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Sambista de raiz, 
Criss Massa vai 
cantar no Quintal 
de Madureira 

MpF, pF e CGu miram suposto 
cartel de empresas para licitações 

reprodução/INTerNeT

após a operação que prendeu cinco 
policiais militares acusados de ex-
torquir comerciantes, roubar lojas e 
receber propina para não combater a 
venda de mercadoria pirata, o subse-
cretário de Inteligência da corpora-
ção  foi exonerado.  ele é  responsá-
vel por indicar os suburdinados que 
estavam em desvio de conduta. 

3

resenha Cultural

2

EsquEma já causou rombo dE mais dE r$ 20 milhõEs

exonerado 

Sequestro com 7 reféns

ElEiçõEs 2020

3

MdB lançará vice-prefeito de paracambi para disputar prefeitura

dIvulGação

armado com facão e garrafa com gasolina, homem invade bar  e mantém clientes e proprietária  reféns. Bope tentou negociar libertação das vítimas

Com as bençãos de reis

Julio Gonçalves, vice 
-prefeito de paracambi 
(d) e o deputado fede-
ral Gutemberg reis.

até o fechamento desta edição, por 
volta das 21h45, cinco reféns haviam 
cido libertados pelo criminoso, entre 
os quais a mulher dona do Bar da preta, 
local onde ocorreu o sequestro.

reprodução/Tv GloBo
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Neste sábado (30), vamos 
mandar o abraço especial da Re-
senha Cultural para Tony Ribei-
ro, de Nova Iguaçu. Músico, can-
tor e compositor dos bons, Tony 
está em alta no circuito artístico 
da Baixada, sempre ao lado da 
talentosa cantora e esposa Dinha 
Pinheiro. Sucesso, Tony! Aquele 
Abraço, Fera!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

e a primeira-dama sovaco de cobra?

O ano está acabando e o SOMBRA relembra alguns 
momentos interessantes. A descoberta de que um dos 
prefeitos citados aqui não conseguiu aparecer publica-
mente com sua mulher, deixou a turma bem-humorada 
de leitores com a pulga atrás da orelha e gerou alguns 
comentários. “Essa é a primeira-dama sovaco de cobra, a 
que ninguém viu e ninguém vê”, disse um dos que acom-
panham este espaço e morador da cidade governada pelo 
‘homem’.

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

Mesmo com grana, não paga ninguém
O vereador trambiqueiro daquela cidade famosa da Bai-

xada também mereceu nossos holofotes e brilhou por aqui 
em várias edições da coluna. O cara ganha tubos de gra-
na como político e, mesmo assim, teima em não cumprir 
compromissos assumidos. Aliás, o mau pagador insiste em 
continuar sendo assim, pois na sua fase de fudido ele vivia 
fugindo dos credores. Vó Candinha, nossa agente sênior, 
fala sempre: “quem é rei, nunca perde a majestade”. É isso.

****************************************
Trair e coçar é só começar

Tem aquela história do ex-prefeito que só descobriu que 
era corno, depois de deixar a prefeitura. É que a amada dele, 
que vivia mais em casa do que na rua, resolveu se candida-
tar, virou deputada e mostrou as asinhas. Provou o primeiro 
‘piu-piu’ fora do casamento, gostou e desandou a provar. 
Enquanto ela ‘provava’ por aí, o cornudo perdia o trono e 
quase entrou em cana pelas lambanças que fez. O jeito foi 
tomar doril da cidade.

Turma do Topetão
O Natal do Caxias Shopping 

oferece agenda animada de 
atrações infantis com Topetão e 
sua Turma. A programação in-
clui Parada Circense, Encontro 
com Topetão e com Sinfoni-
cão para as crianças se divertir 
e tirar fotos. A Parada Circense 
vai percorrer os corredores do 
shopping, nos dias 8 e 22/12. Já 
o Encontro com Topetão e Sin-
fonicão, será na Praça de Even-
tos nos dias 1º e 15/12, respec-
tivamente. Todo domingo de 
dezembro, sempre às 17h. Tudo 
gratuito! A decoração de Natal 
“Circo Mágico do Papai Noel” 
tem vários pontos para fotos 
natalinas em família. O ingresso 
para o Circo de Brincar do To-
petão custa R$ 20 (25 minutos) 
e a foto com o bom velhinho 
sai a R$ 10. Endereço: Rodovia 
Washington Luiz, 2.895 - Du-

23 anos sem ele

Teia artística
e a realidade
das ruas

Na quinta (28), a Ofici-
na de Teatro Teia Artística 
apresentou recente espetá-
culo criado, com o intuito 
de falar sobre a história das 
pessoas em situação de rua, 
suas dificuldades e proble-

mas. O trabalho tem a dire-
ção do ator e professor Rô-
mulo Aranha. “Esta peça 
tem a intenção de mostrar 
e espelhar a realidade de-
les em um espetáculo te-
atral”, resume Aranha. A 

apresentação contou com 
a interpretação da Turma 
4, integrada pelos atores e 
atrizes, Ana Victoria, Bru-
na Yatt, Guilherme Molina, 
Guilherme Negreiros, Jan-
sen Anjos, Juliana, Julia 

Milagros, Laura Taboni, 
Lucas Campos, Marcelo 
Damasceno, Marcelo Pa-
dilha, Monique Rodrigues, 
Renan Freitas, Talíta Araú-
jo, Verônica e Wellington 
Moreno.

Criss Massa, cantora 
de Samba de Raiz e MPB, 
moradora da Zona Oeste 
do Rio, comandará dia 15 
deste dezembro, no evento 
Quintal de Madureira (Rua 
Pirapora, 119), o projeto 
“Massa Roda de Samba”, 
juntamente com sua ‘Ban-
da da Massa’ e convidados, 
como Dani Myller, Cláudia 
Calixta, Xandinho Santos, 
Kadu Mendes, Jerê do Sax, 
Ana Paula Cruz, Joarez do 
Quafá, Mestre Mariano 
Santos, dentre outros. O iní-
cio será às 16h e o término 
às 18h, com entrada franca. 
A partir deste horário, os in-
gressos estarão disponíveis, 
a R$ 5. Haverá também uma 

DIVuLGAçãO

 o som terá “1 Minuto de Silêncio; 2 Horas de Show!” no Teatro Rival Petrobras

Sucesso sempre que 
se apresenta no Tea-
tro Rival Petrobras, 

a banda Mais do Mesmo 
fará seu 14° show na casa, 
no dia 7 de dezembro (sá-
bado), às 22h. Este será 
o último show no Rio de 
Janeiro da turnê “1 Minu-
to de Silêncio. 2 Horas de 
Show!”, que presta tributo 
aos 23 Anos da morte do 
Renato Russo. A banda 

lista amiga na fanpage do Pro-
jeto Da Massa, com entrada 
franca até às 19h. Durante o 
evento, será servido um cal-
dinho de feijão amigo. Venda 
de petiscos, cerveja, copos e 
canecas no local.

“O objetivo do Projeto, 
além de reverenciar canções 
dos ícones e baluartes do 
samba de raiz que deixaram 
legados ao samba e à Músi-
ca Popular Brasileira, é levar 
ao espaço, novos cantores e 
compositores, uma culinária 
que relembre o bom samba no 
fundo do quintal, do tempo de 
nossos ancestrais, expositoras 
talentosas com seus trabalhos 
manuais artísticos e abolir 
qualquer tipo de preconceito”, 

informa Criss. Segundo a can-
tora, seu projeto se apoia no 
‘mantra’ “O Samba é de todos 
e para todos! O Samba é DA 
MASSA!”.

“No local também será rea-
lizada ação social na qual esta-
remos contando com doações 
de brinquedos e roupinhas em 
boas condições, para que um 
de nossos parceiros, Moreno 
Felipe, leve ao seu projeto de 
assistência às crianças de co-
munidades carentes”, acres-
centa. “Eu, Criss Massa, Léo 
do Quintal de Madureira e a 
Equipe Massa, aguardamos 
a presença de todos. Curtam 
nossa página @Projetoda-
Massa e fiquem por dentro das 
novidades”, finaliza.

DIVuLGAçãO

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

passará por todas as fases 
do artista – Aborto Elétrico, 
Trovador Solitário e Legião 
urbana –, tocando grandes 
clássicos, músicas menos 
conhecidas, versões exclusi-
vas e algumas surpresas.    

A ‘Mais do Mesmo’ é 
considerada a principal ban-
da cover da Legião urbana 
no Brasil (Revista Show-
Bizz – Outubro/1998 e TV 
Globo/2018) e o show é 
certeza um espetáculo emo-
cionante para cantar juntos 
sucessos que marcaram a 

música brasileira. Em 20 
anos, a banda já fez mais de 
500 shows.

A banda gravou pela Som 
Livre a faixa “Vamos Fazer 
um Filme”, no CD Tributo 
a Renato Russo. A partici-
pação aconteceu ao lado de 
grupos como Engenheiros, 
Cidade Negra, Raimundos, 
Wilson Sideral e outros.

O Teatro Rival Petrobras 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia 
- Rio de Janeiro. Informa-
ções: (21) 2240-9796.

a roda de Samba de Criss Massa 

a sambista se apresentará no Quintal de Madureira

Maior Banda Cover 
da Legião urbana do 
Brasil 1998 - 2018
Melhor Show Cover 
de 2018
Banda com maior 
público no Teatro Ri-
val Petrobras 2012 à 
2018
Banda com maior 
público no Rota 65 - 
2017 / 2018

Prêmios

“Banda Mais do Mesmo” 
presta  tributo a renato russo
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Waguinho e daniela visitam obra 
do estação Cidadania e CraS
Prefeito e deputada federal estiveram nas futuras instalações do prédio que 
possui uma pista de skate e cinco andares, sendo o último com uma parte aberta

convênio com a caixa 

 Waguinho e daniela visitam o prédio onde funcionará o Estação Cidadania. Secretário vander louzada e daniela conheceram os trabalhos realizados no aPi

O prefeito de Bel-
ford Roxo, Wag-
ner dos Santos 

Carneiro, o Waguinho, vi-
sitou as futuras instalações 
do prédio onde funcionará 
a Estação da Cidadania. A 
obra é conveniada com a 
Caixa Econômica Federal 
e levará para a população 

mais cultura, esporte e as-
sistência social. O prédio 
possui uma pista de ska-
te e cinco andares, sendo 
o último com uma parte 
aberta.  A deputada fede-
ral Daniela do Waguinho 
e secretários acompanha-
ram a visita.

Durante a visita, o pre-
feito anunciou a inau-
guração do Estação da 
Cidadania para o dia 27 

de dezembro. “um úni-
co local onde irá alocar 
cultura, esporte e assis-
tência social é mais fácil 
para a população, pois os 
moradores não terão que 
se descolar para luga-
res diferentes quando for 
procurar por serviços de 
tais categorias. O espaço 
é amplo e bem arejado”, 
disse Waguinho.

