeiro 
tempo sem graça, o Tricolor 
criou boas chances no final da 
segunda etapa, principalmente 
com Felipe Araújo e Bruno 
veiga, mas o placar seguiu 
zerado até o fim. Com o re-
sultado, o duque soma quatro 
pontos na classificação do se-
gundo turno e 15 no geral.

o primeiro tempo come-
çou com pouca movimenta-
ção. Com o campo pesado, as 
duas equipes tentavam chegar 
na base dos lançamentos. No 
chão, o duque de Caxias bus-
cava criar pelo lado esquerdo, 
com as escapadas de Bruno 
veiga. o jogo continuava bem 
disputado, mas com muitos 
erros de passe dos dois times. 
A melhor chance do Tricolor 
aconteceu aos 26, em chute de 
fora da área de Felipe Araújo, 
que acabou passando por cima 

do gol. Nos minutos finais, as 
equipes tentaram sair um pou-
co mais, porém o placar seguiu 
zerado até o intervalo.

A segunda etapa começou 
no mesmo ritmo da primeira, 
com as duas equipes tendo di-
ficuldade em criar jogadas de 
perigo, principalmente pelos 
muitos passes errados. As boas 
oportunidades apareciam nos 
lançamentos e nas bolas para-
das, mas as duas defesas leva-
vam vantagem na maioria das 
vezes. Aos 25, após boa tabela 
de Alan pires e Bruno veiga 
pela esquerda, léo guerreiro 
recebeu, fez o pivô e rolou para 
trás, onde Alan Pires chegou fi-
nalizando. Antes de chegar no 
gol, a defesa conseguiu salvar o 
olaria e mandar para escanteio.

Após a entrada de Washin-
ton, Sidney e loran, o duque 
de Caxias tentava apertar o ad-
versário no campo de ataque. 
Aos 30, o Tricolor chegou com 
Bruno veiga novamente pela 
esquerda. o atacante puxou 
para o meio e finalizou para 
fora, passando perto da trave 
direita. Melhor na partida, o 
Tricolor começou a pressionar 
e criar excelentes chances. Aos 

O atacante Léo Guerreiro (E) lutou muito, mas não conseguiu balançar a rede

jota carvaLho

jota.carvalho@yahoo.com

38, Felipe Araújo fez grande 
jogada pelo meio, passou por 
três marcadores e deixou léo 
guerreiro em boa condição. 
de frente para o gol, o centroa-
vante finalizou e o goleiro con-
seguiu salvar.

Apesar da boa intensidade 

no finalzinho, a partida ficou 
no 0 a 0 até o apito final. Ago-
ra, após o empate com o olaria 
na Bariri, o duque de Caxias 
ganhou uma semana de prepa-
ração para pegar o America, no 
sábado (17), às 15h, no estádio 
do Marrentão.

 ArTHur BArreTo / dCFC / AMS

equiPeS
 olaria: Jonathan; Anderson, Cris-
tiano, Fernando lugano, Flavinho; 
Wilian (diego), Anthony, Hudson, 
Murilo (lucas); Bruno Carvalho 
(renatinho) e Alexandre. Técnico: 
Mazolinha.

 Duque de Caxias: Jaime; oziel, 
dilsinho, Zé Carlos, Alan pires; 
Igor (loran), ronan (Sidney), 
Kariri (Washinton); Felipe Araú-
jo, Bruno veiga e léo guerreiro. 
Técnico: Mário Junior. 
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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
GRACIELA PEREIRA DA SILVA MARINHO

