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Programa criado pelo governador Wilson Witzel 
e comandado pelo secretário de governo e Re-
lações institucionais, Cleiton Rodrigues (foto), 
surte efeito positivo contra a criminalidade no 
Rio e em cidade da Baixada Fluminense. levan-
tamento foi feito com base nos números do ins-

tituto de Segurança Pública.
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O abraço da Resenha Cultural 
desta terça (21) vai para Raylane 
Silva, de Nova Iguaçu. Festeira por 
natureza, Ray, como é carinhosa-
mente tratada pelos mais chegados, 
está feliz da vida. Dia 15 de Feverei-
ro, às 16h, seu ‘Quiosque da Baia-
na’ receberá o lançamento do Bloco 
Cassianjos, na Rua Inês, bairro da 
Prata. Aquele Abraço, Ray!!!

Aquele Abraço!Resenha Cultural
Hora

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Forrozeiro ficou triste
O leitor e fã de um forró arretado conforme, ele mes-
mo diz, ‘Zezinho Pé de Serra’, lamenta o fechamento 
de uma casa de eventos nordestinos na Baixada Flumi-
nense. “Claro que fiquei triste porque mesmo pagando 
couvert por cada pessoa da família que levava lá, aquele 
lugar era meu segundo lar. Moro pertinho; ia andando”, 
conta.
****************************************

insegurança e sujeito mal-educado
Depois de perguntar ao SOMBRA se o espaço seria aber-
to em outro local mais seguro, o nordestino de João Pes-
soa, na Paraíba, confessou: “Eu já esperava que as portas 
de lá um dia fechasse. O atendimento não era como deve-
ria ser com quem ia naquele lugar deserto que dava medo. 
Um dia procurei um cidadão que parecia ser o chefe dos 
shows e ele me respondeu mal quando sugeri mais segu-
rança para os fregueses. Alguns já tinham sido roubados 
até no estacionamento”, denuncia ‘Seu Zezinho’.
****************************************

Assaltos fizeram a casa fechar

“O tal ignorante e grosso pediu que eu ficasse na minha e 
não se metesse onde não era chamado”, prossegue o ex-fre-
guês, que ainda disse ao SOMBRA outra ‘novidade’ não 
vazada pelos donos da casa. “Tem mais, amigo SOMBRA: 
“Me liguei e descobri que os proprietários de lá estavam 
para fechar as portas, pois só em um dos meses de funcio-
namento foram assaltados oito vezes. Não podia dar certo, 
né?”, pergunta o forrozeiro ‘Zezinho Pé de Serra’.  

Uma parceria 
entre a Prefei-
tura de Quei-

mados e o projeto Ba-
tidas & Rimas promete 
agitar a Praça Nossa 
Senhora da Conceição 
na noite do próximo sá-
bado (25). A partir das 
16h, o “Ocupa Praça” 
promoverá um encon-
tro de muito hip hop, 
cultura e moda no es-
paço.

Bloco Cassianjos
está chegando

O cantor, ator e 
compositor, Cas-
siano Sant Anna 
está na maior an-
siedade, doido 
para fevereiro che-
gar, conforme suas 
próprias palavras. 
“Dia 15 de feve-
reiro, às 16h, vou 
colocar meu pri-
meiro bloco na rua 
e tenho certeza que 
tudo dará certo. É 
o Cassianjos, um 
sonho antigo que 
agora vira realida-
de. O local será o 
Quiosque da Baia-
na, na Rua Inês, 
bairro Prata, em 
Nova Iguaçu. Vem 
comemorar comi-
go essa alegria e 
nova conquista!”, 
convoca o artista, 
considerado uma 
das melhores vozes 
da noite na Baixada 
Fluminense

Entre as atrações do 
evento, estão apresenta-
ções de cantores de rap 
da Baixada Fluminense 
(Vin1, Bronx e Elemen-
to Records), show dos 
DJ’s Bada Beats e Júlio 
Moska, roda de conver-
sa, exibição do docu-
mentário ‘Entremundo 
- Um dia no bairro mais 
desigual do mundo’ e 
batalhas temáticas de ri-
mas.

Quem for ao encontro 
também vai poder con-
ferir o acervo de empre-

endedores locais (Oclin 
da Lari, Art Faz, Decar, 
entre outros); passear 
entre as araras do Bre-
chó Ganjah e do Brechó 
de Patricinha - que es-
tarão expondo peças de 
roupas em ótimo estado 
a preços convidativos - 
e trocar ou pegar livros 
gratuitamente na Gela-
deira Literária. 

“Estamos vivendo um 
momento em que a cul-
tura está sendo atacada 
e a juventude brasileira, 
negligenciada. Por isso, 

é fundamental esse es-
forço da gestão munici-
pal em parceria com o 
movimento B&R para 
oferecer opções de lazer 
e diversão que afastem 
esses jovens da violên-
cia. Além disso, esta-
mos pedindo que quem 
for comparecer leve 
um brinquedo, para que 
crianças tenham acesso 
a uma parte dessa diver-
são também”, afirmou o 
subsecretário Adjunto de 
Assuntos para a Juven-
tude, Felipp Castelano.

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

     A Praça Nossa Senhora da Conceição receberá cantores de rap, DJ’s e outras atrações

‘‘OcUPA PRAÇA’’

Nilópolis tem Escola Municipal de teatro eclética
A Escola Antônio José - o Ju-

deu, além dos espetáculos, pro-
move saraus, festas, festivais para 
estímulo cognitivo e artístico dos 
discentes.

A direção é de Thiago Cardoso, 
ator, diretor e professor, morador 
de Nilópolis e que também já foi 
aluno da escola. Ele ganhou prê-
mios em festivais, está sempre em 

cartaz com espetáculos diversos no 
palco do Shopping Nova Iguaçu 
aos domingos, além de fazer parte 
do grupo de pesquisa Geografia, 
Cultura, existência e Cotidiano, na 
UFRRJ – IM. A Escola de Teatro 
Antonio José é a única decretada 
e municipalizada na Baixada. De 
lá saem anualmente alunos para 
escolas técnicas de teatro como 

a Martins Pena, Unirio e UFRJ. 
Seu corpo docente é composto 
por profissionais da área que atu-
am no meio artístico em todo Rio 
de Janeiro. “Daqui saíram nomes 
para novelas como Jéssica Sodré, a 
Lady Dayane de ‘Senhora do Des-
tino’ e Thiago Genini, atualmente 
na Malhação. Ele faz o persona-
gem Bell Clinton”, contou Thiago 

Cardoso à Resenha Cultural do 
HORA H.   

Thiago informa, ainda, que a es-
cola está com pré-matrículas aber-
tas para turmas infantis, adolescen-
tes, adultos e melhor idade. Além 
da oficina de edição e filmagem 
para vídeos populares (YouTube), 
que abrirá mais de 250 vagas com 
turnos pela manhã, tarde e noite.

Para efeituar a pré-matrícula é 
necessário indicar o nome, faixa 
etária e turno de interesse e dois 
números de telefone para contato 
através do e-mail escoladeteatro@
nilopolis.rj.gov.br. 

“O melhor de tudo é que nos-
sos cursos são gratuitos”, finalizou 
Thiago. Mais informações: 3761-
3658 ou 2691-9440.

Batidas & Rimas chega ao Centro de Queimados
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Segurança Presente reduz índices 
de criminalidade no Rio e Baixada
Operação faz cair índices de roubos a pedestres e de celulares em bairros da Zona Norte carioca 
e em Nova Iguaçu, que ganhou duas bases do programa criado pelo governo de Wilson Witzel 

violência em baixa 

DIVULGAçãO
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  Cleiton Rodrigues, secretário de Governo e Relações Institucionais, ao lado do governador Wilson Wiztel e do prefeito Rogerio 
Lisboa na inauguração da base do programa em Nova Iguaçu (acima), cumprimentando agentes que atuam na operação

Um levantamento 
realizado pela 
Secretaria de 

Estado de Governo indi-
ca uma queda acentuada 
nos principais índices 
de criminalidade, como 
roubos a pedestres e de 
celulares, além dos ca-
sos no comércio, em 
pelo menos 11 das 19 
bases do programa Se-

gurança Presente. 
Os dados consideram os 

meses de julho a outubro do 
ano passado, comparados 
ao mesmo período de 2018. 
De acordo com a Secretaria 
de Governo e Relações Ins-
titucionais, comandada por 
Cleiton Rodrigues, um dos 
destaques das operações, com 
base nos números do Instituto 
de Segurança Pública (ISP), 
está na Tijuca, que recebeu o 
programa em janeiro de 2019. 
Houve 91% de redução a rou-

bos de celulares: 23 em 2018, 
contra dois em 2019. Ainda 
houve redução de 83% a rou-
bos de lojas. 

Ainda segundo o ISP, fo-
ram registrados seis casos em 
2018 contra somente um em 
2019. Os roubos a pedestres 
caíram 48%, passando de 21 
para 11 registros. “Antes, a 
gente tinha medo de andar no 
centro comercial do bairro, 
mesmo durante o dia. Agora, 
com o Segurança Presente 
, a sensação de tranquilida-

de voltoua reinar”, disse um 
vendedor ambulante que tra-
balha na Tijuca. 

Os números positivos tam-
bém refletem em Laranjeiras, 
que ganhou uma base do pro-
grama em setembro do ano 
passado. Os dados mostram 
que a queda dos registros che-
gou a 73% no roubo a tran-
seuntes, sendo 11 em 2018 e 
três casos em 2019. Também 
houve queda de 60% no rou-
bo de celular: foram cinco em 
2018 e dois no ano passado.

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.