PaRlaMEnTaR 
viSiTa ouTRoS 

PonToS 
Em seguida, a deputada 

Daniela do Waguinho foi 
com os secretários Van-
der Louzada (Assistên-
cia Social e Cidadania) e 
seu adjunto Diogo Bas-
tos, Odair Cunha (Obras, 
Captação de Recursos, 
Convênios e Projetos) e 
sua adjunta Ana Titonel, 

Merhi Daychoum (Proje-
tos Especiais), André Ro-
cha (Comunicação Social) 
e a chefe de gabinete Re-
nata Almeida, para o Cras 
(Centro de Referência da 
Assistência Social) III, 
em Nova Aurora, depois 
o Cras e o API (Atenção 
à Pessoa Idosa) no bairro 
Babi.

A deputada federal, que 
integra diversas comis-

sões, em destaque as vol-
tadas à assistência social, 
garantiu que está traba-
lhando por emendas que 
beneficiem os serviços e 
equipamentos. “As insta-
lações estão bem precá-
rias, mas os usuários não 
estão desamparados. Há 
sempre atividades. Estou 
lutando pela assistência 
social em Brasília”, resu-
miu Daniela.  

Secretaria de Comunicação 
Social/ pMBr

MdB lança vice de paracambi 
para disputar prefeitura em 2020
A corrida eleitoral já 

começou na Baixada 
Fluminense, e o MDB 
já,deu a largada para a 
disputa em Paracambi. 
De acordo com fontes 
dos bastidores da po-
lítica, o vice-prefeito 
do município, Júlio 
Gonçalves (foto, d), 

é pré-candidato à Pre-
feitura nas eleições 
municipaisi de 2020. 

Gonçalves irá con-
correr ao cargo do 
Executivo com o 
apoio do deputado fe-
deral Gutemberg Reis 
(MDB). A sorte está 
lançada!

Belford roxo retoma curso de massoterapia 

 O curso de massoterapia 
e técnica de relaxamento 
de idoso, ministrado pela 
Secretaria de Trabalho, foi 
retomado ontem. O ensi-
no foi suspenso por apro-
ximadamente 30 dias, em 
virtude das obras que es-
tavam sendo realizadas no 
prédio. A pasta anunciou 

também que novas turmas 
serão formadas, a partir do 
próximo ano, por pessoas 
que estão com as suas ins-
crições ativas.

Segundo a funcionária 
Ana Trigo, em janeiro de 
2020, serão formadas três 
turmas para o curso de 
massoterapia e técnica de 

relaxamento de idoso e 
outras três para o curso de 
atendimento ao público. 
“Pedimos que as pessoas 
inscritas fiquem atentas ao 
nosso chamado por telefo-
ne celular ou compareçam 
à secretaria para verificar a 
disponibilidade de vagas”, 
orientou Ana Trigo.  

DIVuLGAçãO/PMBR

o curso de massoterapia ensina diversas técnicas ao alunos

Suposto cartel de empresas para licitações
na Baixada volta à mira das autoridades
Em abril deste 

ano o Ministério 
Público Federal, 
Polícia Federal 
(PF) e a Contro-
ladoria Geral da 
união deflagra-
ram uma opera-
ção para desbara-
tar uma quadrilha 
especializada em 
fraudes em lici-
tações, em espe-
cialmente na área 
da Educação, com 
atuação em vá-
rios municípios 
da Baixada Flu-
minense. O es-
quema que teria 
causado desvios 
que podem pas-
sar de R$ 20 mi-
lhões, consistiria 
na união de em-
presas para par-
ticipar de proces-
sos de licitação, 
com uma dando 
cobertura a outra.

No dia 15 da-
quele mês foi 
feita a Operação 
ultaje, na qual 
foram cumpridos 
vários mandados 
de busca e apre-
ensão, boa parte 
deles em Nilópo-
lis, cidade onde 

estão sediadas al-
gumas das empre-
sas citadas. Agora, 
seis meses depois, 
as atenções estão 
despertadas para 
um novo esquema 
de cartel.

A investigação 
que resultou na 
Operação ultraje 
foi iniciada pelo 
MPF em 2016, em 
inquérito aberto 
para apuração sus-
peita de fraudes 
em pregão reali-
zado Prefeitura de 
São João de Meri-
ti para compra de 
uniformes escola-
res, na gestão do 
prefeito Sandro 
Matos.

De acordo com o 
que o próprio Mi-
nistério Público 
Federal divulgou 
em abril, “as pro-
vas obtidas, por 
meio da quebra de 
sigilos telemáticos 
e bancários reque-
rida pelo MPF, le-
varam à existência 
de outros proce-
dimentos de con-
tratação nos quais 
os envolvidos pu-
dessem também 

ter funcionado, 
seja como concor-
rentes, seja como 
contratados”.

Ainda segundo o 
MPF, os resulta-
dos das investiga-
ções no âmbito da 
Operação ultraje 
revelaram que o 
esquema não se-
ria um simples ce-
nário de fraudes 
a licitações, “mas 
de uma quadrilha 
que atua pelo me-
nos desde 2013 
até os dias atu-
ais”. Foi apurado 
que os envolvidos 
atuavam em vários 
municípios, dispu-
tando pregões para 
fornecimentos de 
produtos que vão 
desde material de 
papelaria e unifor-
mes até gêneros ali-
mentícios.

Pelo que foi apu-
rado, “tanto as em-
presas que cotavam 
preços como aque-
las que efetiva-
mente concorriam 
na licitação eram 
pessoas jurídicas 
criadas unicamente 
para manter o es-
quema criminoso”.

DIVuLGAçãO
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saúde de qualidade em nova iguaçu

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Tratamento é aplicado para tratar dores, doenças físicas e emociionais. Diretora da 
Clínica da Família afirma que unidade possui uma das maiores demandas do município

CF de Tinguá implanta auriculoterapia

Subsecretário de Inteligência da Polícia Mi-
litar do Rio de Janeiro, coronel Rubens Castro 
Peixoto Júnior, é acusado de envolvimento em 
crimes de extorsão, concussão, organização 
criminosa e roubo qualificado. Ele fiu alvo de 
operação da Polícia Civil

O ministro da Educação, Abraham Wein-
traub, anunciou que o governo vai disponibi-
lizar R$ 125 milhões em recursos extras para 
as universidades federais. Segiundo ele, 65% 
dos recursos serão destinados para a aquisi-
ção de painéis solares. 

O Projeto ‘Caminhos do Brasil-Memória’, da As-
sembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), terá 
como atração hoje a performance musical dos alu-
nos de canto lírico do curso técnico da Escola de 
Música Villa-Lobos, no Saguão Getúlio Vargas, do 
Palácio Tiradentes. O evento marca a estreia de um 
novo horário da apresentação: 13 horas.

‘Caminhos do Brasil’ em novo horário 

volta ao mundo I
O Fórum de Desenvolvi-

mento do Rio, órgão vincu-
lado à Assembleia Legisla-
tiva do RJ (Alerj) realiza na 
próxima terça-feira, às 10h, 
um seminário para comemo-
rar os 500 anos da primeira 
expedição marítima que cru-
zou o planeta, liderada por 
Fernão de Magalhães. 

Quase nenhuma II
Segundo o capitão da 

Marinha Helder Velloso da 
Costa, a expectativa é que 
se tenha uma ocorrência 
muito baixa ou nenhuma 
presença de resíduos. Já fo-
ram recolhidos da fronteira 
do Espírito Santo a Arraial 
do Cabo 370 gramas de 
óleo. 

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou um estu-
do inédito ontem, que revela 
uma realidade prreocupante: 
mais da metade de todo o ter-
ritório do estado do RJ tem 
máximo risco de deslizamen-

tos. Isso o deixa como líder 
absoluto para este tipo de ris-
co no país.

O levantamento avaliou 
a suscetibilidade a desliza-
mentos no país e apontou que 
53,9% do território fluminen-
se está classificado com o ní-

vel máximo de risco. Outros 
19,9% do estado tem classifi-
cação de alto risco, o segundo 
nível mais alto da análise. Seis 
aspectos foram considerados 
no estudo: Geologia, Geomor-
fologia, Pedologia, Cobertura 
e uso da terra e Vegetação, 

Declividade e Pluviosidade. 
“Após analisar os mapas de 
cada um deles e determinar 
critérios de importância, che-
gou-se a um mapa final que 
demonstra a suscetibilidade 
de deslizamentos de todo o 
país”, explicou o  IBGE.

rJ tem risco máximo de deslizamentos 

DIVuLGAçãO/LuIS HENRIQuE VICENT

direTo ao PonTo

Gestão privada de upa pode custar 
r$ 40 milhões em rio das ostras 
Apesar de uma re-

comendação do Mi-
nistério Público para 
que a Prefeitura não 
firmasse contratos ou 
parcerias com orga-
nizações sociais de 
saúde – as chama-
das OS – para gestão 
na rede municipal de 
Saúde, o prefeito de 
Rio das Ostras, Mar-

celino Borba, decidiu 
levar adiante a ideia 
de terceirizar a gestão 
da unidade de Pronto 
Atendimento 24 Ho-
ras. A licitação está 
marcada para as 9h 
desta sexta-feira (29), 
com valor global de 
cerca de R$ 40 mi-
lhões por um contrato 
de um ano. 

parceria II
O seminário é resultado 

de uma parceria do Fórum 
da Alerj com a Associação 
Luís de Camões, gratuito e 
aberto ao público. Os inte-
ressados em participar do 
evento podem fazer as ins-
crições pelo site www.bit.
ly/500VoltaMundo.. 

Xô, óleo I
Grupo de trabalho lide-

rado pela Marinha, Ibama 
e Ministério Público (MP-
-RJ) para conter, nas praias 
do Rio, a chegada do óleo 
que atingiu o litoral do Nor-
deste foi criado e instalado 
na Praça Mauá, no Centro. 

Inaugurada em ou-
tubro de 2015, a 
Clínica da Família 

de Tinguá, 16ª unidade 
entregue pela Prefei-
tura de Nova Iguaçu, 
implantou uma novi-
dade: a auriculotera-
pia. Também conhe-

cida como acupuntura 
auricular, a técnica é 
usada para tratar do-
res, doenças físicas ou 
emocionais e pode ser 
realizada com ou sem 
agulhas. 

De acordo com a di-
retora da unidade Lu-
ciana Patricia Andrade 
de Souza da Silva, que 

assumiu no dia 12 de 
fevereiro deste ano, 
o procedinmento im-
plantado na atual ges-
tão, serve para para 
tratar até 200 sintomas 
do corpo através de 
vasos e canais situa-
dos na orelha. “É uma 
técnica antiga utiliza-
da até os dias de hoje 

e serve para promover 
alívio das dores, enxa-
queca, trata a insônia 
e também problemas e 
disfunções de caráter 
psicológico”, expli-
cou.