ADRIANA ALVES DA SILVA VERGILIO

GABRIELA DA SILVA fIORILO

EDIVANIR SILVA DOS SANTOS

MARIA DE fATIMA fERREIRA DA SILVA

IVANILDA CONCEIÇÃO fARIAS  DE SOUZA SANTOS

EVELYN DE OLIVEIRA MARIANA

DANIELLE ARAUJO SOBRINHO DA SILVA

ANA CAROLINA BARBOSA VIANNA

APARECIDA GRAÇA TOLEDO

SUENI BRAGA SILVA

MARCOS PAULO DA SILVA 

PORTARIA Nº2793/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, MARIA NELZA DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2794/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JUREMA VELOSO DOS SANTOS

fLAVIANA INACIO DA SILVA

PORTARIA Nº2795/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

BRENNDA DE fIGUEIREDO DA SILVA

GELSON ROQUE DE SOUZA

PAULO CARVALHO DA NÓBREGA

fELIPE DE fREITAS NASCIMENTO

VILMAR MARTINS

LUCIANO MARIA MADALENA

MARCOS ARLINDO DE JESUS

JOICE SILVA COELHO

RAQUEL MADEIRA BERNARDO

VICTOR BASILIO SOARES

fERNANDA CARVALHO fERNANDES

MIRIAM DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

RENAN BRUM PEREIRA

JORGE ROBERTO SOUZA

VALKILIEINER  DOS SANTOS NASCIMENTO

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

ELCIO LEONCIO DOS SANTOS

CLESIANA CASSIANO DA PAZ SILVA

PORTARIA Nº2796/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

EDSON CARLOS DE OLIVEIRA

EUNICE fATIMA DA CRUZ PORTO BELGA

DELIZETE DE ALMEIDA fARIA

JORGE HÉLIO BERNARDO GANHADEIRO

JACIARA GOMES DA SILVA CORTES

JENIffER CRISTINA DA CUNHA fERREIRA ASSUNÇÃO

ROSILANDIA DA SILVA RIBEIRO

RAISSA LOHANNE DE ALMEIRA fARIAS

CRISTIANE DA SILVA SANTOS

GLISSIANO DA SILVA VAZ

GILSI DE OLIVEIRA VAZ

SUZALA MARIA CALIXTO DE MENDONÇA

PORTARIA Nº2797/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

CARLA CARVALHO DE ARAUJO

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DE ARAUJO

LISLEY SOARES DE OLIVEIRA

TAYANE SOUZA DA SILVA

PORTARIA Nº2798/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

RENATA ELEN RAMOS SERPA

MARIA HELOISA GERMANO PRATA

LAUDEMIRO JOSE PEREIRA

DEUSANETH APARECIDA DE SOUZA

SHEILA BARBOSA fRANCISCO DE MORAES

ROSILENE PEREIRA MAGALHÃES

ANA MARIA DIAS SILVA

MARIANA DE fATIMA fERREIRA ARRUDA

ELISANGELA CARDOZO QUEIROZ

PATRICK DOS SANTOS CARLIM

CINTIA MENEZES DE SOUZA ETEfANIO

EDSON DIAS fERREIRA

MARLI DOS SANTOS PINTO

MARIA ELISA  DE MORAIS AZEVEDO 

PORTARIA Nº2799/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

OSEAS SILVA MATOS

GISELE GALDINO DE ARAUJO

MARIA BETA DE BETANIA fERREIRA DA SILVA

PORTARIA Nº2800/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

CRISTIANE fERREIRA RANGEL 

fABIANA VIEIRA DOS SANTOS

fRANCISCO CARLOS fAUSTINO ALVES

JONATHAN GOES DOS SANTOS

MARIA ELIANE DA CRUZ

MONIQUE DE CARVALHO LIMA

TAMIRES MARIANO DA SILVA

VANESSA MELO DE LIMA

PERCILIO fERNANDEZ fIGUEIREDO

ROMARIO DE SIQUEIRA NEY

CRISTINA MARTINS BORGES PAGNEZ

PORTARIA Nº2801/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JULIA PELICIONI SILVA DE BRITO

fABIANO NUNES DE SOUZA 

ILZA NUNES DOS SANTOS 

SUELANE DORA DA SILVA 

PORTARIA Nº2802/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA 

CELIA MARIA VICENTE LOBO

JUSSARA DA GLORIA VICENTE SILVA

PORTARIA Nº2803/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. 

NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ROSANA DE OLIVEIRA

ADRIANA DE JESUS RIBEIRO MEIRELLES

ALBA RODRIGUES SANTOS DA SILVA

DARA SOUSA DAS NEVES

DENISE DE OLIVEIRA

DIEGO RODRIGUES MENDES

EDUARDA ALMEIDA DA SILVA

ELIEZER DA fONSECA DE SOUZA

fERNANDA DA LUZ ANDRADE PESSOA

JANDIRA fREIRE DE ANDRADE

JULIANE PEREIRA DOS SANTOS TAVARES

LUIZ CARLOS DA SILVA

MARIA VERÍSSIMO DA SILVA

MARILENE GOMES DA SILVA

MATHEUS DE JESUS ROSA SILVA

PAULO CESAR PACHECO DE MORAES

PAULO ROSA fERREIRA

PEDRO CESAR DUTRA CAMPOS

PRISCILA SILVA DE BARROS

ROSEMERE BARBOSA DE SOUZA PEREIRA

SILVIO HENRIQUE PEREIRA

THAMIRA GOMES DA SILVA

VALRECI ROSA DA SILVA

PORTARIA Nº2804/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

CAROLINE MAYARA CAMPOS MORAES DA COSTA

VANESSA PAES LEME DA SILVA

GILBERTO SERGIO DO COUTO JUNIOR

MARCELO DE SOUZA

NEUZA MARIA JOAQUIM DA SILVA

ROSANGELA CRISPIN DE OLIVEIRA

RONALDO SALES OLÍMPIO

ANGELINA GONÇALVES SILVA SOUZA

RITA DE CASSIA DA SILVA

LEIDIANE ALVES DOS SANTOS

MARIA HELENA MARTINS DE CARVALHO

SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA

IGOR DA SILVA MACHADO

SANDRA REGINA DE SOUZA AURELIO

PORTARIA Nº2805/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

CINTIA DA COSTA SILVA

JAMILIS MOCHADO VICENTE

ADRIANA VETORINO DE ALMEIDA SILVA

ISABELA DE OLIVEIRA LEMOS 

EDELONA SANTIAGO fEITOSE 

DANIELE VIANA CARDOZO

RUTE DA COSTA fRANCA

VICTOR ALEXANDRE P. DA SILVA

PORTARIA Nº2806/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

HANNAH SANTOS DE OLIVEIRA DE fIGUEIREDO

ALEXANDRA PINHEIRO DA SILVA RODRIGUES LARCEDA

ALINE DA SILVA VALLE

HOSANA ESTACIA DE ASSIS SANTOS

AMANDA CORREIA DA SILVA

JUAN PHILIPE MARINHO COURA

fÁBIO MAIA DE AQUINO

CLAUDINE SOUZA DA SILVA

PORTARIA Nº2807/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ
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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.

nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JORDÃO COSTA GOMES

ISABEL CRISTINA QUINTANILHA

PORTARIA Nº2808/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação

CARLOS LUIS fERNANDES DE MELO

DANIEL JHON SANTOS DA SILVA

IGOR fELIPE DA SILVA ANDRADE

LEONARDO PEREIRA SILVA

MANOEL HENRIQUE GONÇALVES 

ROSINEIA ANDRADE SERRANI

PORTARIA Nº2809/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

LUANA DOS SANTOS SOUZA

JACQUELINE OLIVEIRA fAVARIS

MAYARA CARVALHO MARTINS

MONIQUE GIACOMETTI DE PAULA SOBRINHO

MAURILENE  SILVA DO CARMO 

MARCELA DOS SANTOS DOMINGOS 

MAISA MARQUES PEZZUTO 

LARISSA DOS SANTOS 

KARINA COSTA DE AZEVEDO 

fRANCIELLE DA SILVA OLIVEIRA 

ANA PAULA MENDES DA SILVA fREIRE SABINO

PORTARIA Nº2810/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JOICE CAROLINA DE SOUZA LEAL