 Menos assaltos eM nova Iguaçu 

O levantamento 
feito pela Secretaria de 

Governo mostra ainda 
que o Segurança Presen-

te surtiu efeito na Região 
Metropolitana. Em Nova 

Iguaçu, pri-
meira cidade 
da Baixada 
Fluminense 
a receber um 
reforço na 
segurança, 
o número 
de assaltos 
também está 

em queda. Desde a inauguração 
da base, em 16 de agosto de 
2019, houve uma redução de 
33% nos índices de roubos de 
rua.  O bairro de Austin também 
recebeu una base, inaugurada 
no dia 30 de outubro do mesmo 
ano. 

A expansão do programa para 
Nova Iguaçu é uma parceria do 
governo estadual com a Prefei-
tura de Nova Iguaçu. Além do 
Centro, outras duas unidades 
serão implantadas no município 
até o fim do ano - uma no bair-
ro de Austin e outra em Miguel 

Couto.
O prefeito Rogério Lisboa in-

formou que a prefeitura investiu 
cerca de R$ 22 mil (entre cole-
tes e instalação da base) - fora o 
valor do aluguel das viaturas - e 
ficará responsável pela manu-
tenção da base, que deve custar 
entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por 
ano.

INIbe A Ação 
DoS bANDIDoS 

Os dados mostram ainda 
queda da modalidade em Ipane-
ma, Bangu, Botafogo, Niterói, 

Centro, Aterro, Leblon e Méier. 
“Os excelentes resultados são 
a prova de que o policiamento 
constante nas ruas inibe a ação 
dos bandidos. O Segurança Pre-
sente devolveu aos moradores 
o direito de ir e vir”, avaliou o 
secretário Cleiton Rodrigues.

Entre janeiro de 2019 e o 
mesmo mês deste ano, foram 
feitas 3.607 prisões em flagran-
te, 1.607 capturas de foragidos 
e 41.073 atendimentos sociais. 
Os agentes patrulham as áreas 
de 8h às 20h, em trios a pé, de 
moto e de bicicleta.
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crise na água

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

‘Desconfio que houve ação para anchar a gestão eficiente que está sendo feita na companhia, 
preparando ela para o leilão’, disse, sem apresentar provas. A Polícia Civil investiga o caso

Witzel diz acreditar em ‘sabotagem’ na Cedae 

As notas de ao menos seis candidatos que fizeram o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e que 
relataram ter havido erro na correção das provas tiveram 
queda de até 454 pontos no desempenho em matemática, 
em comparação a 2018. Em um dos casos, chegou a re-
presentar queda de 55% no desempenho nesta disciplina.

Começa a valer a partir de 31 de janeiro a obrigatorieda-
de de uso da placa do Mercosul em todo país. O prazo 
atende ao estipulado na Resolução nº 780/2019 do Con-
selho Nacional de Trânsito, de julho de 2019, que deter-
mina que as unidades federativas do país devem utilizar 
o novo padrão de Placas de Identificação Veicular (PIV).

Uma lei de autoria da deputada Martha Rocha (PDT), 
sancionada pelo governador em exercício, Cláudio 
Bomfim de Castro e Silva, e publicada pelo Diário Ofi-
cial do Executivo ontem, determina que os pontos de 
cultura deverão promover, sempre que possível, apre-
sentações e ações culturais nas escolas da rede estadual.

“O que se pretende é que os pontos e pontões de 
cultura promovam apresentações e ações culturais nas 
escolas da rede estadual de ensino, em especial na edu-
cação básica, profissional e superior, observando-se a 
classificação etária indicativa”, justificou Rocha. 

Pontos de cultura terão 
integração com escolas do RJ

Corre o prazo I
Os eleitores de Duque de Ca-

xias e Magé, que ainda não pos-
suem as digitais cadastradas na 
Justiça Eleitoral têm até o dia 14 
de fevereiro para fazer a biome-
tria. Em Duque de Caxias, 172 
mil eleitores (26,44% do eleito-
rado) ainda não estão biometriza-
dos.  Já em Magé,  esse número 
é de 36,1 mil eleitores (19,03%).

obrigatório iv
São João de Meriti é o outro 

município da Baixada Flumi-
nense que ainda está passando 
pelo cadastramento biométrico 
obrigatório. Dos 374 mil eleitores 
registrados na cidade, cerca de 
100 mil (26,63%) ainda não es-
tão biometrizados. Em São João 
de Meriti, o prazo da biometria 
obrigatória é dia 31 de janeiro.

A privatização da Cedae 
fere muitos interesses. Não 
à toa, o governador Wilson 
Witzel usou o termo ‘sabo-
tagem para justificar uma 
crise sem precedentes na 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae). 

Às vésperas de concluir 
a privatização parcial da 
empresa para cumprir uma 
das exigências para adesão 
ao Regime de Recupera-
ção Fiscal proposto pelo 
governo federal em 2017, 
o governo do RJ precisa 

enfrentar uma batalha pro-
tagonizada pela esquerda 
avessa à venda da Cedae. 

O suposto golpe sujo, 
sem dúvidas, mancha o 
sistema de eficiência da 
maior estação de trata-
mento de água do plane-

ta mergulhada em uma 
pergunta: afinal, quem é 
o culpado pela coloração 
terra e cheiro ruim que sai 
das torneiras dos consu-
midores do Rio de Janei-
ro? Que a verdade emerja 
rápido!

Afinal, quem interessa ‘sabotar’ a Cedae?

DIVULGAçãO/LUIS HENRIQUE VICENT

DireTo ao PonTo

Um internauta postou na pági-
na do facebookm ‘Amigos de 
Nilópólis’ que um morador da 
Rua Feliciano Sodré, altura do 
número 75, no bairro Cabral, 
podou uma árvore, mas não re-
colheu os galhos. Isso há mais 
de um mês. O resultado é que a 
sujeira está estimulando outros 
moradores a jogarem lixo no lo-
cal. O forte odor provocado por 
animais mortos está atraindo ra-
tos e outros insetos, que podem 
provocar graves doenças. Alô, 
Prefeitura!!!

nos bairros

galhos de árvore aumentam formação de lixão em Nilópolis 

horahmunicipios@gmail.com

 REPRODUçãO/FACEBOOk 

Prefeito de Caxias é 
denunciado por fraudes 
O ano eleitoral começou 

péssimo para o prefeito de 
Duque de Caxias, que, além 
de lançar uma irmã na disputa 
pela Prefeitura de Magé, estaria 
se intrometendo em São João 
de Meriti, Japeri e Queimados, 
onde pretenderia indicar pes-
soas do seu grupo, para tentar 
derrubar os atuais governantes. 
Washington Reis (foto), que 
já tem uma condenação penal 

em última instância e responde 
outros processos cíveis e crimi-
nais, foi denunciado agora por 
corrupção, acusado de fazer pa-
gamento em dinheiro vivo para 
obter escrituras imobiliárias de 
forma fraudulenta no Cartório 
d 5º Ofício de Notas de Nova 
Iguaçu, situação levantada 
através de inquérito concluído 
pelo Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro.

impedido de voltar ii
Quem perder o prazo tem o 

título cancelado e fica impedido 
de votar nas próximas eleições. 
Como forma de estimular o eleito-
res, o Tribunal Regional Eleitoral 
do RJ implantou o agendamento 
com abrangência estadual, que 
permite ao eleitor agendar o com-
parecimento em qualquer posto de 
atendimento do estado. 

Nos postos iii
Se houver dificuldades para 

agendar o atendimento pelo site 
do TRE-RJ ou Central de Atendi-
mento Telefônico (21 3436-9000), 
os eleitores podem comparecer aos 
postos de atendimento. Isso porque 
a orientação da Corregedoria Re-
gional Eleitoral é que seja feito o 
“encaixe” de eleitores sem agenda-
mento, quando há disponibilidade.

 REPRODUçãO/G1

O governador Wilson Wit-
zel declarou ontem que 
a crise da água distribu-

ída pela Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio (Cedae) 
foi provocada por uma “sabota-
gem”. Para ele, a intenção seria 
“manchar” a imagem da empre-
sa spara o leilão de concessão. 

“Eu desconfio que houve 
uma sabotagem, exatamente 
para manchar a gestão eficiente 
que está sendo feita na Cedae 
preparando ela para o leilão”, 
disse Witzel. O problema virou 
caso de polícia e a Delegacia de 
Defesa dos Serviços Delegados 
(DDSD) investiga o que provo-
cou a crise. 

O governador não detalhou 
como teria ocorrido esta suposta 
sabotagem no processo de trata-
mento da água. Desde o início 
do ano, consumidores da capital 
e de outros seis municípios do 
Grande Rio têm se queixado do 
cheiro, do gosto e da coloração 
barrenta da água. A Cedae diz 
que não há risco à saúde.

“Houve, de fato, uma impe-
rícia. Agora vamos apurar se foi 
dolosa ou culposa. Se quem de-
veria tomar conta para evitar que 
o que está acontecendo agora, no 
verão e nas férias, acontecesse 
foi simplesmente um fato culpo-
so. Ou seja, incompetência. Eu, 
particularmente, não acredito. 
Eu acredito que o que está sendo 
apurado é uma sabotagem por 
conta do leilão. Há muitos inte-
resses envolvidos”, disse Witzel, 
durante a inauguração do progra-
ma Segurança Presente.

PRIvAtIzAção DA 
CeDAe

A privatização da Cedae foi uma 
das exigências para que o Rio de Ja-
neiro, em uma das mais graves crises 
financeiras de sua história, aderisse ao 
Regime de Recuperação Fiscal pro-
posto pelo governo federal em 2017.