Segundo ela, além 
da auriculoterapia, a 
CF oferece ainda con-
sultas agendadas de 

segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 17h nas es-
pecialidades de clíni-
ca médica, odontologia  
pediatria, fisioterapia, 
pré-nata l, exames pre-
ventivos e teste rápido 
para DST (doenças sexu-
almente transmissíveis). 

“Realizamos cerca 
de 1.336 atendimentos 

mensais. É uma gran-
de demanda, mas nossa 
equipe formada por mé-
dicos, enfermeiros e téc-
nicos consegue atender 
a todos que procuram a 
unidade. Queremos fa-
zer mais, entrentanto 
não temos uma estrutura 
maior”, observou Lu-
ciana. 

luciana Patrícia andrade de Souza da Silva é diretora da CF de Tinguá que oferece teste do pezinho e a técnica de auriculoterapia 

DIVuLGAçãO/PMQ
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Fluminense minimiza situação
do avaí na busca pela vitória Talles Magno renova com o

vasco até dezembro de 2022

Marcos Paulo afirma que jogo contra os catari-
nenses será complicado 

DANIEL PERPETuO/FLuMINENSE

Passada a vitória de 1 a 0 sobre 
o Palmeiras, a segunda consecu-
tiva no Campeonato Brasileiro, o 
Fluminense já começa a projetar 
o encontro com o Avaí no próxi-
mo domingo, às 16h (de Brasília), 
na Ressacada, em Florianópolis 
(SC), pela 36ª rodada da compe-
tição. Com 41 pontos conquista-
dos, o Tricolor conseguiu abrir 
cinco do Cruzeiro, primeiro na 
zona de rebaixamento. Apesar 
disso, a ordem é conseguir um 
triunfo e afastar de vez o risco de 
queda.

No domingo o rival será o lan-
terna, porém, os tricolores prefe-
rem minimizar a situação do Avaí. 
“Vai ser um jogo complicado, 
pois o Avaí não tem nada a perder 
na competição. Mas a nossa equi-
pe precisa muito fazer o resultado 
positivo para conseguir afastar de 
vez o risco de rebaixamento. O 

Fluminense poderia estar melhor 
colocado na tabela de classifica-
ção, mas infelizmente não conse-
guimos antes os resultados que a 
gente precisava. Portanto, agora é 
tratar de buscar o triunfo fora de 
casa para acabarmos com esta 
situação”, disse o zagueiro Nino.

O atacante Marcos Paulo con-
corda. “Todo jogo é complicado 
e o jogo contra o Avaí também 
será, ainda mais fora de casa. Mas 
a nossa equipe tem consciência 
de que um triunfo vai fazer com 
que a gente acabe de vez com esta 
questão do risco de rebaixamen-
to”, declarou.

O elenco do Fluminense par-
ticipou de um trabalho regene-
rativo nesta sexta-feira. Neste 
sábado, após treino ainda no Rio 
de Janeiro, a delegação viaja para 
Santa Catarina, palco do duelo 
com o Avaí.

O Vasco acer-
tou a renovação de 
contrato do atacan-
te Talles Magno, 
na tarde de ontem 
(29/11), em São Ja-
nuário. Ele assinou 
um novo vínculo 
até dezembro de 
2022. Cria da Co-
lina, o menino che-
gou ao Cruzmaltino 
em 2012, estudou 
no Colégio Vasco 
da Gama e partici-
pou de todas as ca-
tegorias desde en-
tão, inclusive sendo 
convocado para a 
Seleção Brasileira 
de base. 

- uma felicidade 

Presidente alexandre Campello e o atacante após a assinatura do contrato 

CARLOS GREGóRIO JR/VASCO

Jogo entre Palmei-
ras e Flamengo, 
marcado para este 

domingo (1), às 16h, 
pela 36ª rodada do 
Campeonato Brasilei-
ro, terá apenas a torci-
da alviverde. A decisão 
foi tomada ontem (sex-
ta) pela Confederação 
Brasileira de Futebol 
(CBF), que acatou re-
comendação da Polícia 
Militar e do Ministério 
Público de São Paulo.

As autoridades ha-
viam enviado ofício à 
Federação Paulista de 
Futebol (FPF) e à CBF 
para formalizar o pedi-
do de torcida única no 
jogo. A preocupação 
da PM e do MP estava 
relacionada a questões 
de segurança, devido 
ao clima de rivalidade 
acentuado entre Verdão 
e Rubro-Negro, o qual 
poderia gerar um risco 
de confronto entre as 
torcidas.

Na partida válida 

pelo primeiro turno, 
disputada em 1º de se-
tembro, pela 17ª rodada 
do Brasileirão, os pal-
meirenses não foram 
impedidos de frequen-
tar o Estádio do Mara-
canã, no Rio de Janeiro 
(RJ), e puderam com-
parecer normalmente. 
O confronto, que ter-
minou em 3 a 0 para o 
Flamengo, foi o último 
de Felipão no comando 
do Verdão.

Em São Paulo, os 
clássicos são disputa-
dos com torcida única 
desde a temporada de 
2016. No entanto, a 
presença da torcida vi-
sitante nunca foi proi-
bida em jogos contra ti-
mes de outros estados.

O Flamengo, com 
84 pontos ganhos, já 
garantiu o título ante-
cipado do Brasileirão. 
O Palmeiras, por sua 
vez, soma 68 pontos 
na terceira colocação 
da competição e tenta 
“carimbar a faixa” do 
adversário carioca.

enorme renovar esse 
contrato. O Vasco 
é um clube que eu 
sempre amei, que 
me abriu as portas e 
até hoje está aberto. 
Espero que fique as-
sim por muito tempo 
e poder honrar essa 
camisa com tanta 
história. O carinho 
que a torcida tem 
por mim é enorme, 
não tem explicação. 
Sempre sonhei com 
esse momento e es-
tou vivendo isso. Só 
agradeço a Deus pela 
oportunidade e con-
tinuar dando o máxi-
mo dentro de campo 
para dar alegria aos 

torcedores - disse 
Talles.

Promovido ao 
elenco profissional 
em maio deste ano, 
o garoto de 17 anos 
se tornou o jogador 
mais jovem a atuar 
pelo Vasco no Sécu-
lo XXI, ao entrar em 
campo no segundo 
tempo do duelo dian-
te do Botafogo, pelo 
Campeonato Brasi-
leiro, no dia 2 de ju-
nho. Ele também foi 
o segundo jogador 
mais jovem a balan-
çar as redes pelo Gi-
gante da Colina nes-
te período, ao marcar 
no triunfo sobre o 

São Paulo por 2 a 
0, em São Januário, 
também pelo Brasi-
leirão. Ao todo, são 
16 jogos e dois gols 
na equipe principal.

Ainda neste mês, 
Talles Magno fez 
parte do elenco que 
conquistou o título 
do Mundial Sub-17, 
disputado aqui no 
Brasil. Ele partici-
pou da campanha até 
as oitavas de final, 
quando sofreu uma 
lesão no bíceps fe-
mural da coxa direi-
ta. Na competição, 
o jogador vascaí-
no marcou em duas 
oportunidades.

CBF divulga decisão sobre torcida única no jogo entre  Palmeiras e Flamengo

Torcida do Mengão não poderá 
comparecer ao allianz parque 

Prevenção

Ministério Público e PM temem confronto de torcidas 
FPF
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empresários do rio pedem ao governo 
prioridade nos recursos federais
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sos rj

Com o estado do Rio de 
Janeiro cumprindo um 
regime de recuperação 

fiscal, em vigor desde 2017, 
um grupo de 40 empresários 
fluminenses esteve em Bra-
sília, ontem (28), para pedir 
ao presidente Jair Bolsonaro 
prioridade na alocação de re-
cursos federais no estado.

“O estado do Rio de Janei-
ro, que é o segundo estado 
em PIB [Produto Interno Bru-
to, soma dos bens e serviços 
produzidos no país] do Brasil, 
está entre os seis mais desi-
guais do Brasil. Como o Rio 
está em recuperação fiscal, 
ele tem um limite de investi-
mento”, disse o presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Fir-
jan), Eduardo Eugênio Gou-
veia Vieira.

Segundo ele, a Baixada Flu-
minense, que concentra 13 
milhões de habitantes, que são 
70% da população do estado, 
sofre com problemas sociais 

graves, como falta de sane-
amento básico em 60% das 
residências e déficit habitacio-
nal de 113 mil moradias.

SanEaMEnTo
 BáSiCo

“Estamos recordando ao 
presidente da República esse 
drama que a população está 
passando e advogando que, 
entre 2020 e 2026, nesse pe-
ríodo, nós vamos precisar, 
nessa região, perto de R$ 40 
bilhões de investimento, e o 
estado do Rio, no máximo, vai 
poder investir em torno R$ 18 
bilhões”, alertou.

O empresário lembrou que 
o Rio de Janeiro foi a capital 
do Brasil desde o período im-
perial até 1960, mas nunca re-
cebeu uma compensação após 
a transferência na sede de go-
verno para Brasília. “O que 
nós viemos ponderar é que 
nos investimentos globais do 
Brasil, nessas matérias, que 
se olhe o Rio, não com privi-
légio, mas com uma alocação 
de recursos equivalente não 

Firjan estima que a Baixada precise de R$ 40 bilhões em investimentos

Baixada Fluminense sofre com falta de saneamento básico e unidades habitacionais 

 MARCELO CAMARGO / ARQuIVO/AGêNCIA BRASIL

polícia Federal indicia luciano Bivar no caso de candidatura laranja
O presidente do 

PSL, deputado Lu-
ciano Bivar (PE), e 
mais três candida-
tas do partido em 
Pernambuco foram 
indiciados pela Po-
lícia Federal por 
suspeita de partici-
pação em esquema 

de candidaturas la-
ranjas para desviar 
verbas nas eleições 
de 2018. Os quatro 
são investigados 
por crimes de fal-
sidade ideológica 
eleitoral, apropria-
ção indevida de 
recurso eleitoral 

e associação cri-
minosa. As penas 
previstas para os 
crimes são de cin-
co, seis e três anos, 
respectivamente.

Além do presi-
dente do PSL, fo-
ram indiciadas as 
ex-candidatas à 

Câmara dos De-
putados, Maria de 
Lourdes Paixão, 
Érika Santos e Ma-
riana Nunes.

A investigação 
sobre as candidatu-
ras de fachada teve 
início a partir de 
uma série de repor-

tagens publicadas 
em fevereiro pelo 
jornal Folha de 
S.Paulo, revelando 
o esquema.