LINDIANE BARROS SILVA

DANIELA DA COSTA LESSA 

SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA

ERIC fALCÃO PESSOA

NATANE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

LARISSA RODRIGUES PEREIRA

PORTARIA Nº2811/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

BARBARA DOLAVALE MENDES

RENATO DA SILVA VELTRI

TAIZA fELIPE SILVA

LUCAS DA SILVA OLIMPIO

MARIA DAS DORES TAMEIRÃO DE SENNA

LETICIA DUARTE ALVES BOECHAT

PORTARIA Nº2812/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ADRIANA MOREIRA MOÇO

SOLANGIA APARECIDA ALVES

EDILENE SANTANA DO CARMO 

CLEICIENE LOPES DE ARAUJO

RAfAELA ALVES DOS SANTOS

PORTARIA Nº2813/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

STEfANY LOPES MENDES

IZABEL ROSA BRITO DO NASCIMENTO

CAROLINE SUHETT DA COSTA

MICHELE DA SILVA SEIXAS DA SILVA

ANDREIA VIANA DOS SANTOS

ELIDA PEREIRA MARINHO

JESSICA DOS S. f. LIMA GARCIA DE ABREU

fABIANA SABINA DOS SANTOS

ANDRESSA DE ALMEIDA CARVALHO

PORTARIA Nº2814/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionado 
FLÁVIO JOSÉS, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2815/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ADRIANA DA COSTA DE SOUZA

fELIPE GONZAGA DOS SANTOS

SIMONE DA SILVA SOUZA

NADIR fELIX DA SILVA

GRAÇA CRISTINA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº2816/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