Desde aquele ano, ficou sob res-
ponsabilidade do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) fazer a modela-
gem para a venda da companhia. 
O BNDES concluiu em dezembro 
a estudo.

No modelo proposto, a Cedae 
continuaria com uma fatia estatal, 
responsável pela produção e trata-
mento da água. A distribuição de 
água seria dividida em quatro zo-
neamentos de áreas distintos, sendo 
cada um concedido a uma empresa 
ou consórcio diferente.

O Governo do Estado tem que 
concluir a venda da Cedae ainda 
no primeiro semestre deste ano. 
Do contrário, a companhia passará 
automaticamente para as mãos da 
União, segundo o acordo.

 ÚLtImA PARte De 
equIPAmeNto CheGA à 

etA 
A última parte do sistema, que 

será usado para aplicação do carvão 
ativado chegou na Estação de Trata-
mento de Água (ETA) do Guandu 
neste domingo (19/01). O maqui-
nário foi feito sob encomenda para 
atender à demanda da Cedae devi-
do ao porte necessário para a ETA 
Guandu.

O carregamento de carvão tam-
bém foi entregue neste domingo. O 
sistema já está sendo montado. O 
início da utilização do carvão ocor-
rerá durante esta semana.

    Witzel: intenção seria 
“manchar” a imagem da 
companhia para o leilão de 
concessão 
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Depois de 
passar fé-
rias em Por-

tugal, Jorge Jesus 
desembarcou no Rio 
de Janeiro na ma-
nhã de segunda-fei-
ra (20). O treinador 
parou para falar 
com a imprensa no 
saguão de desem-
barque e comentou 

sobre a renovação 
contratual junto ao 
Flamengo. Ele evi-
tou entrar em po-
lêmicas e reforçou 
que não discutiria a 
extensão do víncu-
lo antes do final da 
temporada passada. 
Agora, o treinador 
acredita que a reno-
vação está encami-
nhada.

“Vamos acabar 
com essa especu-

lação. Quero que 
todos os flamen-
guistas percebam 
isso. Nós, Braz, eu, 
Bruno (Spindel) e o 
presidente, antes de 
acabar a temporada 
nos reunimos para 
pensar nesta possi-
bilidade. Da minha 
parte, disse que só 
queria pensar nisso 
quando acabasse o 
Mundial. Foi isso. 
Estou chegando ao 

Brasil, e segura-
mente estamos em 
sintonia e vamos 
conversar. Não vai 
haver problema”, 
garantiu o técnico.

Depois do fim de 
seu contrato de em-
préstimo, Gabigol 
ainda não definiu 
seu futuro. Jesus 
revela que terá um 
papo com o atacante, 
visando convencê-lo 
a permanecer no Fla-

mengo. “Na minha 
chegada ao Brasil 
vou ter a possibilida-
de de conversar com 
ele. Tenho confiança 
muito grande nele, 
um carinho muito 
especial, como por 
todos os jogadores 
do Flamengo. Com 
certeza vou conver-
sar com ele”, afir-
mou.

O Flamengo está 
disputando o Cam-

peonato Carioca 
com a equipe sub-
20, que é comandada 
por Mauricio Souza. 
O primeiro desafio 
da equipe principal 
será a Supercopa do 
Brasil, na qual o Ru-
bro-Negro enfrenta-
rá o Athletico Para-
naense, campeão da 
Copa do Brasil, no 
dia 16 de fevereiro, 
um domingo, às 11h, 
no Mané Garrincha.

ALExANDRE VIDAL/FLAMENGO

Em sua estreia, odair hellmann 
comemora vitória pelo Fluminense Abel Braga aprova atitude da

equipe vascaína na estreia

    Abelão promete outro vasco contra o Flamengo nesta quarta-feira (22)

THIAGO RIBEIRO /VASCO DA GAMA

Mesmo com a formação con-
siderada titular, o Vasco decep-
cionou ao empatar com o Bangu, 
em São Januário, na estreia da 
Taça Guanabara. O técnico Abel 
Braga admitiu a frustração pelo 
tropeço, mas elogiou alguns as-
pectos apresentados pelos cruz-
maltinos em campo.

“O resultado não foi bom. 
Não era o esperado e o que nós 
merecíamos. Não saímos con-
tentes por isso. No primeiro 
tempo, não tivemos clarividên-
cia. Tivemos domínio, mas não 
fizemos o que treinamos durante 
a semana. No segundo, endirei-
tamos. Na perda da bola, a rea-
ção era imediata. E sempre com 
jogadores próximos. Foi ataque 
contra defesa. Só o resultado que 
não agradou. O torcedor veio, 
apoiou e pode até sair insatis-
feito. Só que ele entendeu que 
houve uma luta muito grande. 
Saio contente e satisfeito pela ati-
tude”, disse.

O treinador minimizou a atu-
ação fraca do atacante Germán 
Cano, único reforço do Vasco 

LUCAS MERçON / FFC

   treinador acredita 
no crescimento do time 
nas próximas rodadas

O Fluminense foi o úni-
co dos quatro grandes do 
Rio que estreou com vitó-
ria no Cariocão. Mesmo 
com muitos desfalques, os 
tricolores venceram a Ca-
bofriense, pela Taça Gua-
nabara. O técnico Odair 
Hellmann exaltou o resul-
tado obtido em Bacaxá. 
“Importante a vitória, im-
portante a resposta do gru-
po. Um banco totalmente 
formado por meninos da 
casa, que no princípio do 
ano não imaginavam nem 
fazer pré-temporada. Isso 
é fortalecer a ideia de gru-
po”, disse.

Odair Hellmann lem-
brou que o Fluminense 
ainda está no início da 
temporada e começou um 
novo trabalho sob seu co-
mando. O treinador afir-
mou que os tricolores vão 
evoluir com o passar dos 
jogos.

“É um time novo, é uma 
ideia nova e as coisas pre-
cisam de tempo. Futebol 
não é em sete treinamen-
tos, não é em 15 dias. É 

consolidando a ideia, tra-
balhando, treinando, er-
rando e corrigindo para o 
próximo jogo para que a 
gente possa estar cada vez 
melhor”, declarou.

O Fluminense volta a 
campo nesta quinta-fei-
ra (23), quando encara a 
Portuguesa, no Maracanã. 
Para esta partida, Odair 
Hellmann vai poder con-
tar com o retorno do meia 
Ganso. Além dele, o trei-
nador espera que alguns re-
forços sejam regularizados 
a tempo de estrear.

 O Rei da Améri-
ca aceitou reduzir 
salário pedido no 
início das conver-
sas

Desembarcou Das férias

para a temporada. “É normal no 
primeiro jogo fora do país estar 
ansioso. Até eu estava. Foi a pri-
meira experiência dele aqui valen-
do três pontos. É normal alguns 
irem bem e outros nem tanto”.

O comandante vascaíno adian-
tou que vai utilizar uma forma-
ção completamente diferente no 
clássico desta quarta-feira, contra 
o Flamengo, no Maracanã, às 21 

horas. Abel revelou que vai esca-
lar uma equipe com muitos garo-
tos, mas com Ribamar no ataque.

“Estamos nos preparando 
para a próxima partida. Será 
um time totalmente diferente. 
Depois desse, se essa equipe 
jogar na quarta-feira, uns três 
ou quatro vão estourar. Isso já 
estava programado. O pessoal 
já sabe quem vai jogar, vinham 

treinando juntos inclusive nos 
jogos-treinos que fizemos. Essa 
equipe do jogo (contra o Ban-
gu) continua a pré-temporada e 
atuará no sábado”, declarou.

O Vasco vai para o clássico 
pressionado, pois viu Flumi-
nense, Volta Redonda e Madu-
reira vencerem na estreia e ficou 
para trás no Grupo B da Taça 
Guanabara.

   “tivemos uma excelente conversa so-
bre o futuro da cultura no brasil”, disse 
bolsonaro após encontro com Regina no 
Rio

 Jesus e a renovação 
com o Fla: “Não vai 
haver problemas” 

Técnico promete conversar 
com o atacante Gabigol 
sobre permanência
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quarTa, o Dia D

A atriz Regina Duarte esta-
rá em Brasília nesta quar-
ta (22) para conhecer a 

estrutura da Secretaria Especial 
de Cultura. Ela e o presidente Jair 
Bolsonaro encontraram-se on-
tem (20), no Rio de Janeiro, para 
discutir sobre o futuro da pasta. O 

“tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no brasil”, disse bolsonaro após encontro com Regina no Rio

Regina Duarte irá a Brasília 
conhecer Secretaria de Cultura
 Atriz analisa convite de Bolsonaro para assumir cargo

REPRODUçãO / TWITTER

encontro foi no Aeroporto Santos 
Dumont pouco antes de Bolsonaro 
voltar a Brasília, às 15h, após visita 
ao prefeito do Rio, Marcello Cri-
vella, e reunião com militares.

Regina Duarte foi convidada 
pelo presidente para assumir o car-
go de secretária após a exoneração 
do dramaturgo Roberto Alvim, na 
semana passada. 

“Após conversa produtiva 

com o presidente Jair Bolsonaro, 
Regina Duarte estará em Brasília 
na próxima quarta-feira, 22, para 
conhecer a Secretaria Especial de 
Cultura do governo federal”, in-
formou, em nota, a assessoria do 
Palácio do Planalto.