O ministro do 
Turismo, Marce-
lo Álvaro Antônio 
(PSL), foi indicia-
do no mês passado 

por suspeita de ter 
comandado esque-
ma de candidatu-
ras no PSL minei-
ro –cujo diretório 
é presidido por ele. 
Além de Álvaro 
Antônio, outras 10 
pessoas foram in-
diciadas.

apenas a esse desassistimento 
social, mas também um pouco 
pelo período histórico”, argu-
mentou.

Além do saneamento bá-
sico e o déficit habitacional, 
o presidente da Firjan citou 

outros problemas da Baixada 
Fluminense, como o fato de 
apenas 10% das crianças es-
tarem matriculadas em creche 
e as dificuldades de mobilida-
de urbana, que faz com que o 
morador da região gaste, em 

média, 2 horas e 30 minutos 
por dia em deslocamento na 
região metropolitana.

As estatísticas fazem parte 
de um levantamento enco-
mendado pela própria fede-
ração e apresentadas ao pre-

sidente Jair Bolsonaro. Ainda 
de acordo Gouveia Vieira, o 
presidente iria conversar com 
a equipe de governo para ver 
como apoiar a demanda dos 
líderes empresariais. (Fonte: 
Agência Brasil)

nova iguaçu

exercício Simulado de emergência em 18 escolas de forma simultânea 
Mais de nove mil alunos e 

profissionais de 18 escolas mu-
nicipais de Nova Iguaçu partici-
param dos exercícios simulados 
de desocupação de emergência 
realizado pela Defesa Civil da ci-
dade, ontem (29). A ação, que faz 
parte do projeto ‘Escolas Segu-
ras: Desenvolvendo a Resiliência 
Através da Educação’ e acontece 
no Dia Estadual para Redução de 
Risco de Desastres, alcançou um 
novo recorde, já que na mesma 
data do ano passado, contou com 
a participação de pouco mais de 
sete mil pessoas. O projeto existe 
desde 2017 e no próximo ano a 
estimativa é alcançar mais dez 
unidades. 

O exercício tem como objeti-
vo desenvolver a capacidade de 
resiliência e redução do risco de 
desastres nas unidades de ensino 
da rede municipal de educação, 
assim como em toda cidade. 

“Queremos no próximo ano, 
no dia alusivo ao Dia Estadual 
para Redução de Risco de De-
sastres, chegar a 15 mil pessoas 
participando. É o nosso desafio. 
Essas escolas foram treinadas e 
capacitadas, tanto que a média 
de evacuação das unidades foi 
de pouco mais de três minutos. 
Eles deixam o local de forma 
pacífica e ordenada. Os alunos já 
aprenderam a fazer pluviômetro, 

receberam noções sobre riscos 
de deslizamento de terra, conhe-
ceram os órgãos de segurança da 
Prefeitura e os Bombeiros, assim 
como acioná-los. Eles desenvol-
veram a percepção de risco e 
fomentam a ideia da segurança. 
Esse simulado nas escolas é o 
maior da história da cidade e do 
estado”, afirmou o secretário mu-
nicipal de Defesa Civil, tenente-
-coronel Jorge Ribeiro Lopes. 

Coordenador estadual da De-
fesa Civil na Baixada Fluminen-
se, Samir Batista, destacou que o 
projeto também teve a participa-
ção de crianças com deficiência. 
“O tratamento para pessoas com 
deficiência é diferenciado. Temos 
que ter uma outra forma de abor-
dagem. Por isso, a importância 
da capacitação dos professores 
neste projeto. Estamos pensando 
nas próximas gerações, para que 
elas aprendam sobre prevenção 
de um desastre e como agir nes-
ses casos. Nova Iguaçu é o muni-
cípio referência, pois foi a cidade 
da Baixada que mais mobilizou 
estudantes e escolas neste dia 
estadual de para redução de risco 
de desastre”, afirmou o coorde-
nador da Defesa Civil.

De acordo com a secretária de 
Educação, Maria Virgínia Andra-
de, os alunos vão se tornar gran-
des multiplicadores.

defesa Civil calcula que mais de nove mil alunos participaram das ações educativas contra desastres

 DIEGO VALDEVINO / PCNI

“Estamos deixando um legado 
para nossos alunos, pois é muito 
importante eles terem conheci-
mentos básicos sobre prevenção 
de acidentes. Eles vão se tornar 
multiplicadores em nossas comu-

nidades. A resiliência vai conti-
nuar sendo trabalhada em nossas 
escolas”, garantiu. 

Aluno do 7º ano da Escola Mu-
nicipal Leonel de Moura Brizola, 
em Austin, André Luís Correia 

de Oliveira, de 15 anos, enfatizou 
que o exercício simulado o ajudou 
a escolher sua futura profissão.

“Quero seguir a carreira mili-
tar, pois quero ser um grande um 
bombeiro para poder ajudar as 

pessoas. Agora vou ensinar meus 
pais e meus irmãos gêmeos, de 6 
anos, em como usar um extintor e 
como se deve deixar a escola em 
caso de incêndio, sem correria e 
com ordem”, disse o jovem.
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Homem faz reféns em bar
7Polícia

Editoria de 
Polícia

Duas das vítimas são funcionárias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Sequestrador 
teria se irritado com barulho de som alto e invadido estabelecimento.armado com facão 

Terror no cenTro do rio

REPRODuçãO

um homem armado com 
uma faca e uma garra-
fa com, supostamente, 

gasolina manteve sete pessoas 
reféns no local conhecido como 
Bar da Preta, que fica na Rua 
do Rezende  na região da Lapa, 
no Centro do Rio,  na tarde de 
ontem. No final da tarde, três ví-
timas ainda eram mantidas em 

cativeiro pelo sequestrador.
O porta-voz da Secretaria de 

Polícia Militar, coronel Mauro 
Fliess, o criminoso, conhecido 
como Danilo da Caipirinha, “pos-
sivelmente” também estaria com 
uma arma de fogo. Ele também se-
ria vendedor de bebidas na região. 
Segundo informações, por volta 
das 15h, o Corpo de Bombeiros 
foi acionado para socorrer vítimas 
de agressão por “arma branca”. 
Qiuando os militares chegaram, 

constataram que se tratava de um 
sequestro com reféns no local, que 
já estava parcialmente fechado. 
“É possível que dentro de um bar 
fechado ele tenha outros instru-
mentos que possam fazer mal ou 
vitimar algumas pessoas”, acres-
centou o porta-voz da PM.

 liBERTação 
dE REFénS 

A Polícia Militar foi acionada e 
agentes do Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (Bope) tenta-
vam negociar com o criminoso a 
libertação dos reféns, o que acon-
teceu de forma gradativa. A dona 
do bar, Lúcia Aparecida Ferrei-
ra Baptista, de 64 anos, conhe-
cida como Preta, foi uma das 
primeiras a ser libertada. 

Outras quatro vítimas, três 
das quais são funcionárias da 
Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC); além do cozinheiro 
do bar também forma manti-

dos reféns. 

BaRulHo TERia
 MoTivado 
SEQuESTRo

A polícia foi informada que 
uma das possíveis motivações 
para o crime teria sido o baru-
lho no bar. Segundo João Go-
mes da Silva, genro da dona 
do bar, o sequestrador teria se 
envolvido numa discussão por 
conta do som alto.

“Ele estava incomodado 
com o barulho do bar. Ele mo-
rava na parte de cima do bar. 
Ele estava nessa discussão, 
mas não conheço ele. Dizem 
que ele era tranquilo e traba-
lhador, mas ele está causando 
essa confusão toda. Lá tem 
refém, mas o problema dele é 
com ela”, afirmou.

Até o fechamento desta edi-
ção, cinco reféns haviam sido 
liertados pelo criminoso. 

Mulher é assassinada pelo ex a 
caminho da escola em Maricá

Katlen da Silva do Carmo, 
(foto) de 20 anos, foi baleada e 
morta pelo ex-namorado na Rua 
51, no bairro Jardim Atlântico, no 
distrito de Itaipuaçu, em Maricá, na 
Região Metropolitana do estado. O 
crime foi na última quarta-feira. A 
vítima estava a caminho da escola 
onde cursava o último ano do En-
sino Médino quando foi atacada;

Testemunhas contaram que era 
por volta das 18h quando o ex-
-casal discutiu e o assassino iden-
tificado como Ewerton, efetuou os 
disparos e fugiu. Os dois tinham 

terminado o namoro de seis meses 
há cerca de três. Segundo parentes, 
Katlen era cuidadora de dia e estu-
dava à noite. Ela e o ex se conhece-
ram em um bar que frequentavam, 
através de uma prima dela. Durante 
o relacionamento de seis meses dos 
dois, ela não tinha queixas do ex, se-
gundo a irmã.

A jovem morava com dois 
irmãos e a mãe, de 39 anos, na 
entrada de Itaipuaçu. Todos estão 
revoltados com crime bárbaro. A 
Polícia Civil investiga o caso de fe-
minicídio.

REPRODuçãO VíDEO

o sequestrador invadiu o Bar da Preta, na Rua do Rezende, e armado com um facão e segurando uma garrafa supostamente com asolina e ameaçou os clientes 

Subsecretário de Inteligência da pM é 
exonerado após prisão de pMs por extorsão 

O subsecretário de In-
teligência da Polícia Mi-
litar, coronel Rubens Cas-
tro Peixoto Júnior (foto), 
foi exonerado depois que 
cinco PMs do setor foram 
presos pela Polícia Ci-
vil acusados de se passar 
por agentes da Delegacia 
de Repressão aos Cri-
mes Contra a Proprieda-
de Imaterial (DRCPIM) 
para extorquir dinheiro 
de comerciantes. Outros 
dois estão foragidos. Em 
nota, a Polícia Militar in-
formou que, em seu lugar, 
será nomeado o coronel 
Murilo Cesar de Miranda 
Angelloti. Atualmente, 
ele é o comandante de Po-
liciamento Especializado 
(CPE).

Todos os sete PMs al-
vos da operação de on-
tem (Guttemberg Dantas 
da Silva, Ivan Marques 
Cunha, Jefferson Ro-
drigues Batista, Leslie 
Cristina Duarte Rocha, 
Nacle de Souza Olivei-
ra, Roberto Campos Ma-
chado e Victor Magnano 
Mangia) foram indicados 
por Peixoto para a Sub-
secretaria de Inteligência. 
A princípio, a PM havia 
informado que todos já 
tinham sido presos. Pos-
teriormente, no entanto, a 
Polícia Civil corrigiu a in-
formação, ressaltando que 
o Mangia e a Leslie estão 
foragidos.

Cinco dos PMs envol-
vidos no esquema já ha-
viam trabalhado com o 

coronel no 18º BPM (Ja-
carepaguá) e também no 
Batalhão de Ações com 
Cães (BAC). Mangia foi o 
oficial de operações do 18º 
BPM antes de se transferir 
para a Subsecretaria de In-
teligência.