VANESSA COSTA CABRAL MADEIRA

RENATA BARBOSA DA SILVA

JACQUELINE SILVA DE OLIVEIRA

MARIA  ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA

INGRID DAILANE MOREIRA DA SILVEIRA

NICOLE SOUZA GONÇLVES DOS SANTOS

MARIA DE fATIMA ALVES DOS SANTOS

RAYSSA NEGRÃO NOGUEIRA

CLAUDIANE DE ALMEIDA SANTANNA

JAQUELINE MOREIRA PEREIRA

PORTARIA Nº2817/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA

JANE DE SOUZA BARRETO

KELI DE ALMEIDA SIMÕES

MARIA DE LOURDES VIANA CARACOL PINHEIRO

VIVIANE DE SOUZA CARLIM

LUCIMAR NUNES CUNHA

CINTIA DA SILVA BOTELHO 

LAIANE CAROLINE SENNA DOS SANTOS BATISTA

ANCELMO RANGEL DE SOUZA

ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA 

SOLANGE DE ARAUJO CARVALHO BORGES

NATASHA PONTES DE SOUZA SOARES

ANA ELINE GOMES PAIXÃO

INGRID CAROLINE SILVA DO COUTO

CARLA ALVES RIBEIRO 

ROSELIA DA SILVA TEIXEIRA 

ELISABETE DOS SANTOS SILVA

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA GONÇALVES

CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 

GERCELIA DA SILVA GOMES

CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO 

IRECY DA SILVA PEREIRA

GABRIELE RODRIGUES DA SILVA 

EDNA DA SILVA MARIANO 

ROSILENE BRAGA COSTA DA SILVA 

STEfANI LONGO BUCCO PINHEIRO

SIMONE DE MELLO EVARISTO 

MARCIA VALESCA SANTOS REZENDE 

DEJELAINE APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA

VANILCE DE fÁTIMA DA SILVA LONGO BUCCO

ISABEL DA SILVA TEIXEIRA CARNEIRO

PORTARIA Nº2818/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

ANDRESSA MARTINS TEIXEIRA 

MÔNICA ANDRELINO

JESEBEL NEVES SILVA 

JULIANA BARROS DO NASCIMENTO 

SANDRA SILVA fERREIRA 

LORRAYNE BATISTA LONGOBUCO

CAROLINE DE MOURA SILVA LIMA 

EDILAINE AZEVEDO GOMES

JOEL CARLOS DA SILVA CAETANO

ANA PAULA DE JESUS SANTOS 

MARCELY DE MELLO SILVA 

CAMILA CRISTINA QUIRINO

RENATA BARROSO SOUZA 

AGUIDA ELIZA DA SILVA fRANÇA DA PAIXÃO

MARIZETE fERREIRA DE SOUZA DE CARVALHO

GLAUCIA MARTINS LIMA 

CAMILA fERREIRA CODEÇO

ROSÂNGELA DE JESUS ALVES VIDAL

SANDRA DE OLIVEIRA SILVA

TAISSILA DA VEIGA ALVES

SHEILA CRISTINA ROCHA DA CONCEIÇÃO

LUCIELEN RODRIGUES DIAS

DAIANE CRISTINA DE LIMA PEREIRA 

PORTARIA Nº2819/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. 

NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JUÇARA LAURINDA DE OLIVEIRA 

JOICE DE SOUZA 

GILBERTO DE ALMEIDA BELGA 

ANA DA SILVA fERREIRA 

PORTARIA Nº2820/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

KATIA REGINA COSTA DE SOUZA NATALINO

RUTH REIS DA SILVEIRA

JOSÉ VIEIRA

VALERIA SILVA DE OLIVEIRA MACEDO

BARTOLOMEU ALEXO DA SILVA

REBECA ANDRADE COSTA DA SILVA

CAROLINE SANTOS DIAS fONSECA

MARIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

DAIANE DA SILVA SOUZA

MAIARA JACINTO DOS SANTOS DE AGUIAR

ZIMARA MACHADO LUDIOSA

JOSSINEIA DA SILVA NASCIMENTO

SILVANA DE OLIVEIRA KOERNER

PORTARIA Nº2821/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

fRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO

LILIANE CRISTINA PINTO AUGUSTO

BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA

ALESSANDRA MOREIRA DA MOTTA

CLEICE DA SILVA APPOLINARIO BARBOSA

ELISETE CARLOS DE SOUZA

GABRIELE MAGALHÃES DA SILVA

DANIELE MAGALHÃES DA SILVA

ANTONIO CARLOS PEREIRA

PORTARIA Nº2822/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

NATHÁLIA VIEIRA DE ANDRADE

THAINÁ LOPES BARRETO

VANESSA DA SILVA MOULIN

EDINEUZA DA SILVA TEIXEIRA

EZEQUIAS DE ARAUJO

PAULA NILDE JESUS AUGUSTO

ELISABETE SOBRINHO CASTRO DE CARVALHO

NAZIRA RIBEIRO SAMPAIO

PORTARIA Nº2823/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

EDITH TEIXEIRA ROCHA 

EVELLY DE LIMA CORRÊA

EUZILENE MIRANDA DA SILVA

JOYCE DA COSTA RODRIGUES 

LIGIA LIMITE DA ROCHA DIAS 

ANA PAULA MARTINS MELO

ELIZABETE REGINA DE SOUZA OLIVEIRA

DENISE MARIA DA SILVA ALVES 

LEONARDO ALVES CAMARINHO MONTEIRO
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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.