Sobre se aceita o convite, a atriz 
declarou, segundo a nota, que ela 
e o presidente estão “noivando”. 
Em publicação no Twitter, o presi-

dente Jair Bolsonaro disse que ele 
e Regina Duarte tiveram uma “ex-
celente conversa sobre o futuro da 
cultura” no país

Mãe de três filhos e avó de seis 
netos, Regina Duarte nasceu no dia 
5 de fevereiro de 1947 e trabalha 
como atriz há 54 anos

exoNeRAção
O cargo de secretário espe-

cial da Cultura ficou vago após a 
exoneração de Roberto Alvim na 
última sexta-feira (17), depois 
da repercussão negativa de um 
vídeo sobre o lançamento do 
Prêmio Nacional das Artes. Di-
vulgado pelo então secretário, 
em sua conta no Twitter, o ví-
deo contém trechos que reme-
tem a um discurso do ministro 
da Propaganda nazista, Joseph 

Goebbels.
No vídeo, o secretário fala 

sobre o lançamento do Prêmio 
Nacional das Artes e sobre o 
que seria o ideal artístico para 
a pasta. Como música de fun-
do, o secretário escolheu uma 
ópera do compositor alemão 
Richard Wagner, o preferido 
do líder nazista Adolph Hitler. 
(Fonte: Agência Brasil)

Prefeitura de Belford Roxo 
faz saneamento na Rua Circular

Depois de anos de 
abandono, os moradores 
da Rua Circular, locali-
zada no Centro de Bel-
ford Roxo estão vendo 
mudanças. A via está re-
cebendo obras de sanea-

mento básico. Cerca de 
250 metros de manilhas 
estão sendo colocadas 
para acabar com os pro-
blemas de enchentes. As 
intervenções estão sen-
do feitas pela por fun-

cionários da Secretaria 
Municipal de Conserva-
ção, que contam com o 
auxilia de uma retroes-
cavadeira para a coloca-
ção de manilhas.

De acordo com o se-

cretário municipal de 
Conservação, Adriano 
Carmo, as intervenções 
do projeto “Seu Bair-
ro de Cara Nova” vão 
além. “Quando o sane-
amento básico estiver 
concluído iremos fazer 
as calçadas, meios-fios 
e asfaltar a rua, acaban-
do assim com a lama e 
poeira que perseguiam 
os moradores há anos”, 
explicou Adriano. 

Belford Roxo: vila Pauline ganhará
ruas concretadas e uma praça

Considerado um dos 
principais bairros de Bel-
ford Roxo, Vila Pauline 
recebeu a visita do pre-
feito Wagner dos Santos 
Carneiro, o Waguinho. A 
localidade está recebendo 
saneamento básico, colo-
cação de meios-fios, calça-
mento e concretagem das 
ruas. As contempladas até 
o momento foram as Ruas 

Guga, Formosa, Ema e 
Santa Fé. Waguinho apro-
veitou para anunciar que 
em breve a praça na locali-
dade do Retiro Feliz estará 
pronta.

Acompanhando o pre-
feito estiveram o secretário 
de Conservação Adriano 
Carmo, a chefe de gabi-
nete, Renata Almeida, e o 
vereador Francisco Jucier, 

o ZZ da Crajubar. “A gen-
te sabe a necessidade das 
pessoas que moram aqui e 
é um prazer estar aqui en-
tregando, junto com o pre-
feito, essas melhorias para 
o bairro. Temos um gover-
no de trabalho”, declarou o 
vereador.

Edson Carlos, morador 
do bairro há 52 anos contou 
que ele não pôde aprovei-

tar, porém sua geração sim. 
“Não pude usufruir dessa 
melhoria, pois eu brincava 
nessas ruas de lama mes-
mo. Mas agora meu filho 
vai poder trazer meu neto 
para brincar na rua calçada 
e numa praça de ótima qua-
lidade” revelou Edson.

Os moradores de Vila 
Pauline reclamam de aban-
dono por parte das auto-
ridades há anos e o pre-
feito aproveitou a visita 
para fazer um pedido de 
desculpa. “Queria pedir 
desculpas aos moradores 
aqui da Vila Pauline pela 
demora. Porém, não foi 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

uma demora proposital. 
Nós encontramos a cidade 
num estado muito precário 
e temos muito a fazer. Es-
tamos trabalhando muito e 

assim como as melhorias 
chegaram aqui, irão chegar 
em outros bairros que antes 
não eram vistos” afirmou 
Waguinho.

 Adriano Carmo, Waguinho e zz da Crajubar vi-
ram de perto a necessidade de vila Pauline

 RAFAEL BARRETO/PMBR

A rua é uma importante via que corta o Centro do 
município

 DIVULGAçãO
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Policial militar é morto em ataque de 
traficantes em São João de Meriti 

7Polícia

Editoria de
 Polícia

O cabo Leandro Augusto Corrêa foi ferido na comunidade do Dique, dominada por facção 
criminosa. Equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 21º BPM estava na região.

sobe o número

Mais um po-
licial mili-
tar morreu 

após ataque de crimi-
nosos no Rio. Des-
sa vez foi o cabo da 
Polícia Militar Lean-
dro Augusto Correa 
(foto), de 37 anos. Ele 
foi baleado, na noite 
do último domingo, 
durante um ataque de 
traficantes na comu-
nidade do Dique, em 
São João de Meriti. 

O crime aconteceu 
por volta das 21h, na 
esquina da Rua Tucão 
com a Recife, quando 
uma equipe do Gru-
pamento de Ações 
Táticas (GAT) do 21º 
BPM (São João de 
Meriti) realizava po-
liciamento ostensivo 
na região.

Segundo a Polícia 
Militar, os agentes 
deram ordem de pa-
rada para um grupo 
de bandidos arma-
dos que estavam em 
um Chevrolet Prisma 
prata em direção à co-
munidade. Foi quan-
do em quatro motos 
saíram da favela e 
atiraram em direção 
aos militares e Lean-
dro acabou atingido. 
Ele foi levado para o 
Hospital Municipal 
de Belford Roxo, mas 
não resistiu aos feri-
mentos. 

A corporação onde 
o cabo era lotado pos-

tou uma nota em seu 
perfil no Facebook: “O 
21º BPM está de luto. 
Sentimos muito pela 
vida do cabo Corrêa e 
pela dor de seus fami-
liares. Que Deus ve-
nha a consolar os cora-
ções”. 

A PM informou que 
o cabo estava na cor-
poração desde 2001 
e deixa esposa e dois 
filhos. O corpo de Le-
andro foi enterrado na 
tarde de ontem no Ce-
mitério Jardim da Sau-
dade, em Sulacap, na 
Zona Oeste do Rio.

 Já São tRêS 
PmS moRtoS 

NeSte ANo 
O assassinato do 

cabo Corrêa foi a ter-
ceira morte envolven-
do um policial militar, 
neste ano no estado. 
Todos aconteceram em 
um intervalo de apenas 
uma semana. 

O primeiro caso foi 
do cabo Leandro Jorge 
Cardoso Salomão, 31, 
e aconteceu na noite 
da última terça-feira. 
O agente foi baleado 
durante uma tentativa 
de assalto no Engenho 
Novo, na Zona Norte 
do Rio.

O segundo caso foi 
com o sargento Max 
Freitas da Silva, 45, na 
noite de quinta. Ele foi 
baleado quando reagiu 
a uma tentativa de as-
salto a uma loja do São 
Gonçalo Shopping, na 
Região Metropolitana 
do estado.

REPRODUçãO 

operação da pM eM sg teM Mortos 
Em São Gonçalo, na Região 

Metropolitana do Rio, a PM rea-
lizou nas primeiras horas da ma-
nhã de ontem uma operação no 
Jardim Catarina. O balanço divul-
gado à tarde registrava dois sus-
peitos mortos e outros dois presos. 

A ação foi feita por agentes do 
7º BPM (São Gonçalo) para repri-
mir o tráfico de drogas e o roubo 
de veículos na região. Segundo a 
corporação, no momento em que 
os policiais chegaram à comuni-
dade da Guaxa, foram atacados 
por homens armados. Houve 

confronto e após os disparos, dois 
suspeitos foram encontrados ba-
leados. Eles foram socorridos no 
Hospital Estadual Alberto Torres 
(Heat), no Colubandê, mas não 
resistiram aos ferimentos. Os ou-
tros dois foram presos  momentos 
depois.

Com os quatro suspeitos fo-
ram apreendidos uma pistola ca-
libre 9mm, um revólver 38, dois 
radiotransmissores e drogas que 
ainda serão contabilizadas. Os 
presos e o material foram levados 
para a 74ª DP (Alcântara).

Civil descobre esquema de desvio de remédios em Nilópolis
Uma operação conjun-

ta entre policiais da 57ª DP 
(Nilópolis) e agentes da De-
legacia Especializada em 
Investigação e Repressão ao 
Furto, Roubo e Desvio de 
Cargas (DEPATRI - de Mi-
nas Gerais) desarticularam, 
na última quinta-feira, qua-
drilha especializada na com-
pra e venda de medicamen-
tos roubados. A organização 
criminosa teria movimenta-
do cerca de R$ 8, 7 milhões 
entre 2018 e 2019.

Durante a ação, as equipes 
estouraram três depósitos de 
medicamentos em Nilópo-
lis e recuperaram uma carga 
com milhares de produtos 
hospitalares. Seis integrantes 
da quadrilha foram presos, 
incluindo um funcionário da 
prefeitura de Nilópolis, que 
foi preso em flagrante logo 
após desviar medicamentos 
de um dos postos de saúde da 
cidade. A quadrilha também 
é responsável por receptar 
uma carga avaliada em mais 
de R$ 7 milhões de remédios 
para tratamento de câncer, 

referente a uma carga rouba-
da no estado de Minas Gerais 
e logo após comercializada 
no estado do Rio Grande do 
Sul.