O setor de Inteligên-
cia da Polícia Militar fica 
perto da sala do secretário 
da corporação Rogério Fi-
gueredo de Lacerda. Nesta 
manhã, agentes da Polícia 
Civil usaram alicates e ar-
rombaram diversos armá-
rios dos PMs, que fica no 
Quartel Geral, que estavam 
envolvidos no esquema 

criminoso. 
Por meio de uma nota, a 

Polícia Militar afirma que 
“repudia, com veemência, 
condutas criminosas rea-
lizadas por seus integran-
tes”. Ainda de acordo com 
o comunicado, “é interesse 
da Polícia Militar identi-
ficar e expurgar policiais 
que manchem a honra da 
corporação”.

Por fim, a corporação 
afirma que “a Corregedo-
ria Geral da Polícia Militar 
acompanha toda a ação e 
tomará as medidas cabí-
veis pelas condutas dos en-
volvidos no caso”.

pM é morto após ter casa invadida 
e lutar com ladrões em paracambi 

O subtenente 
da Polícia Militar 
Alessandro Groe-
tars da Silva (foto), 
de 47 anos, morreu 
depois de ter sua 
casa invadida por 
dois bandidos e ser 
baleado ao entrar 
em luta corpora com 
ele, em Paracambi, 
na madrugada de 
ontem. Ele chegou 
a ser socorrido pelo 
pai para o Hospital 
Municipal Doutor 
Adalberto da Graça, 
mas não resistiu aos 
ferimentos. O PM 
era lotado no 22º 
BPM (Maré). 

A espoda da ví-

tima relatou que por 
volta das 2h, os dois 
criminosos invadi-
ram a casa deles, na 
Rua Odilon Guerra, 
no bairro Lajes. Ao 
entrar residência, a 
dupla perguntou por 
dinheiro e em que o 
subtenente trabalhava, 
avisando que se fosse 
policial iria ser morto.

Os criminosos en-
contraram a arma do 
agente, dando início 
a uma luta corporal. 
Foi quando o PM foi 
baleado. Os crimino-
sos fugiram levando a 
arma do militar, uma 
pistola Taurus calibre 
380.

REPRODuçãO 



Você se sente desafiado 

a interagir com o 

cônjuge ou com uma 

pessoa importante para 

a experiência. A pessoa 

tocada mostra-se mais afastada, o que 

pode estar acontecendo por diversos 

motivos. É necessário entender o 

momento para renovar a troca.

Fique atento aos 

imprevistos financeiros 

e a mudanças que 

você deseja realizar no 

campo profissional. As 

relações com um grupo de pessoas 

são desafiadoras e pedem de você 

flexibilidade e desenvoltura. Você 

está numa fase empreendedora, 

então mudanças são necessárias...

Áries

É importante ser 

flexível para interagir 

com as mudanças 

que o afetam. A vida 

lhe mostra novos 

caminhos com a intenção de renovar 

as suas posturas e te ajudar a seguir 

de uma forma mais dinâmica. Tenha 

atenção com a ansiedade e com a 

pressa.

Touro

Tenha atenção com 

a ansiedade para 

promover mudanças 

e colocar as suas 

ideias em movimento. 

É preciso entender a necessidade 

de cortar pessoas e ideias que não 

funcionam mais para você. As crenças 

estão sendo renovadas.

Gêmeos

É preciso dar 

atenção aos recursos 

c o m p a r t i l h a d o s 

e ao modo como 

deseja lidar com 

investimentos de risco. A sua 

liderança deve ser fortalecida e as 

ideias, recicladas. O céu recomenda 

desapegar de ideias e de pessoas que 

não funcionam mais.

Câncer

Leão

O trabalho deve ser 

renovado. Esteja atento 

a cortes, imprevistos 

e demissões. O seu 

desejo é fazer diferente, 

mas é preciso avaliar 

se hoje é o momento certo para fazer 

isso. Busque ordenar as suas ideias 

e renovar as crenças para permitir a 

entrada do novo.

Virgem

Os filhos e o campo 

afetivo passam 

por renovações e 

mudanças. É uma fase 

para analisar se você 

está aberto para novas experiências, 

principalmente para desenvolver os 

seus talentos e entender o momento 

de mudanças dos filhos.

Libra

Existem imprevistos e 

mudanças em família. 

Você está passando 

por uma nova fase e 

encarando uma nova 

forma de perceber as suas necessidades, 

inclusive no casamento. Por isso há o 

desejo de mudar e de se desprender do 

que não funciona mais.

Escorpião

O céu aponta mudanças 

e renovações na forma de 

lidar com pessoas do seu 

convívio, principalmente 

no trabalho e na rotina. 

Esteja aberto e desperto 

aos imprevistos com pessoas próximas. 

Tenha atenção no trânsito.

Sagitário

O céu pede atenção com 

imprevistos financeiros e 

com cortes no trabalho. 

É importante analisar 

como deve atuar e se está 

inteiramente encaixado ao seu talento e 

à sua expertise. A autoestima interfere 

na sua atuação profissional.

Capricórnio

Você passa por uma 

nova fase, em que 

deseja liberdade e 

uma atuação mais 

i n d e p e n d e n t e . 

É essencial ter 

consciência deste novo ciclo e de como 

pode interagir com a ansiedade e com 

o desejo de mudança imediata. Tenha 

atenção com imprevistos e acidentes.

Aquário

Existe uma reflexão 

profunda sobre o que é 

liberdade e sobre como 

pode atuar de uma nova 

forma com parentes e 

pessoas da sua convivência. Tenha 

atenção com os imprevistos e com 

situações que fogem do seu controle.

Peixes
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prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0597/2019 - SEMAD e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações:

CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2019
Tipo: MAIOR OFERTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013485/2019
Objeto: A presente licitação tem por objeto a alienação dos imóveis descritos na tabela abaixo, por 
Lote, separadamente, cujas respectivas certidões expedidas pelo Registro Geral de Imóveis e croquis 
de localização encontram-se no Anexo I do presente Edital:

LOTE ENDEREÇO RGI DESAFETAÇÃO

1

ÁREA 02, medindo 84,00m de 
frente para a Rua Floriano, mais 
13,20m em curva na confluência 
com a Estrada do Munguengue; pelos 
fundos 215,50m confrontando com o Parque 
José Bonifácio; pelo lado esquerdo 431,50m 
confrontando até a altura de 178,00m com 
a Estrada do Munguengue e daí, numa 
linha de 253,50m confrontando 
com o Vale da Simpatia; pelo lado 
direito 310,00m confrontando com 
a área 2-A, perfazendo urna área 
total de 54.000,00 m2, situada no 1° Dis-
trito deste Município.

Matrícula nº 
13.166, Livro 
2, fls. 285 (1º 
Ofício de Jus-
tiça de São 
João de Meriti)

Lei Municipal nº 2.209 
de 20 de agosto de 
2019

2

ÁREA B2, medindo 40,00m de 
frente para a Av. Automóvel Club; 
pelos fundos, para a Rua Congo, 
medindo em dois segmentos, 
o primeiro 87,61m e o segundo 
25,30m; pelo lado direito 139,00m 
confrontando com a área B2-
A; pelo lado esquerdo medindo 
184,00m, confrontando com a área 
B1; perfazendo uma área total de 
10.327,20m2, situado no Parque Barão do 
Rio Branco 1° Distrito deste Município

Matrícula nº 
2094, do Livro 
2 –E, fls. 147 
R05 e 06 (2º 
Ofício de Jus-
tiça de São 
João de Meriti)

Lei Municipal nº 2.209 
de 20 de agosto de 
2019

Data da abertura: Sessão será realizada às 11:00 (onze) horas do dia 09 de Janeiro de 2020, na Câ-
mara Municipal de São João de Meriti, situada na Rua Defensor Público Zilmar Duboc Pinaud, 77 - Vilar 
dos Teles - São João de Meriti - RJ. CEP: 25.555.690.

Retirada do Edital de Concorrência Pública: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Contratos, sito 
à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.
das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 10 (DEZ) resmas de papel A4, Pen drive ou CD para 
gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. ANDERSON FILIPE DE LIMA – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 27 de novembro de 2019.   

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO 
COnFERiDAS pOR LEi, 

RESOLVE:
pORTARiA n.° 302, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
ExOnERAR THIAGO DE CARVALHO SOARES do Cargo em 
Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar de 
01/12/2019.

pORTARiA n.° 303, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
nOMEAR VANDRESSA SANTOS DA SILVA para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, 
a contar de 01/12/2019.

pORTARiA n.° 304, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.

ExOnERAR VALDETE FERREIRA ANDRADE do Cargo em 
Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a contar 
de 01/12/2019.

pORTARiA n.° 305, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
nOMEAR PAULO ROBERTO REZENDE para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a 
contar de 01/12/2019.

pORTARiA n.° 306, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
ExOnERAR JAIRO DAS CHAGAS BARBOSA do Cargo em 
Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar de 
01/12/2019.

pORTARiA n.° 307, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
nOMEAR JOSINEIDE BARBOSA DO CARMO para exercer o 

Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a 
contar de 01/12/2019.

pORTARiA n.°308, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
TORnAR SEM EFEiTO a Portaria nº 290, de 31 de outubro 
de 2019, publicada em 01 de novembro de 2019, no Jornal 
Hora H.

pORTARiA n.° 309, DE 29 DE nOVEMBRO DE 2019.
nOMEAR FÁBIO CÉSAR FERREIRA DA SILVA LEOPOLDINO 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, 
Símbolo CC-6, a contar de 01/12/2019.

                              Nova Iguaçu, 29 de novembro de 2019.
Felipe Rangel Garcia

Presidente          

Não jogue lixo nas ruas. 
A população agradece!

PROBLEMAS DE LÓGICA
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica, 
a partir das dicas.
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Passeando com cachorros
Toda noite, Mateus e outros dois homens 
saem para passear com seus cachorros. 
Cada um possui um número diferente de 
animais. Ontem, cada homem encontrou 
uma pessoa diferente na rua na hora do 
passeio habitual. Com base nas informa-
ções, descubra o nome de cada homem, 
o número de cachorros que possui e com 
quem encontrou durante o passeio.
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1.  Pedro foi passear 
com seus três 
cachorros.

2.  O homem que 
saiu com dois 
cachorros 
encontrou um 
amigo durante o 
passeio.

3.  Gabriel 
encontrou 
a namorada 
quando saiu com 
seus cães.

S
o
lu

ç
ã
o
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

MINI aBóBoraS 
reCHeadaS CoM 

CarNe Moída

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

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

eSTroGoNoFe 
de FraNGo

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

Ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte o frango e tem-
pere com o sal.
mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

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 

29 DE NOVEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM 
30/11/2019 – CÓD-PMBR 222.

DECRETO N° 4.796, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 
“DISPÕE SOBRE DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA 
A DIVERSOS AGENTES PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 88, 
da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os princípios que regem a fiscaliza-
ção contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos 
recursos públicos; e
CONSIDERANDO que o ordenador de despesas é res-
ponsável pelos atos praticados com recursos públicos 
e, portanto, tem o dever de prestar contas, conforme a 
Lei Orgânica do Município de Belford Roxo – LOMBR e 
a Lei Complementar nº. 250, de 23 de outubro de 2019.