RENATA CRISTINA VALVERDI DE LIMA 

MARIA DA APARECIDA DOS SANTOS 

VANIA CRISTINA DIAS DA SILVA 

CÁTIA fERNANDA GALDINO DE MATTOS DA SILVA

JOÃO CARLOS PEÇANHA 

fRANCIELE DA CONCEIÇÃO 

ANTONIA MARIA fERREIRA 

CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO 

RUANY SILVA PASSOS

fABIANA ARANHA LUIZ 

CLAUDIA VANESSA PINTO BATISTA

DANIELZIA SIQUEIRA AQUINO 

EYSHILA DOS SANTOS DE LIMA 

MARILÉA DA COSTA fERREIRA

JOSILENE DOS SANTOS fERREIRA 

BRUNA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES SANTOS 

MARLI DA SILVA MATEUS 

MARIELE DA SILVA ALVES 

PORTARIA Nº2824/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

BRUNO DOS SANTOS 

ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SÁ

IRACILDA DE BRITO MATOS PEREIRA 

PORTARIA Nº2825/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

JORGE CLAUDIO ARTEIRO DA CONCEIÇÃO

PATRICK LOPES VALENTIM

ANDERSON DE SOUZA MOREIRA DE CARVALHO

RAMON DE SOUZA RIBEIRO

CLEBER DA COSTA PEREIRA DE AGUIAR

DANIEL fRANCISCO JESUINO

CICERO ROBERIO SILVA DOS SANTOS

KLEBER DA SILVA MARCELINO

RODRIGO GOMES DA SILVA

LUIZ fERNANDO BATISTA LONGOBUCO

PORTARIA Nº2826/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

LEON DA SILVA VILELA

LUCAS MACHADO DA COSTA

LUCAS VELASCO VALANI

ELIAS DIAS DE SOUZA

WENDERSON fERREIRA PEREIRA

LUAN ARRUDA SOARES

IAGO LOPES DA SILVA

MARCIO SOARES DA SILVA

MARCO ANTONIO BORGES RIBEIRO

LOURDES CELESTE CARMO DA COSTA

VERA LUCIA BERNARDO DA COSTA

MARCIO COSTA fERREIRA

PAULO CESAR OLIVEIRA SOARES

ANDERSON DE SOUZA VINHOSA

SIRLENE NUNES MOREIRA

GISELE DOS SANTOS SILVA

PORTARIA Nº2827/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. 

NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação

MARCELO MAXIMIANO

ODAIR THOMAZ DA ROCHA

fELIPE DE fREITAS NASCIMENTO

MAXIMO JOSE DE BARROS

RAMON DE MELO WIGAND

AURI RODRIGUES GONZAGA

ALEXSANDRO fERREIRA DA SILVA

JONATHAN CALIXTO PEGADO

DIEGO GRIEBELER RIBEIRO

PORTARIA Nº2828/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação

RENATO VILELA BRUM

JOSE LUIZ ALVES fERREIRA

JOSE PEREIRA DA SILVA

THIAGO MOREIRA PRATA

GUILHERME fERREIRA CODEÇO

NOEL GONÇALVES VILELA 

RONALDO VILELA BRUM

fERNANDO MARTINS TUROLA

WAGNER UILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 

LEONARDO CORREA DA SILVA

JORGE NOBREGA DA SILVA

BRUNO RIBEIRO DE SOUZA

MARCIO COSTA fERREIRA

PORTARIA Nº2829/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação

PATRICIA REZENDE GERMANO MACEDO DA SILVA

MICHELE LENGETIL TORNO

DAIANA DA COSTA MENEZES DO NASCIMENTO

LOURDES CELESTE CARMO DA COSTA

PORTARIA Nº2830/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VICTOR ALEXANDRE PINTO DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Vice-dire-
tor, símbolo CC-9, da Escola Municipal Ayrton Senna da 
Silva da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2831/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LUCIENE DOS SANTOS BASTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, sím-
bolo CC-9, da Escola Municipal Condessa Infante da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2832/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ROSILENE PEREIRA MAGALHÃES, 
para exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, sím-
bolo CC-9, da Escola Municipal Heliópolis da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2833/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANA MARIA BRUM PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Escola Municipal Miguel Angelo Leone da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2834/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ELIANE CABRAL BOTELHO, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Escola Municipal Pastor Rubens de Castro da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2835/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCOS FERREIRA SOARES, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Escola Municipal São Francisco de Assis da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2836/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MICHELE BRANDÃO CALAZANS, 
para exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, sím-
bolo CC-9, da Escola Municipal Sebastião Herculano de 
Mattos da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2837/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANDRESA CASEMIRO DE LIMA LEI-
TE, para exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, 
símbolo CC-9, da Escola Municipal Valmor Lynch Valen-
ça da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2838/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VÂNIA CARLA LOPES DE OLIVEIRA 
MENDES, para exercer o cargo em comissão de Vice-