As investigações apontam 
ainda que o bando atua com 
mais de 17 empresas de fa-
chada para revenda de medi-
camentos, além de realizar a 
falsificação de notas fiscais 
para esconder a procedên-
cia ilícita dos remédios para 
posteriormente comerciali-
zá-las com clínicas e hospi-
tais públicos e privados em 
todo o Brasil. Entre os pre-
sos, há um funcionário da 

prefeitura de Nilópolis. Ele 
era responsável por desviar 
medicamentos da prefeitura 
de Nilópolis e revendia para 
empresas privadas envolvi-
das no esquema criminoso. 
Ele é outros dois comparsas 
foram indiciados por pecula-
to e organização criminosa.

Também foram presos 
outros três membros da 
quadrilha, funcionários da 
empresa MEDICAL RIO, e 
responsáveis por receptar os 
medicamentos subtraídos e 
os revender através de notas 
fiscais falsas nos pregões ele-
trônicos.

Agentes encontram medicamentos em depósito 

REPRODUçãO

Segurança não descarta ligação entre fuga em 
massa de presídio no AC e caso no Paraguai

ACRe - A Secretaria 
de Segurança Pública do 
Acre não descartou a pos-
sível ligação entre a fuga 
em massa na madrugada 
de ontem, no Complexo 
Penitenciário Francisco 
d’Oliveira Conde, em Rio 
Branco, e o caso dos 76 
detentos que fugiram de 
presídio no Paraguai, no 
último domingo. 

Os presos que fugiram 
da Penitenciária Regional 
de Pedro Juan Caballero, 
no Paraguai, que fica na 
fronteira com a cidade 
brasileira de Ponta Porã 
(Mato Grosso do Sul), são 
integrantes da facção cri-
minosa brasileira Primei-
ro Comando da Capital 
(PCC). Eles deixaram a 
unidade por um túnel. Em 
Rio Branco, os 26 deten-
tos fugiram do pavilhão L, 
onde cumprem pena em 
regime fechado. Os pre-
sos são da facção crimino-
sa denominada Bonde dos 
13, aliada ao PCC.

Em coletiva, o secretá-
rio de Justiça e Segurança 
Pública do Acre em exer-
cício, Ricardo dos Santos, 
afirmou que a fuga está sob 
investigação para saber se 
tem ligação com a fuga no 
Paraguai e também com o 
final de semana violento na 
capital acreana.

Essa foi a segunda fuga 
do Complexo Penitenciá-
rio de Rio Branco em uma 
semana. No último dia 13 
de janeiro, quatro detentos 
fugiram da unidade após fa-
zerem um buraco na cela 8 
do Pavilhão P. A fuga só foi 
percebida no momento da 
contagem de presos.

A fuga em massa ocorreu 
poucos dias após o anúncio 
de que os policiais milita-
res, que foram convocados 
há quatro anos para reforçar 
a segurança nos presídios 
do estado, iriam começar a 
deixar as unidades prisio-
nais.

Com aprovação da Pro-
posta de Emenda à Cons-

tituição (PEC), a direção 
e segurança dos presídios 
passam a ser exclusivamen-
te da Polícia Penal, que an-
tes eram os agentes peniten-
ciários.

ReCAPtuRADoS 
Autoridades paraguaias 

anunciaram ontem que um 
segundo preso que havia 
fugido da Penitenciária de 
Pedro Juan Caballero foi 
recapturado. O paraguaio 
Sabio Darío González Fi-
gueredo, que cumpria pena 
por roubo, estava escondido 
em uma casa no bairro de 
San Juan, próxima à peni-
tenciária.

Horas antes, um fugitivo 
brasileiro foi recapturado 
pelo Departamento de Ope-
rações da Fronteira (DOF) 
em Ponta Porã, no Mato 
Grosso do Sul. De acor-
do com o DOF, ele tem 30 
anos, é de Imperatriz (MA) 
e cumpria pena no presídio 
regional por tráfico de dro-
gas há quatro anos.

Menos de 12 horas 
após o assassinato do 
cabo Leandro, policiais 
militares do 21º BPM 
realizaram nas primeiras 
horas da manhã de ontem 
uma operação nas favelas 
do Dique, Vila Ruth, An-
dorinha, Faisão e Jardim 
Metropole e adjacências. 
O objetivo é identificar e 
prender os bandidos que 
atiraram no agente. 

Até o começo da tar-

de, 12 pessoas haviam 
sido presas. Duas delas 
foram baleadas durante 
confronto com os agen-
tes e foram socorridos 
na UPA Jardim Íris, no 
Vilar dos Teles. Com 
os suspeitos, foram en-
contrados duas pistolas 
(uma calibre 45 e outra 
9mm), sete granadas, 
sete radiotransmissores 
e drogas que ainda serão 
contabilizadas.

MaIs de 10 são presos eM operação 
feIta após Morte de pM 

PlanTão
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O grupo de pesquisadores brasileiros é liderado pelo bioquí-
mico e professor da uFRJ Jerson Lima Silva

Cientistas brasileiros descobriram a resistência à quimioterapia anticâncer e identificaram a presença de uma 
grande quantidade da versão traidora da proteína em células derivadas de glioblastoma, um tumor cerebral superagressivo.

Escola de heróis atenderá mais 6 mil de alunos em 2020
A Secretaria de Es-

tado de Educação 
(Seeduc) lançou, em 
setembro de 2019, o 
Programa Escola de 
Heróis. A proposta, em 
parceria com o Corpo 
de Bombeiros, contem-
plou 300 estudantes de 
três escolas. Por conta 
do retorno positivo, o 
número de estudantes 
atendidos e de escolas 
será ampliado. Neste 
ano, a iniciativa atende-
rá mais de 6 mil alunos, 
de 80 unidades de ensi-
no, incluindo jovens do 
Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas 
(Degase).

Em 2019, a iniciati-
va foi realizada no Co-
légio Estadual Barão 

do Rio Branco, Ciep 
336 -Octávio Malta, 
em Campo Grande, 
na Zona Oeste; e Ciep 
308 - Pascoal Carlos 
Magno, em Itaboraí. Os 
alunos tiveram instru-
ções teóricas e práticas 
de primeiros socorros, 
prevenção de incên-
dios e de afogamentos, 
acidentes de trânsito e 
domésticos, perigos da 
linha Chilena, balões, 
exercícios simulados de 
evacuação em caso de 
emergência, entre ou-
tras orientações. 

“A iniciativa tem 
como objetivo tornar 
estudantes e professo-
res agentes multipli-
cadores dos conheci-
mentos preventivos de 

acidentes, contribuindo 
na formação do cida-
dão e levando valores 
de cidadania, ética, res-
peito à vida, melhora 
da convivência em co-
munidade, consciência 
coletiva e compromisso 
com a preservação do 
meio ambiente. O pro-
grama também divulga 
os principais telefones 
de emergência e cons-
cientiza os jovens sobre 
os transtornos gerados 
pelos chamados tro-
tes”, disse o secretário 
de Estado de Educação, 
Pedro Fernandes. Até 
2022, a meta é atender 
500 escolas, benefician-
do aproximadamente 
40 mil estudantes da 
rede pública estadual.  

DIVULGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

 Papa Francisco é alvo de ultraconservadores na Igreja Católica

Mais da metade dos casos 
de câncer no mundo 
está associada a mu-

tações genéticas na p53, proteína 
responsável por proteger o DNA 
de alterações que podem levar ao 
câncer. Quando essa proteína se de-
forma, ela não só perde a capacida-
de de proteção como pode ganhar 
novas funções, agindo como “trai-
dora” e contribuindo para a propa-
gação do tumor pela formação de 
aglomerados tóxicos e, às vezes, 
resistentes à quimioterapia. O me-
canismo pelo qual essa “traição” 
ocorre e de que forma ele causa 
resistência a medicamentos contra 
a doença ainda não são totalmente 
compreendidos.

Um grupo de pesquisadores 
brasileiros, liderado pelo bioquí-
mico e professor da UFRJ Jerson 
Lima Silva, desvendou parte do 
mistério. Em estudo inédito, os 
cientistas identificaram a presen-
ça de uma grande quantidade da 

versão traidora da proteína em 
células resistentes à quimioterapia 
derivadas de glioblastoma, um 
tumor cerebral superagressivo. 
Eles constataram também como 
a proteína deformada se organiza 
no interior da célula para exercer 
a resistência – no caso, aglomera-
ções maiores que as encontradas 
em indivíduos saudáveis, algumas 
com propriedade amiloide, isto é, 
a mutação leva à formação desses 
aglomerados. 

PubLICAção 
No  ISCIeNCe

Foi a primeira vez que essas 
estruturas foram observadas no 
núcleo de células vivas. Os resul-
tados estão publicados na iScien-
ce (do grupo editorial Cell) sob o 
título “Oncogenic gain of function 
in glioblastoma is linked to mutant 
p53 amyloid oligomers” (versão 
online em https://www.cell.com/
iscience/home). A pesquisa foi re-
alizada a partir de uma mutação 
específica da p53, conhecida como 

M237I.
“Isso é importante, pois outras 

mutações estudadas na p53 e a pro-
teína sem mutação alguma não são 
capazes de conferir o mesmo quadro 
de resistência”, ressaltou Guilherme 
Oliveira, pesquisador visitante da 
Universidade de Virginia e um dos 
coordenadores do estudo.