DECRETA:
Art. 1º. Fica delegada competência ao Secretário Mu-
nicipal da Casa Civil para emitir notas de empenho e 
determinar a extração da respectiva nota, que será as-
sinada em conjunto com o Controlador Geral do Muni-
cípio.

Parágrafo único. O Secretário Municipal da Casa Civil 
poderá subdelegar, mediante ato próprio, aos Secretá-
rios Executivos a competência para emitir notas de em-
penho, assiná-las, determinar a extração da respectiva 
nota e os demais procedimentos para tal fim.

Art. 2º. Fica delegada a competência ao Controlador - 
Geral do Município – CGM para autorizar e empenhar 
despesas, assinar notas de empenho, assinar balance-
tes, balanços, orçamentos, e demais documentos con-
tábeis, encaminhar documentos, responder diligências 
e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Es-
tado e da União.

Parágrafo único. O exercício da delegação de compe-
tência de que trata o caput deste artigo não afasta as 
atribuições inerentes ao cargo e/ou função do Controla-
dor Geral do Município.

Art. 3º. Fica delegada a competência ao Secretário Mu-
nicipal de Educação, naquelas despesas que compe-
tirem à Secretaria Municipal de Educação, para emitir 
ordens de pagamento e/ou cheques, assinando estas 
últimas em conjunto com o Prefeito Municipal, ou, na 
sua ausência, com o Secretário Especial de Adminis-
tração Financeira do Departamento de Administração 
Financeira.
Art. 4º. Fica delegada a competência aos gestores dos 
Fundos Municipais para emitir ordens de pagamento e/
ou cheques, assinando em conjunto com o Prefeito Mu-
nicipal ou, na sua ausência, com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Admi-
nistração Financeira.  

Parágrafo único. O Secretário Municipal de Saúde assi-
nará em conjunto com o gestor do Fundo Municipal de 
Saúde e com o Prefeito Municipal, ou, na sua ausência, 
com o Secretário Especial de Administração Financeira 
do Departamento de Administração Financeira, os atos 
relativos à emissão de ordens de pagamento e/ou che-
ques que a eles competirem.

Art. 5º. Fica delegada competência ao Tesoureiro Muni-
cipal para assinar ordens de pagamento e/ou cheques 
em conjunto com o Prefeito Municipal ou, na sua ausên-
cia, com o Secretário Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira, 
oriundos dos órgãos não referidos no art. 3º e 4º deste 
Decreto.
Art. 6º.  Ficam delegadas aos Secretários Municipais, 
ao Controlador – Geral do Município e ao Procurador 
- Geral do Município, conforme a Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Belford Roxo – LOMBR, para, no âmbito de 
seus órgãos:

I - homologar licitação, ratificar dispensa e inexigibilida-
de de licitação, bem como adjudicar o respectivo objeto;

II - assinar contratos administrativos, seus aditivos, 
apostilamentos, termos de colaboração e fomento, re-
conhecer despesas e assinar termos de ajuste de con-
tas do respectivo órgão.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais poderão 
subdelegar, mediante ato próprio, aos Secretários Ad-
juntos a competência para autorizar os procedimentos 
de dispensa de licitação e de inexigibilidade, hipótese 
na qual ficará sob sua responsabilidade a ratificação do 
ato.

Art. 7º. O Fundo da Procuradoria Geral do Município de 
Belford Roxo se rege por lei própria, não se aplicando a 
ele o disposto nos artigos 1º a 5º do presente Decreto.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial o decreto nº. 4.779, de 02 de novembro 
de 2019.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº5326/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Educação.
MARCIA BASTOS FARIA
MARCIA DOS SANTOS NUNES
RUDSON OLIVEIRA SILVA

PORTARIA Nº5327/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na 
Secretaria Municipal de Educação.
AMARILDO PERES VELASCO
LEONICE DA SILVA BUCHUD
VALVER PINTO DA SILVA JUNIOR

PORTARIA Nº5328/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, LEONARDO DA SILVA DE ALMEIDA, do cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade Urbana.  

PORTARIA Nº5329/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, AMANDA FURTADO DE FREITAS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 131/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 15 horas, do dia 11 de dezembro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 131/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA E 
ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAUDE para atender a SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do Pro-
cesso Administrativo nº 3661/2019. O Edital poderá ser 
retirado no portal oficial do município no endereço ele-
trônico 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 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
67.899,51 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e 
nove reais e cinquenta e um centavos).

Porto Real, 29 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 132/2019

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 10 horas, do dia 12 de dezembro 
de 2019 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 132/2019 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL  para 
atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº 
6365/2019. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-

cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.506.965,41 (hum 
milhão, quinhentos e seis mil, novecentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e um centavos).

Porto Real, 29 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
A Secretaria Municipal de Licitações e Contratos de 
Porto Real torna público que analisadas as propostas 
técnicas e comerciais apresentadas referente a licitação 
da modalidade de concorrência pública n° 001/2019, 
que objetiva CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PRO-
PAGANDA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICI-
DADE À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL, 
através do processo administrativo 2326/2018, foram 
obtidas as seguintes pontuações: 
Duelo Comunicação Total LTDA EPP- 673,41 pontos 
AZ3 Publicidade e Propaganda Eireli – 628,38 pontos
Julgada vencedora da  fase de propostas a empresa 
Duelo Comunicação Total LTDA EPP.

Porto Real, 29 de novembro de 2019.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 7084/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 
8.666/93, ADJUDICO E HOMOLOGO, o resultado da 
presente licitação, na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS n° 018/2019 que objetiva a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE DESASSOREAMENTO DA LAGOA DO BAIRRO 
JARDIM DAS ACÁCIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO 
REAL, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMA) no processo 

administrativo 7084/2019, à empresa:
Empresa: TETSUL ITATIAIA TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP
CNPJ: 10.623.659/0001-58
Valor de R$ 21.562,08 (vinte e um mil quinhentos e ses-
senta e dois reais e oito centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 29 de novembro de 2019
Reinaldo José Raimundo

Secretário Municipal de Meio Ambiente

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO 
CONTRATO Nº 076/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Comal Construtora Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 4957/2018
06 – Prazo: 12 (doze) meses com início em 14/11/2019 
e com o término em 14/11/2020
07 – Valor: R$ 1.452.686,97 (hum milhão, quatrocentos 
e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais 
e noventa e sete centavos)
08 - Data da Assinatura: 08 de novembro de 2019.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO 
CONTRATO Nº 049/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Comal Construtora Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, § 1º, I, da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 6776/2018
06 – Prazo: 120 (cento e vinte) dias com início em 
28/10/2019 e com o término em 24/02/2020
07 - Data da Assinatura: 25 de outubro de 2019.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



aToS oFiciaiS sábado, 30 dE novEmbro dE 2019

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

10

Ingredientes

Modo de preparo

peIXe CoM açaí

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

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

FIlÉ de MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

CaNJICa

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

CarapeBa 
GrelHada

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

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

CC-8, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana.  

PORTARIA Nº5330/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARLON DE SOUZA BRITO, do cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº5331/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 5313/SE-
MAD/2019 DE 28/11/2019, publicada em 29/11/2019.

PORTARIA Nº5332/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade Urbana.
JOSUE DE ARAUJO APOLINARIO
ARISTOTELES AMORIM SANTOS

PORTARIA Nº5333/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.
MARCELA SANTOS DE NORONHA
LEANDRA RIBAMAR DA CRUZ SILVA
MARIZETE MEDAUAR DOS SANTOS
RENATA DE SOUZA COELHO SANTOS

PORTARIA Nº5334/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.
LEONARDO DA ROCHA QUINTELLA DIAS
ROBERTA KELLY REZENDE VIEIRA
TATIANA DE SOUZA BORGES
MARCELE SANTOS DE MELO

PORTARIA Nº5335/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Se-
cretaria Municipal de Educação.
MARCELLI DA SILVA HENRIQUE
PAULO ROBERTO DE LIMA DE PRE
RENATO COSTA SANTOS

PORTARIA Nº5336/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
NADIA DE SOUZA
MARTA REGO DA SILVA
SARA MARIA ANDRE BARBOSA

PORTARIA Nº5337/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SIMONE DOS SANTOS FLORENTINO, do cargo em 
comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIO-
NAL IV, símbolo CC-3, da Secretária Municipal de Saú-
de.

PORTARIA Nº5338/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CICERO ANTONIO DOS SANTOS, para exercer o car-
go em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
REGIONAL IV, símbolo CC-3, na Secretária Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº5339/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir:   CREENE BARBOSA DA SILVA , da PORTA-
RIA Nº 3040/SEMAD/2019, DE 21/08/2019, publicada 
no Jornal Hora H em 22/08/2019.

PORTARIA Nº5340/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO 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, CREENE BARBOSA DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I, 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5341/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
, para exercer o cargo em comissãoRENATO GOMES 
DA SILVA de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na 
Casa Civil.