-diretor, símbolo CC-9, do CIEP Municipalizado Gusta-
vo Capanema da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2839/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MARIA ANGÉLICA BRANDÃO TEIXEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, 
símbolo CC-9, da Creche Municipal Jandira Castelar da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2840/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VERONICA VILELA BRUM LUZ, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Creche Municipal José Ignácio  Gonçalves 
(ZIZA) da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2841/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCELO GUEDES MORAIS, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Escola Municipal Deputado Oswaldo Lima da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2842/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ESTER GOUVEIA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Creche Municipal São Pedro da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2843/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VERÔNICA ROSA DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Creche Municipal Sargento Welerson Lopes 
de Oliveira (LELEÇO) da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº2844/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARIELE DA SILVA ALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Creche Municipal Manuel da Silva Curty da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2845/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal ELTON DA SILVA GOMES, para 
exercer o cargo em comissão de Vice-diretor, símbolo 
CC-9, da Escola Municipal Edson Santos da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2846/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
EXONERAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, CLAUDIO SOUZA E SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Controla-
doria Geral do Município.

PORTARIA Nº2847/SEMAD/2019 DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019. 
NOMEAR a contar de 05 de agosto de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ERIK FRANÇA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Controladoria Geral do Município.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.0026/2019.
CONTRATO N°: 004/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, POSTO DE 
SAÚDE E ESCOLA DO PALMEIRINHA, SITUADO NA 
AVENIDA NUNES SAMPAIO, S/N°, BAIRRO ANDRA-
DE DE ARAÚJO – BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 4.861.069,30, (quatro milhões, oitocentos e 
sessenta e um mil, sessenta e nove reais e trinta cen-
tavos).
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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

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

PRAZO: 18 (dezoito) meses, após a emissão da OS, 
(Ordem de Serviço), a ser emitida pela Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e 
Convênios.
 PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001, 
1.15.451.013.1002 e 1.12.361.019.1013. 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00 e 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 258, 256, 861, 860 863 e 
862/2019
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.00101/2018.
CONTRATO N°: 002/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, POSTO DE 
SAÚDE E CRECHE NOVO EL DOURADO, BAIRRO 
SHANGRILÁ, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR: R$ 2.702.574,98 (dois milhões, setecentos e 
dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa 
e oito centavos).
PRAZO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, e começará 
a fluir a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao da 
emissão da OS, (Ordem de Serviço).
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1004, 
1.12.365.022.1028 e 1.10.301.030.1001.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00 e 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 820/2019, 821/2019, 822/2019, 
823/2019, 241/2019, 242/2019 e 3.3.90.39.00
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 24/07/2019.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

COMISSAO PERMANENTE DE INQUERÍTO ADMI-
NISTRATIVO – CPIA

PROCESSO nº: 04/3590/2013
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidor: Pedro Jorge Barbosa   
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referen-
te ao processo nº: 52/0028/17, que Pedro Jorge Bar-
bosa, ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº: 
10/19619, lotado na Secretaria Municipal de Transpor-
te, por ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas 
consecutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, 
infringiu o previsto no artigo 138, da Lei Complementar 
nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido 
possível citá-lo pessoalmente, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita o referi-
do procurado a comparecer na Secretaria Municipal de 
Administração, situada na Avenida Benjamim Pinto Dias 
nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Belford Roxo/
RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 dias às 10:00 ho-
ras, a contar desta publicação, a fim de ser interrogado 
e assistir aos demais termos do respectivo processo até 
o final de sua conclusão, sob pena de revelia. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e do referido 
procurado, foram expedidos Editais na forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 15/SEMASC/2019, DE 12 DE AGOSTO 
DE 2019
Dispõe sobre a divulgação do resultado preliminar 
do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/SE-
MASC/2019.

O ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DA ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1.549, de 06 
de abril de 2017, e considerando o teor do Edital do 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/SEMASC/2019, 
que dispõe sobre a contratação de profissionais para 
desenvolverem atividades no âmbito da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Cidadania do Município 
de Belford Roxo em regime temporário,

RESOLVE:
ART. 1º.  Em prosseguimento ao Processo Seletivo 

Simplificado, Edital n° 001/SEMASC/2019, ultrapassa-
da a fase de entrevistas, segue a divulgação do resulta-
do preliminar dos aprovados e do cadastro de reserva:

Resultado Preliminar dos Aprovados para:

Analista Jurídico

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 238 98

2 83 85

3 390 50

Auxiliar Administrativo

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 18 93

2 414 90

3 213 90

4 287 80

5 353 80

6 407 70

7 101 65

8 184 60

9 283 60

10 318 60

11 218 55

12 60 55

13 368 55

14 169 55

15 334 55

16 279 55

17 217 55

18 4 55

19 21 54

20 373 54

21 361 54

22 330 54

23 87 54

24 339 54

25 162 54

26 148 54

27 260 54

28 127 54

29 426 54

Cuidador

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1  150 79 

2  70 59

3  335 55

4  20 51

Auxiliar de Cuidador

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 293 50

2 111 50

Educador Social

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 172 66

2 376 65

3 262 63

4 17 55

Cozinheiro

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 12 73

2 351 56

Auxiliar de Serviços Gerais

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 352 65

2 185 57 

3 263 56 

4 273 55

5 129 54

6 195 52

7 255 51

8 78 50

9 268 50

10 228 50

11 175 50

12 107 50

13 250 50

14 233 50

15 363 50

16 117 50

ART. 2º. Conforme Portaria nº 0260/GP/2019, da Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo, publicada no dia 11 de ju-
lho de 2019, que atendeu determinação judicial extraída 
nos autos do processo nº 0014147-17.2014.8.19.0008, 
as 10 (dez) vagas destinadas a Técnicos de Referência 
do Sistema Único de Assistência Social, previstas no 
Edital n° 001/SEMASC/2019, foram totalmente preen-
chidas, motivo pelo qual os aprovados no presente Pro-
cesso Seletivo passarão a constar apenas em cadastro 
de reserva, conforme tabela a seguir:

CADASTRO DE RESERVA PARA:
Técnicos de Referência do Sistema Único de Assistên-

cia Social

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 265 75

2 37 74

3 26 70

4 276 65

5 33 65

6 231 64

7 97 63

8 386 60

9 189 54

10 44 50

11 229 50

12 212 50

13 01 50

14 02 50

15 254 50

ART. 3º Ficam classificados para cadastro de reserva 
os seguintes candidatos por ordem de classificação e 
respectivos cargos pretendidos:

Auxiliar Administrativo

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1 106 53

2 65 53

3 69 52

4 59 51

5 10 51

6 253 51

7 45 51

8 110 50

9 82 50

10 315 50

11 300 50

12 375 50

Cuidador

Nº de classificação Nº de inscrição Pontuação obtida

1  387 50 

Parágrafo Único: Os cargos previstos no edital que não 
apresentam cadastro de reserva se devem pelo fato 
de os candidatos não alcançarem a pontuação mínima 
para aprovação. 

ART. 4º. Os candidatos aprovados devem aguardar 
a publicação com a divulgação do resultado final do 
Processo Seletivo prevista para o dia 20 de agosto de 
2019, conforme item 12.2 do edital.

ART. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Vander Louzada de Araujo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 82/41842