O grupo de Lima Silva estuda as 
alterações da p53 há mais de 15 anos. 
Foi seu laboratório o primeiro a iden-
tificar a propensão da proteína defor-
mada a formar agregados amiloides, 
desempenhando um papel crucial 
no desenvolvimento do câncer atra-
vés da perda de função, dominância 
negativa (quando versões mutadas 
da proteína se ligam às saudáveis, 
alterando o comportamento destas) 
e ganho de função. A partir disso, 
foi observado pelo grupo do próprio 
pesquisador e outros grupos que os 
agregados amiloides de p53 mutada 
estão presentes em câncer de mama, 
ovário e próstata. Esses aglomerados 
amiloides constituem hoje um novo 
alvo para terapia anticâncer.

Mundo
Papa condena “ressurgimento 
bárbaro” do antissemitismo

RomA - O “res-
surgimento bárbaro” 
do antissemitismo 
em todo o mundo, 
vinculando-o à as-
censão do populis-
mo, foi condenado 
ontem pelo papa 
Francisco. O 75º 
aniversário da liber-
tação do campo de 
extermínio de Aus-

chwitz, na próxima 
semana, deve servir 
como um lembrete 
para a indiferença

A uma delegação 
do grupo de pesqui-
sa e direitos huma-
nos Simon Wiesen-
thal Center, o sumo 
pontífice enfatizou: 
“É preocupante ver, 
em muitas partes do 

mundo, um aumento 
no egoísmo e indife-
rença, falta de preo-
cupação com os ou-
tros e a atitude que 
diz que a vida é boa 
desde que seja boa 
para mim e, quando 
as coisas dão errado, 
raiva e a maldade é 
desencadeada”, dis-
se Francisco.

 ANSA / ANSA

o número de estudantes atendidos e de escolas será ampliado

resIstêncIa à teMozoloMIda, prIncIpal MedIcaMento usado no trataMento da doença

No novo estudo, 
Lima Silva, Olivei-
ra e os demais autores 
constataram que em 
glioblastoma, um tu-
mor cerebral agressivo, 
invasivo e com baixa 
sobrevida (média de 14 

meses), a proteína de-
formada está envolvida 
não só na formação dos 
agregados amiloides, 
mas também na resis-
tência à temozolomida, 
principal medicamento 
usado no tratamento da 

doença. A expectativa é 
que os resultados pos-
sibilitem o desenvolvi-
mento de tratamentos 
mais eficazes contra di-
versos tipos de câncer.

“”O nosso estudo in-
dica que estados mal 

dobrados e agregados 
do mutante p53 são al-
vos formidáveis para o 
desenvolvimento de no-
vas estratégias terapêu-
ticas contra o câncer”, 
concluiu Lima Silva.

O estudo foi finan-

ciado pela Fundação 
Carlos Chagas Filho de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janei-
ro (Faperj), pelo Conse-
lho Nacional de Desen-
volvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), 

pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ensino Su-
perior (Capes) e pelo 
Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia 
em Biologia Estrutural 
e Bioimagem (INBEB).
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Ônibus lilás atende em Praça de Quatis
Serviço para mulheres é uma unidade móvel da Secretaria estadual de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, que percorre as cidades do interior fluminense
LUÍS EDUARDO
(LUISINHO) 

População busca atendimento no veículo lilás

A S e c r e t a r i a 
Municipal de 
A s s i s t ê n c i a 

Social e Direitos Hu-
manos informou que o 
atendimento do ‘Ôni-
bus Lilás’ em Quatis, 
na próxima quinta-fei-
ra, dia 23 de janeiro, 
foi transferido para a 
Praça Getúlio Vargas, 
a praça da Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora 
do Rosário. Inicial-
mente, o serviço seria 
prestado na Praça Tei-
xeira Brandão.

O “Ônibus Lilás” é 
uma unidade móvel 
da Secretaria estadual 
de Desenvolvimento 
Social e Direitos Hu-
manos, que percorre 
as cidades do interior 
fluminense, através 
de parcerias com as 
prefeituras, visando 
prestar atendimen-
to exclusivamente às 
mulheres, incluindo as 
mulheres vítimas da 

violência.
O atendimento do 

‘Ônibus Lilás’ em 
Quatis, e em outros 
municípios do sul flu-
minense, foi solicitado 
ao Governo do Estado 
pelo deputado estadu-
al Marcelo Cabeleirei-
ro (DC), a quem o pre-
feito Bruno de Souza 
(MDB) manifestou 
novamente seu agra-
decimento pela vinda 
deste serviço para a 
cidade. Bruno reco-
nheceu mais uma vez 
também a participação 
do governador Wilson 
Witzel (PSC) “no sen-
tido de que o Muni-
cípio de Quatis fosse 
beneficiado com mais 
esta ação de grande al-
cance social”.

equIPe 
muLtIDISCIPLINAR 

Dividido em depen-
dências para cozinha, 
banheiro e salas priva-
tivas de atendimento, 
o ‘Ônibus Lilás’ rea-

lizará atendimentos na 
próxima quinta-feira, 
no Município, de 9 às 
15 horas, por meio de 
uma equipe multidis-
ciplinar de profissio-
nais, formada, entre 
outros, por advoga-
da, assistência social 
e psicóloga, além de 
servidores da área ad-
ministrativa.

No local, vão ser dis-
ponibilizadas para as 
moradoras de Quatis 
orientações a respeito 
da lei federal número 
11.340/2006, conheci-
da nacionalmente como 
‘Lei Maria da Penha’, 
que estabelece penali-
dades mais rigorosas 
para mulheres vítimas 
da violência doméstica; 
e a respeito de ações de 
prevenção contra do-
enças. No caso destas 
orientações, elas vão 
ser prestadas no lado 
externo do ônibus, 
numa área coberta, e 
com capacidade para 
20 pessoas sentadas.

exclusivo

DIVULGAçãO

Angra dos Reis e Estado assinam convênio de R$ 17 milhões

SUl-FlUMiNENSE 9

o secretário de Saúde, edmar Santos, e o prefeito Fernando Jordão na assi-
natura do convênio 

DIVULGAçãO/PMAR

EtA de Belmonte funciona a todo vapor em volta Redonda 
O Saae VR informa 

que o funcionamento da 
Estação de Tratamento 
de Água (ETA) Bel-
monte (foto) foi reto-
mado após a passagem 
da mancha de óleo que 
apareceu no rio Paraíba 
do Sul. A autarquia res-
saltou que foi realizada 
e analisada a coleta da 
água e que esse proce-
dimento ocorre de hora 
em hora, conforme a 
metodologia padrão do 

Saae.
O vazamento ocorreu 

fora do município de 
Volta Redonda e está 
sendo apurado pelo 
INEA (Instituto Esta-
dual do Ambiente) em 
parceria com a SMMA 
(Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente 
de Volta Redonda) e 
SMMA de Barra Man-
sa. A intenção é loca-
lizar os responsáveis 
pelo vazamento.

 DIVULGAçãO/PMVR

eMIssão de docuMentos, coMo segunda vIa 
de certIdão de nascIMento e óbIto 

Outro serviço a que as mu-
lheres de Quatis terão acesso 
através do ‘Ônibus Lilás’ na 
Praça Getúlio Vargas será a 
emissão dos seguintes do-
cumentos: segunda via de 
certidão de nascimento, ca-
samento ou óbito; averbação 
em certidões; declaração de 
hipossuficiência (situação 
dos cidadãos comprovada-
mente sem recursos finan-
ceiros para manter a própria 

sobrevivência); isenção para 
celebração de casamento; 
união estável; certidões de 
outros estados e a segunda 
via da carteira de identidade.

Titular interina da Se-
cretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos da 
Prefeitura de Quatis, Irene 
Roselena da Costa, esclare-
ce que, para obter a isenção 
na emissão da segunda via 
da certidão de nascimento, 

casamento ou óbito, vai ser 
necessária a apresentação de 
cópia ou de dados da certidão 
original, entre eles, o cartório 
responsável pela emissão e o 
número do livro e da folha; e 
do comprovante de residên-
cia pela própria requerente 
ou seu representante legal. 
No caso da certidão de óbito, 
a solicitante deverá compro-
var grau de parentesco com a 
pessoa falecida.

O secretário de 
Estado de Saúde, 
Edmar Santos, es-
teve nesta quinta-
-feira (17) no muni-
cípio de Angra dos 
Reis, no litoral sul-
-fluminense, onde 
assinou convênio 
de R$ 17 milhões 
para investimentos 
na saúde local. A 
assinatura ratifica 
o termo de coopera-
ção anunciado pelo 
Governo do Estado 
em dezembro pas-
sado. No encontro, 
também estiveram 
presentes o prefeito 
de Angra dos Reis, 
Fernando Jordão, o 
secretário hospita-
lar do Hospital Mu-
nicipal de Japuíba, 
Sebastião Faria, 
entre outras autori-
dades.

Os repasses serão 
aplicados na am-
pliação e renovação 
de unidades de saú-
de, na construção 

de hemocentro e 
no espaço para rá-
dio e quimioterapia 
na cidade, metas 
de governo estadu-
al, como lembrou 
o secretário Edmar 
Santos.

“Desde o início 
do mandato, o go-
vernador Wilson 
Witzel determinou 
que seu secreta-
riado olhasse para 
os municípios com 
toda atenção e cui-
dado. Por isso, es-
tamos ajudando a 
revitalizar as redes 
municipais, como 
aqui em Angra, 
onde estamos crian-
do e renovando uni-
dades. Além disso, 
num segundo mo-
mento, empenhare-
mos mais R$ 20 mi-
lhões para comprar 
equipamentos para 
essas mesma unida-
des”, anunciou.