PORTARIA Nº5342/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: Os nomes relacionados abaixo, da PORTARIA 
Nº 5089/SEMAD/2019, DE 14/11/2019, publicada no 
Jornal Hora H em 15/11/2019.
LUÍS RODRIGUES CARLOS   
JULIANA ROSA DA CRUZ   
MARCOS VINICIUS FERREIRA   
EVANDRO SOUZA ANTONIO   
GLEICE MARIANA ROCHA SANTOS SOARES 
GLAUCO LEONARDO DA SILVA FERREIRA 
ANTONIO SOARES    
VINICIUS RAMOS DA CUNHA   
DIEGO MARTINS DE SOUZA   
PETERSON LUCAS GOMES NASCIMENTO 
GLAUCIA MARIA DA ROCHA SILVA   
 
LUIS DE ABREU SALES    
KAREN DE ALMEIDA FARIA   
FERNANDA VALENTIN VIEIRA   
VALMIR DIEGO NEVES DE PAULA    
 
TIAGO BARBOSA TAVARES   
WELLINGTON DA CONCEIÇÃO ALVES  
ELIZEU ARY DA SILVA BARBOSA   
RAFAEL DE SOUZA ANTONIO   
JOAQUIM CLAUDIO DE SOUZA   
JESSÉ JEAN LEVI DIAS    
BRUNO VALENTIN DA SILVA REIS  
TIAGO DA SILVA SANTOS   
PAULO VINICIUS DE ALMEIDA   
LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA  
LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS  
ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA   

PORTARIA Nº5343/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: Os nomes relacionados abaixo, da PORTARIA 
Nº 5089/SEMAD/2019, DE 14/11/2019, publicada no 
Jornal Hora H em 15/11/2019.  
TANIA MARIA CASSEMIRO DA SILVA   
  
RENATA FONSECA PIRES    
 
FELIPE SIQUEIRA DE AGUIAR    
  
PATRÍCIA DO NASCIMENTO ALVARENGA BARBO-
ZA 
ERICA VIANA DA SILVA ALMEIDA   
RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA
PAMELLA GOMES BISPO NASCIMENTO 
LUIS DE ABREU SALES

PORTARIA Nº5344/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: Os nomes relacionados abaixo, da PORTARIA 
Nº 5089/SEMAD/2019, DE 14/11/2019, publicada no 
Jornal Hora H em 15/11/2019. 
MARIA SIMONE PRESTES CRUZ DE SOUZA  
 
LIDIANE DA SILVA MOULIN    
 
JORGE GOMES MARÇAL    
 
VIVIANE DO CARMO BAPTISTA    
    
KAREN SANTOS DA SILVA SOUZA   
 
LORRAYNE CRISTINA MENDES DA SILVA   
 
LIDIANE LIMA DA SILVA FORTUNATO   
 
JÉSSICA KAROLINA DA SILVA BARBOSA   
    
FRANCILANE DA SILVA     
 
MARIA DO CARMO DA ROCHA    
 
WELLINGTON COSTA DOS SANTOS   
 
MARCIA SOARES DA ROCHA DA SILVA   
 
ROSANA DA SILVA ARRUDA    
 
ANTONIO COSME DAS NEVES    
 
ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA ARGOLO
GLEICE MARIANA ROCHA SANTOS SOARES
ANTONIO SOARES

GLAUCIA MARIA DA ROCHA SILVA
JESSÉ JEAN LEVI DIAS
ELIZEU ARY DA SILVA BARBOSA
FERNANDA VALENTIN VIEIRA
MARCOS VINICIUS FERREIRA

PORTARIA Nº5345/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: Os nomes relacionados abaixo, da PORTARIA 
Nº 5093/SEMAD/2019, DE 14/11/2019, publicada no 
Jornal Hora H em 15/11/2019.   
VANESSA FERREIRA MOREIRA    
   
MARGARET SHEILA MAIA RODRIGUES   
    
ROSANA DA SILVA BARBOSA RIOS 
NATALIA TUANE DE PRADO ALVES

PORTARIA Nº5346/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Excluir: Os nomes relacionados abaixo, da PORTARIA 
Nº 5090/SEMAD/2019, DE 14/11/2019, publicada no 
Jornal Hora H em 15/11/2019. 
LUIZ WAGNER PESSANHA BONFIM 
RENATA FONSECA PIRES 
FELIPE SIQUEIRA DE AGUIAR 

PORTARIA Nº5347/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 5087/SEMAD/2019 
DE 14/11/2019, publicada em 15/11/2019.

PORTARIA Nº5348/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 4981/SEMAD/2019 
DE 08/11/2019, publicada em 09/11/2019.

PORTARIA Nº5349/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, JULIANA ROSA CRUZ, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5350/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, NATALIA GONÇALVES MACHADO, do cargo em 
comissão de Assessor Executivo, CC4-, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5351/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secre-
taria Municipal de Educação.
ROBERTO ALVES DE LIMA 
JOSIEL DA SILVA LEAL
VIVIANE SILVA DE LIMA DOS SANTOS
SERGIO DE AZEVEDO
WELINGTON COSTA DOS SANTOS
NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE
JESSICA LOUZA SILVA
GEISA CELESTE DE OLIVEIRA TATAGIBA
VINICIUS RAMOS DA CUNHA
CARLA VIVIANE PINHO AGUIAR
JEFERSON MIRANDA SANGI
TATIANA DE LIMA SANTOS

PORTARIA Nº5352/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRESA CASEMIRO DE LIMA LEITE, do cargo em 
comissão de Vice-diretor, símbolo CC-9, da Escola Mu-
nicipal Valmor Lynch Valença da Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº5353/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Saúde.
ADRiAnA DA COSTA DE SOuZA

ELiAS DE LiMA DAnTAS JuniOR
PORTARIA Nº5354/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ERICA VIANA DA SILVA ALMEIDA, do cargo em co-
missão de Chefe de Divisão da Central de Regulação 
Municipal Hospitalar, símbolo CC-5, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

PORTARIA Nº5355/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM



aToS oFiciaiSsábado, 30 dE novEmbro dE 2019 11

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

CoSTelINHa 
aSSada CoM
 MaNdIoCa

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

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

eSTroGoNoFe 
de CarNe

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, NURIMAR XAVIER SOARES, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5356/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, EDUARDO DOS SANTOS BARBOZA, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem 
Urbana.

PORTARIA Nº5357/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munic-
ipal, ANDRÉ LUIZ BARBOSA PETNIUNAS, do cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da 
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº5358/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RONALD BALBINO GOMES PEREIRA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5359/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, CC-10, da Secretaria Municipal 
de Educação.
ANA KELLY MARQUES TOME GONÇALVES
DANIEL LORENÇO GONÇALVES
WALCE AGUIAR DE PAULA

PORTARIA Nº5360/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GILMAR FERREIRA FREITAS, do cargo em comissão 
de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5361/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRESSA CASEMIRO DE LIMA LEITE, do cargo em 
comissão de Vice Diretor de Escola, símbolo CC-9, da 
Escola Municipal Tenente Valmor Linch Valença, da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº5362/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, JOEL DE SOUZA, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, do Gabinete do 
Prefeito.

PORTARIA Nº5363/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
do Gabinete do Prefeito.
GISELE TEIXEIRA CARNEIRO
CARLOS AUGUSTO DE JESUS

PORTARIA Nº5364/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, RAYANA ALMEIDA BRANDÃO, do cargo em 
comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO RE-
GIONAL III, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº5365/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, RENATA DE ANDRADE SILVA TAVARES, do 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5366/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, IRENE CANAROLI, do cargo em comissão de 
ASSESSOR DE SERVIÇO II, símbolo CC-11, da Se-

cretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5367/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Agente de Articulação Regional, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
ANTONIA ALEX PINHEIRO BARBOSA GODINHO
VALDECIR MARTINS SANT’ANNA

PORTARIA Nº5368/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RENATA DE ANDRADE SILVA TAVARES, do cargo em 
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº5369/SEMAD/2019 DE 29 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores relacionados abaixo, do cargo em comis-
são, de seus respectivos cargos e Secretarias. 
LUIS RODRIGUES CARLOS 
ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA 
RAFAEL SANTOS SOARES 
ANTONIA ALEX PINHEIRO BARBOSA GODINHO 
JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA SIQUEIRA 
PATRICIA BRUNCLK DE SOUZA PRADO 
ADRIANA VITORINO DE ALMEIDA SILVA 
BRUNA TEIXEIRA COSTA 
DANIELE VIEIRA CARDOSO FELIZARDO VIEIRA 
EDILANA SANTIAGO 
ELIDA PEREIRA MARINHO 
ISABELA DE OLIVEIRA LEMOS 
JAMILIS MACHADO VICENTE 
KAREN DA SILVA COSTA 
LUANA DA SILVA LEONCIO 
RENATA TAVARES 
RUTE DA COSTA BRANCO 
SONIA REGINA DOA DA SILVA 
RENATO DOS REIS BARCELLOS 
EDSON MENEZES DA SILVA JUNIOR 
HOSANA ARAUJO 
MICHELLE REIS CEZÁRIO 
PRISCILA BORGES DE SOUZA SILVA 
BERNARD FLÁVIO 
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS 
CLAUDIANO ROSÁRIO 
DEIVID SOUZA 
DENILSON PEREIRA DA SILVA 
DOUGLAS HENRIQUE 
EMERSON VÍTOR GOMES SILVA 
FELIPE NASCIMENTO 
GLAUCIO CESAR OLIVEIRA SILVA 
LUCAS AGUIAR SILVA 
MARCUS VINICIUS BENNY 
MICHEL MARQUES 
PETERSON LUCAS GOMES NASCIMENTO 
RENAN DE AGUIAR SILVA ROMULO 
WELINGTON SILVA PINHEIRO 
EDSON MENEZES DA SILVA 
GISELLE MARQUES POLICARPIO 
NIVEA CRISTINA ANDRADE MENEZES 
SIMONE DE SOUZA BRITO NOMEAÇÃO EDUCAÇÃO
JULIANA ROSA DA CRUZ 
TIAGO PIRES DA SILVA 

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº5252/SEMAD/2019 DE 26/11/2019, 
publicado em 27/11/2019.
ONDE SE LÊ:  ANDRE LUIZ DE CARVALHO;
LEIA-SE: ANDRE LUIZ CARVALHO.

NA PORTARIA Nº 5325/SEMAD/2019, DE 28 DE NO-
VEMBRO DE 2019, publicada em 29/11/2019.
ONDE SE LÊ: na Secretaria Municipal de Saúde;
LEIA-SE: no Fundo Municipal de Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000013/2019.
CONTRATO: 008/SECOM/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM ATENDER O NATAL LUZ COM ILUMINAÇÃO 
DECORATIVA NOS ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS, IN-
CLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMON-
TAGEM, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

VALOR DO CONTRATO: R$ 327.500,01 (trezentos e 
vinte e sete mil, quinhentos reais e um centavos).
PRAZO: 46 (quarenta e seis) dias, e começará a fluir 
a partir da emissão da Ordem de Fornecimento da Se-
cretaria Municipal de Comunicação Social.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.04.131.081.2083.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENHO: 1564/2019.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2019.

ANDRE ROCHA MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-

CIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 07.000231/2017, apenso 
08.000438/2017.
TERMO: 002.
CONTRATO: 07.000017/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTA-
LAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMU-
NICAÇÃO EIRELI LTDA.
 OBJETO: prorrogação de execução do CONTRATO 
nº 07.000017/2018, relativo à contratação de empresa 
para locação, implantação e manutenção de kits de 
Sistema de monitoramento CFTV HD, para atender à 
demanda da Secretaria Municipal de Educação – SE-
MED.
PRAZO: 09 (nove) meses.
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 709.344,00, (sete-
centos e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 25 de outubro de 2019.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/6030/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 20/2019
OBJETO: – Contratação de INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA, por razões de conveniência administrativa, 
para a prestação de serviços de (I) pagamento, com 
exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, 
de servidores ou empregados públicos ativos, da Ad-
ministração Direta e dos Fundos do Município de Bel-
ford Roxo; (II) do pagamento dos fornecedores, bens, 
serviços e insumos; (III) Recebimentos de tributos 
municipais; (IV) Concessão de empréstimo consig-
nado (crédito direto e crédito para aquisição de bens 
móveis e imóveis), sem exclusividade aos servidores 
ou empregados públicos ativos, conforme disposto na 
Resolução nº 3.402, de 06 de setembro de 2006, do 
Conselho Monetário Nacional.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior Lance ou Oferta
DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de dezembro de 2019 
às 11:00h, na sala   Departamento de Compras e Li-
citação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, 
Centro, Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário co-
mercial ou através do portal de transparência do mu-
nicípio pelo endereço eletrônico http://transparencia.
prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Despacho do Secretário (Processo nº 05/5094/2019). 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 0018/2019, cujo o objeto 
é  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
E MOTEGEM DE CARNÊS DO IMPOSTO PREDIAL 
TERRITORIAL URBANO (IPTU), adjudicando seu 
objeto a empresa: ÔMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS 
LTDA, no valor de R$ 206.700,00 (Duzentos e seis mil 
e setecentos reais), conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de adjudicação 
da Comissão Permanente de Licitação as fls. 258 e 
259 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral 
as fls. 101 á 104 e da Controladoria Geral do Município 
as fls. 269. Em 29 de novembro de 2019.

RAFAEL XAVIER ALBURQUERQUE
Secretário Municipal de Fazenda

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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um sonho antigo 
dos moradores 
do bairro Pales-

tra, em Queimados, vai 
virar realidade. Isso por-
que a Prefeitura, através 
da Secretaria de Esporte 
e Lazer, entregará uma 
nova Vila Olímpica à po-
pulação neste domingo 

(1/12). Com uma exten-
sa programação que terá 
início às 8h, a inaugura-
ção do novo espaço (lo-
calizado na Rua Conde 
Aljezur, s/nº, Vila São 
Francisco) contará com 
missa, partida de futebol 
(Palestra x Queimados 
Futebol Clube) e até com 
show de pagode do gru-
po ArtSamba.

Batizada de Cícero 
José dos Santos - conhe-
cido como Bigode -, a 
nova Vila conta uma área 
total de 2,5 mil metros 
quadrados, pista de atle-
tismo, dois vestiários, 
sala de administração, 
sistema de drenagem e 
irrigação, alambrado, 
quadra de areia e campo 
de futebol com medidas 

oficiais. A expectativa é 
de que mais de 1,5 mil 
pessoas frequentem o es-
paço diariamente.

O investimento da 
obra, cerca de 1,7 mi-
lhão, é fruto de uma par-
ceria entre a Prefeitura 
de Queimados e o Go-
verno Federal, por meio 
do Ministério do Espor-
te. “A construção da Vila 

é um pedido dos mora-
dores. Esse novo espaço 
será uma oportunidade 
de encontrarmos talen-
tos que estão espalhados 
pela cidade e por isso es-
tou muito feliz em entre-
gar esse aparelho público 
para nossa população”, 
disse o Secretário de Es-
porte, Júlio Coimbra.  

Programação: 8h - 

Tradicional Missa Cam-
pal; 8h30 - Futebol Mi-
rim;

9h30 - Cerimônia de 
abertura com diversas 
autoridades presentes; 
10h - Palestra x Queima-
dos Futebol Clube; 12h 
- Show com grupo de 
pagode Art Samba; 14h 
- Amistoso com Time 
Master do Palestra

 vila olímpica do bairro palestra 
será inaugurada neste domingo

queimados

Festa terá missa, futebol amistoso
 e show do grupo ArtSamba 

População receberá o espaço com pista de atletismo, vestiários, quadra de areia e campo de futebol com medidas oficiais
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SeGuNdo CaderNo

Ingredientes

Modo de preparo

BaNaNa CoMprIda 
reCHeada

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

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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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.
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Ingredientes

Batata recheada 
com frango

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

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

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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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

CarNe de Sol CoM 
pIrão de QueIJo

500g de filé mig-
non/ 2 colheres 
(sopa) de sal/ 2 li-
tros de água
Pirão de queijo
400g de queijo coa-
lho/ 2 xícaras (chá) 
de leite/ 1/3 xícara 
(chá) de farinha de 
mandioca/ 4 colhe-
res (sopa) de man-
teiga derretida/ 1 
colher (chá) de sal

salgue a carne 
com o sal e deixe 
na geladeira por 1 
dia.
leve-a ao freezer e 
deixe por 8 dias.
Para dessalgar, re-
tire-a do freezer e 
deixe descongelar 
na geladeira.
retire-a da gela-
deira e deixe-a de 
molho em 2 litros de 
água por 30 minu-
tos.
escorra a água e 
lave a carne, esfre-
gando-a.
Troque de água e 
deixe de molho por 
mais 30 minutos, re-
petindo o mesmo 
procedimento.
asse a carne na 
churrasqueira ou no 
forno por 30 minu-
tos.
regue com a man-
teiga e reserve.
Pirão de queijo

corte o queijo em 
cubinhos e bata-
-os no liquidificador 
com o leite até for-
mar um creme ho-
mogêneo.
em uma panela, 
leve essa mistura 
ao fogo e adicione 
a manteiga e o sal.
acrescente a fa-
rinha de mandio-
ca aos poucos e 
cozinhe, mexendo 
sempre, até adqui-
rir consistência de 
purê.
sirva quente com a 
carne.

arroZ de TaCaCá

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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JoelHo de porCo Na 
CerveJa

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Sopa de eSpINaFre

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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Ingredientes

Modo de preparo

CoSTelINHa 
aSSada CoM
 MaNdIoCa

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

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

eSTroGoNoFe 
de CarNe

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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Ingredientes

Modo de preparo

BaTaTa doCe FrITa

Batata doce/ sal a 
gosto/ Óleo

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

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo de puBa 
aMaNTeIGado

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo de MIlHo
 verde 

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

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

Modo de preparo

loMBo de vITela 
aSSado

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

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
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Ingredientes

Modo de preparo

laGarTo À 
porTuGueSa

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

molHo:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/orégano/se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
corte em fatias bem finas
junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
deixe ferver.
junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FIlÉ de SalMão ao 
ForNo FaCílIMo

500 g de filé de salmão/
azeitonas fatiadas sem 
caroço/orégano/3 colhe-
res de sopa de molho de 
soja (shoyu)/sal a gosto/
azeite a gosto/limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

lave o salmão com 
suco de limão.
aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
reserve.
cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
despeje a cebola por 
cima.
embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
sirva com legumes e 
salada verde.
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ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



aToS oFiciaiSsábado, 30 dE novEmbro dE 2019

IngredientesIngredientes

pão de Queijo da ana 
Maria Braga

pão de Queijo da ana 
Maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

Modo de preparoModo de preparo

numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
aqueça em fogo médio 
até ferver.
em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° c por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
retire do forno e sirva em 
seguida.

numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
aqueça em fogo médio 
até ferver.
em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° c por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
retire do forno e sirva em 
seguida.

IngredientesIngredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

coloque uma panela 
com água para ferver. 
quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

coloque uma panela 
com água para ferver. 
quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.
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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.
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Ingredientes

Modo de preparo

FIlÉ de peIXe aSSado

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

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

MoQueCa de peIXe
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Ingredientes

Modo de preparo

BaNaNa CoMprIda 
reCHeada

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

descasque os ca-
marões.
corte as caudas 
de lagosta e o 
filé de peixe em 
cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do 
reino e o suco de 
limão.
reserve.
Para descascar 
as bananas, com 
uma faca faça 
um único corte na 
casca, no sentido 
do comprimento e 
retire o conteúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas 
em pedaços e re-
serve.
recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
Feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
leve ao forno alto, 
200c, preaqueci-
do por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 
bifes de patinho/12 fa-
tias de presunto cru tipo 
Parma/12 tiras de ce-
noura/1 tablete de cal-
do decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 
colheres (sopa) de azei-
te de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado 
de tomate/tomilho, sal-
sinha picada/sal e pi-
menta a gosto

Modo de preparo

poleNTa CoM BIFe 
eNrolado

Temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
refogar os bifes no azei-
te até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne fi-
car macia.
salpicar salsinha picada 
e servir sobre a polenta.

Ingredientes

QuIBe de BerINJela 
e rICoTa

Modo de preparo

2 xíc. (chá) de trigo 
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína 
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca, 
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho pica-
do
1 col. (sopa) de hortelã 
picada
2 col. (sopa) de salsa 
picada
1 pitada de pimenta 
síria
2 col. (sopa) de shoyu 
light
sal a gosto
2 tomates sem semen-
te, cortados em cubi-
nhos
3 rodelas grossas (300 
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite 
extravirgem
6 azeitonas verdes pi-
cadas
orégano e sal a gosto

em vasilhas separadas, 
mergulhe o trigo e a 
proteína de soja em 
água morna e deixe 
hidratar por 15 minutos. 
afervente a berinjela 
na água com sal por 
2 minutos. escorra e es-
prema o trigo, a soja e 
a berinjela para retirar 
o excesso de água. Tri-
ture rapidamente a be-
rinjela no liquidificador 
no módulo pulsar. junte 
todos os ingredientes 
em numa tigela funda 
e misture bem. Forre 
o fundo de uma fôr-
ma antiaderente com 
metade da mistura e 
espalhe uma camada 
da ricota amassada 
com o azeite e a azei-
tona, sal e orégano. 
cubra com o restan-
te da mistura e regue 
com um fio de azeite. 
asse em forno médio 
por 30 minutos ou até 
dourar. sirva com uma 
salada colorida.
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JoelHo de porCo Na 
CerveJa

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Sopa de eSpINaFre

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

CarNe aSSada Na 
paNela de preSSão

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

vaCa aTolada

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

CarNe Moída À 
parMeGIaNa

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

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

Modo de preparo

peIXe CoM açaí

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

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

FIlÉ de MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

arroZ doCe

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

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

CaMarão reFoGado

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

CarNe aSSada Na 
paNela de preSSão

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

vaCa aTolada

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

CarNe Moída À 
parMeGIaNa

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

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

Modo de preparo

peIXe CoM açaí

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

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

FIlÉ de MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

arroZ doCe

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

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

CaMarão reFoGado

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

Ingredientes

Modo de preparo

no copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
Tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

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

Modo de preparo

loMBo À Moda 
CHINeSa

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

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

Ingredientes

poleNTa CoM BIFe 
eNrolado
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Ingredientes

Modo de preparo

peIXe CoM açaí

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

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

FIlÉ de MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

pICadINHo de aveSTruZ

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

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

JaCarÉ À Moda 
rIo NeGro

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Modo de preparo

CoSTelINHa 
aSSada CoM
 MaNdIoCa

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

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

eSTroGoNoFe 
de CarNe

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Não jogue 
 lixo nas ruas. 
A população
 agradece!

MAnTEnHA A 
CiDADE LiMpA
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM DIREÇÃO 
A UM  FUTURO 

MELHOR!