Outra área desta-
cada como destino 

de investimentos 
estaduais foi a Saú-
de Mental. Desde 
2019, R$ 32 mi-
lhões foram dispo-
nibilizados a diver-
sos municípios para 
que a questão seja 
tratada de forma in-
tegrada e mais hu-
manizada em todo o 
Rio de Janeiro. Os 
recursos vão aten-
der necessidades de 
atendimento ambu-
latorial e comuni-
dades terapêuticas, 
aprimorar Centros 
de Atenção Psicos-
social (CAPS) para 
nível 3, ampliar 
a oferta de CAPS 
Álcool e Drogas 
(CAPS AD), criar 
leitos de interna-
ção psiquiátrica em 
hospitais gerais, 
além de promover a 
desospitalização de 
pacientes psiqui-
átricos, de acordo 
com a política na-
cional.



Idéias criativas e 

inspiração para 

conquistar suas metas 

financeiras. Você estarás 

um pouco fechado(a) 

para o convívio social, preferindo a 

intimidade das relações familiares e 

um pouco de sossego para pensar na 

vida. Prazer e paixão à vista. Cor: 

vermelho claro. Número: 12.

Amor: deixe que 

as novidades e os 

imprevistos ditem os 

próximos passos de 

uma relação amorosa. 

Programar qualquer coisa é perda 

de tempo. O que parecia impossível 

talvez entre na sua vida de mansinho 

e sem que você perceba. Cor: verde-

escuro. Número: 03.

Áries

Elemento: terra. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Escorpião. Regente: 

Vênus. Hoje você tende 

a prestar mais atenção às necessidades 

do corpo. Você sentirá mais disposição 

para praticar exercícios. Invista na 

qualidade de vida. Saiba ceder e fazer 

acordos.

Touro

O momento favorece 

as suas iniciativas com 

relação ao trabalho ou 

ao lazer. Sua intuição 

está funcionando bem 

e se você conseguir controlar uma 

tendência para a distração, terminará 

o dia satisfeito(a) com todas as 

decisões para o futuro já tomadas. 

Cor: branca. Número: 06.

Gêmeos

Não deixe as 

oportunidades se 

diluírem com o tempo. 

Você agora está muito 

ágil e pode triunfar. A 

troca com o meio será capaz de você 

encontrar pessoas do passado no dia 

de hoje. Poderá subir na vida. Bom 

momento no campo profissional. 

Cor: cinza. Número: 09.

Câncer

Leão

Procure se expressar 

com clareza e foco. 

Você está bem 

preparado(a) para 

isso e adora ser o 

centro das atenções. 

Apesar da agitação social, que este 

período promete, cultive a paciência 

e se mantenha sereno(a). Organize 

melhor as finanças, já que você 

percebe as necessidades.

Virgem

Elemento: ar. 

Modalidade: impulsivo. 

Signo complementar: 

Áries. Regente: Vênus. 

Você passa a entender 

melhor seus desejos. Aproveite os 

próximos dias para fazer atividades 

culturais. Se tiver oportunidade, que tal 

uma viagem? Cor: vinho. Número: 15.

Libra

Elemento: água. 

Modalidade: fixo. 

Signo complementar: 

Touro. Regente: Plutão. 

Faça um programa bem 

criativo com a família. Use e abuse do 

senso de humor e da sua capacidade 

de organização. Não esqueça que você 

precisa expressar seus sentimentos. 

Número: 18.

Escorpião

É tempo de ampliar 

seus horizontes, sejam 

pessoais ou profissionais. 

Boas relações com 

pessoas próximas. 

Alegrias no amor. Muita 

energia produtiva. Um tempo em que 

você pode trabalhar com muita energia 

e se orgulhar do que está fazendo. Cor: 

grená. Número: 21.

Sagitário

Aproxime-se das pessoas 

que ama, demonstrando 

seu carinho. Procure 

valorizar os laços 

afetivos e aproveite o 

momento para fazer trocas. Fique de 

olho nas oportunidades materiais/ 

financeiras. Um contato pessoal pode 

trazer uma boa notícia para sua vida 

profissional.

Capricórnio

Neste momento você 

está mais sensível aos 

apelos românticos que 

vêm de fora. Vai ver 

que seu coração está 

querendo um pouco 

de romantismo. Portanto dê vazão 

às suas fantasias sem medo de se 

arrepender depois. Tudo que é feito 

com amor traz recompensa.

Aquário

Procure resolver 

pendências e cuidar 

de coisas do dia a 

dia, além de cuidar 

melhor de sua saúde. 

No amor, momentos felizes estão por 

vir. Agrade-se mais. Dê preferência 

às atividades físicas que consumam 

energia. A fase propicia importantes 

mudanças e conquistas.

Peixes
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 7169/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 122/2019 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANOS OU SEGUROS 
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR, 
PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 
PARA OS SERVIDORES E RESPECTIVOS DEPENDENTES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no processo administrativo 
7169/2019, à empresa:
Empresa: PLAMER PLANO MÉDICO RESENDE LTDA
CNPJ: 68.682.715/0001-05
Valor de R$ 7.099.980,60 (sete milhões, noventa e nove mil, nove-
centos e oitenta reais e sessenta centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 2 de dezembro de 2019
Anderson Barbosa Vallim

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Tetsul Itatiaia Terraplenagem Ltda EPP
03 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de locação de escavadeira hidráulica
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-452-0004-
2.006-3.3.90.39.00-1.530.4000-059/2020 Ficha 118
06 - NOTA DE EMPENHO: 059/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 88.999,74 (oitenta e oito mil, novecentos 
e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7850/2019

09 - PRAZO: 90 (noventa) dias a partir da ciência da ordem de 
serviço
10 - DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2020.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Attack Empreendimento e Incorporadora Ltda 
Me
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execu-
ção de serviços de drenagem das águas pluviais em parte da Ave-
nida Renato Monteiro
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-451-0010-
1.058-4.4.90.51.00-1.001.0000-058/2020 Ficha 096
06 - NOTA DE EMPENHO: 058/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 302.945,11 (trezentos e dois mil, nove-
centos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7852/2019
09 - PRAZO: 06 (seis) meses a partir da ciência da ordem de 
serviço
10 - DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2020.

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N° 01 AO CONTRATO Nº 
005/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Leal Construtora Comércio e Serviços Industriais 
Eireli 
03 - Objeto: Termo de aditamento de rescisão do contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 79, inciso I, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5393/2018

06 - Data da Assinatura: 20 de dezembro de 2019
As partes estabelecem a rescisão do contrato 005/2019 a partir da 
presente data.

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 6515/2019

AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme arti-
go 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
PARECER da Controladoria Geral do Município de fl. 50 e parecer 
da Procuradoria Geral do Município as fls. 46 a 48, em favor da 
Empresa DDG 2003 - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 05.433.252/0001-28 no valor de R$ 
3.202,20 (três mil, duzentos e dois reais e vinte centavos). Solicito 
emissão de nota de empenho.

Porto Real, 20 de janeiro de 2020.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES/PRESTA-
DORES DE SERVIÇOS
A COMISSÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍ-
PIO DE PORTO REAL, torna público a todos os interessados, que 
encontra-se aberto o CADASTRO DE FORNECEDORES/PRES-
TADORES DE SERVIÇOS, na Secretaria Municipal de Licitação, 
Compras e Contratos, sito a Rua Hilário Ettore, n° 442 – Centro 
– Porto Real – Rio de Janeiro – RJ – CEP 27.570-000, maiores 
informações pelo telefone (0XX24) 3353-1393, no horário  de 08h às 
17h, para fins de prestação de serviços, fornecimento de materiais 
diversos, equipamentos, entre outros, de acordo com a Lei Federal 
nº 8.666/83 e suas alterações.

Vitória da Costa dos Santos Cordeiro
Comissão de Cadastro de Fornecedor

Presidente

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

P O R T A R I A  Nº  001  DE  20  DE  JANEIRO DE 2020
DESIGNAR, a servidora JULIANA GOMES DO NASCIMENTO, a 
contar de 02/01/2020, para responder pela Diretoria de Patrimônio, 
sem prejuízo de suas funções, conforme Processo nº 00063/2020.

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 20 de Janeiro de 2020.

NELCI PRAÇA
Presidente

Câmara Municipal de Duque de Caxias
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T u R A M u N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

20 DE JANEIRO DE 2020. PuBLICADO EM 21/01/2020 – CÓD-PMBR 013.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

DECRETO N° 4.822, DE 20 DE JANEIRO DE 2020 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 2.226.000,00 (Dois 
milhões e duzentos e vinte e seis mil reais), para reforço das dotações consignadas 
no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.226.000,00 (Dois milhões 
e duzentos e vinte e seis mil reais), para atender à programação constante do Anexo 
I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 

17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.92.00 00 335.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.92.00 92 1.200.000,00

FuNBEL FuNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.13.02 00 45.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.243.045.2.023 3.1.90.92.00 00 425.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.243.045.2.023 3.1.90.92.00 17 221.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 4.6.90.71.00 00 1.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.92.00 00 960.000,00

FuNBEL FuNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.94.00 00 45.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.30.00 17 221.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO N° 4.823, DE 20 DE JANEIRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 7.610.000,00 (Sete 
milhões e seiscentos e dez mil reais), para reforço das dotações consignadas no 
orçamento vigente.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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.

O PREFEITO DO MuNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 7.610.000,00 (Sete milhões 
e seiscentos e dez mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.122.001.2.037 3.3.90.92.00 00 10.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.302.001.2.006 3.3.90.92.00 92 100.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 7.500.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

GP GP 02.01.04.131.005.2.030 3.3.90.92.00 00 1.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.92.00 00 1.500.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.3.90.91.00 00 1.000.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 4.6.91.71.00 00 4.000.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.016.2.039 3.3.90.92.00 00 10.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 92 100.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

PORTARIA Nº0284/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de 
Educação.
CRISTIANE SANTIAGO RODRIGuES DE SOuZA
MARLI PEÇANhA FERREIRA DA SILVA
LADY DIANE ALVES DOS SANTOS

PORTARIA Nº0285/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
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 Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.
CAMILA MENDES DOS SANTOS
PEDRO LuIS DOS REIS CuNhA
ANDREA DA SILVA
DANILO FELIX MENEZES 
ELAINE FERREIRA SIGILIAO

PORTARIA Nº0286/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Excluir:  SILVANO DA SILVA PEREIRA, da PORTARIA Nº 5300/SEMAD/2019, DE 
28/11/2019, publicada no Jornal hora h em 29/11/2019.

PORTARIA Nº0287/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.
GABRIEL DE SOuZA SANTANA
ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA FILhO

PORTARIA Nº0288/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
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 cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Conservação.
LuIZ ALBERTO CARVALhO DA SILVA
MAThEuS DE OLIVEIRA ALMEIDA

PORTARIA Nº0289/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JuLIO CEZAR DIAS PEREIRA, para exercer cargo em 
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0290/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 0195/SEAMD/2020 DE 10/01/2020, publicada em /11/2020.

PORTARIA Nº0291/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, EDIJANE QuIRINO ALVES, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0292/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANA PAULA DE ARAUJO BRAGA, da Função Gratifica-
da de Gerente de Informática, símbolo FG-1, da Secretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia.

PORTARIA Nº0293/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RONALDO PEREIRA BARCELLOS JuNIOR, do cargo 

em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Ciên-
cia e Tecnologia.

PORTARIA Nº0294/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, RONALDO PEREIRA BARCELLOS JuNIOR, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº0295/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito, a PORTARIA Nº 0273/SEMAD/2020 DE 17/01/2020, publicada 
em 18/01/2020.

PORTARIA Nº0296/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020
Excluir MARCIA REGINA DE SOuZA da PORTARIA Nº 0200/SEMAD/2020 DE 
10/01/2020, publicada no Jornal hora h em 11/01/2020.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº 0274/SEMAD/2020 DE 17/01/2020, publicada em 18/01/2020.
ONDE SE LÊ: Assessor de Serviço II, símbolo CC-11;
LEIA-SE: Assessor de Gabinete, símbolo CC-8.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA N.º 248 DE 30 DE JANEIRO DE 2019
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pela Servidora MARIA DE FÁTIMA DE ALMEI-
DA SANTOS, matrícula nº 10/06.356 passando a assinar MARIA DE FÁTIMA DE 
ALMEIDA, conforme contido nos autos do processo nº. 04/351/2019. A publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 0300/SEMAD/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
Tornar sem efeito a Portaria Nº 5493 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 10 
de dezembro de 2019, atendendo ao disposto no artigo nº 5º da Lei Complementar 
nº 70 de 09 de agosto de 2005, assim aduz; a seção VI do artigo nº 89 da Lei Com-
plementar nº 14 de 31 de outubro de 1997. A publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECuRSOS 
E CONVÊNIOS - SEMOCAP

PORTARIA Nº002 /SEMOCAP/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020. 
INSTITUI a comissão de fiscalização, PARA SERVIÇOS DO PROJETO DO TRA-
BALhO TÉCNICO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO BÁSI-
CO – AÇÃO APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO NO 
BAIRRO ShANGRILÁ NO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Marcele da Silva Fide-
lis Saião – matrícula 60/072.453 e Wilson Moraes da Silva – matrícula 11/056.376 
sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os Serviços do Projeto do Trabalho 
Técnico Social no Âmbito do Programa Saneamento Básico – Ação Apoio a Empre-
endimentos de Saneamento Integrado no Bairro Shangrilá no Município de Belford 
Roxo, bem como, o contido nos autos do processo administrativo nº 50/00013/2018, 
Contrato nº 008/SEMOCAP/2019, Tomada de Preço nº 003/2019, produzindo seus 
efeitos a contar da publicação desta portaria.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios. 

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0177/2019).  hOMOLOGO a presente 
LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 023/2019, cujo o objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
CAMPO MALhAPÃO, SITuADO NA RuA ALBANO, S/Nº – BAIRRO PARQuE SÃO 
JOSÉ NO MuNICÍPIO DE  BELFORD ROXO - RJ, adjudicando seu objeto a empre-
sa: CONE SuL CONSTRuÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, no valor 
de R$ 539.850,00 (Quinhentos e trinta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudi-
cação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 1095 a 1098 e ainda, pareceres 
da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 303 a 310 e da Controladoria Geral 
do Município as fls. 1122 a 1124. Em 15 de Janeiro de 2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, projetos, Captação de Recursos e Convênios. 
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jOTA cARvAlHO
jota.carvalho@yahoo.com

MÁRCIO MENEZES / AMERICA RIO
estadual do rIo

No sábado (18), co-
meçou o Grupo x 
do Carioca 2020, 

também conhecido como o 
Grupo da Morte. Em Cardo-
so Moreira, no estádio Fer-
reirão, Americano e Nova 
Iguaçu ficaram no 0 a 0, en-
quanto no  Eduardo Guinle, 
em Nova Friburgo, Fribur-
guense e America empata-
ram em 2 a 2.

A segunda rodada será re-
alizada no próximo sábado 

(25) com os seguintes jogos: 
Nova Iguaçu x Friburguen-
se e America x Americano. 
Segundo a Ferj, nesta fase, 
a melhor equipe classifica-
da se livra automaticamente 
do rebaixamento e segue na 
Seletiva 2021. As outras três 
disputarão o Grupo Z, cria-
do nesta edição.

No AmeRICA, 
ChRIStIANNo 
CeLebRA JoGo 
ComPLeto

Após o empate na serra, o 
lateral-esquerdo Christianno 

sentou-se fora do vestiário, 
visivelmente emociona-
do. Estavam misturados ali 
o cansaço pós-batalha e a 
emoção de voltar a disputar 
um jogo completo depois de 
um longo período de inativi-
dade.

“Vim para o America dis-
posto a alcançar algo maior 
para o clube e para mim. 
Infelizmente, uma lesão na 
posterior da coxa me fez 
ajudar muito pouco na Se-
letiva. Nesse jogo, vieram 
a mente muitas coisas que 
passei nesse período, es-

pecialmente a emoção por 
voltar a atuar 90 minutos, 
algo que não acontecia des-
de a Série D do ano passa-
do, pelo Boavista”, contou. 
“Foi algo mais pessoal, re-
ferente às coisas que desejo 
alcançar nesta temporada, a 
começar por ver o America 
longe do rebaixamento.

Uma indisposição aco-
meteu Rafinha no dia do 
jogo e levou Christianno 
para o time. A oportunidade, 
porém, foi bem aproveitada. 
O jogador teve atuação só-
lida e ratificou como o time 

está bem servido na posi-
ção com os dois jogadores. 
“Foram meus primeiros 90 
minutos com essa camisa, 
que tem história e conquis-
tas no cenário nacional. 
Me senti ótimo, confiante, 
pronto para dar mais, aju-
dar mais”, acrescentou.

A forma com que o time 
conseguiu se recuperar na 
partida foi exaltada pelo 
lateral, que destacou a mu-
dança de astral no grupo. 
“Ficamos felizes com a 
reação. Não posso deixar 
de exaltar quem entrou no 

segundo tempo e ajudou 
a mudar o panorama da 
partida. A nossa energia 
estava boa desde antes 
do jogo. O time tomou os 
gols e não se abalou, o que 
nos dá ainda mais confian-
ça para os próximos com-
promissos”. “É importante 
pensar jogo a jogo, mas é 
sempre bom ter atenção 
com o anterior. Logo, te-
mos de levar de lição tudo 
o o que fizemos de bom e 
ruim contra o Friburguen-
se para seguir progredindo”, 
finalizou.

Ninguém venceu na abertura 
do grupo da Morte
Dois empates e quatro gols marcados 
foi o saldo final da rodada

Lateral-esquerdo Christianno 
comemorou boa atuação do 
mecão contra o Friburguense 
na serra
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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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ATOS OFICIAIS

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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ATOS OFICIAIS

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

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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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PEiXE CoM AçAÍ

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

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

Filé dE MERluzA CoM 
BAtAtA Ao FoRNo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

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.
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ingredientes

Modo de preparo

Rolo dE CARNE 
REChEAdo CoM 

ESPiNAFRE E QuEiJo

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

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

SAlAdA 
MultiCoR

alface roxa; alface 
verde; Tomates cere-
jas; beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; azeitona 
chilena;  brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

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

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

PEiXE CoM AçAÍ

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

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

Filé dE MERluzA CoM 
BAtAtA Ao FoRNo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

ARRoz doCE

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

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

CAMARão REFogAdo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

Modo de preparo

PEiXE CoM AçAÍ

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

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

Filé dE MERluzA CoM 
BAtAtA Ao FoRNo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

CANJiCA

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

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

ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
gRElhAdA

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

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

Modo de preparo

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.



aToS oFiciaiS TERÇA-fEiRA, 21 dE jANEiRO dE 202024

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CoStEliNhA 
ASSAdA CoM
 MANdioCA

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

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

EStRogoNoFE 
dE CARNE

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

ingredientes

Modo de preparo

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

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.

LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM DIREÇÃO A UM 
FUTURO MELHOR!



Unidade

TODOS CONTRA A DENGUE

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

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

aToS oFiciaiS TERÇA-fEiRA, 21 dE jANEiRO dE 202028


