
Foi pro saco 
Assaltante é morto  
por PM do Bata-
lhão de Polícia de 
Choque que reagiu 
a uma tentativa de 
assalto durante a 
madrugada na Au-
toestrada Grajaú-
-Jacarepaguá. 
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 alunos são feridos por estilhaços 
de tiros dentro de quadra em Ciep
a todo vapor 

3

A prefeitura de 
Belford Roxo 
está canalizando 
o valão do bair-
ro Andrade de 
Araújo. São 167 
metros de cana-
lização através 
de galerias. 

Pré-Carnaval deixa cinco mortos durante desfile de blocos de rua no Rio e na Baixada Fluminense. 
7

Tráfico aterroriza motoristas 
da linha 496 na Baixada 
Criminosos usam ônibus para obstruir vias importantes e impedir entrada da polícia 

7

Cornos Pobres x 
Chifrudos com 

dinheiro no 
Carnaval da 

Baixada
2

EsportE
Hora

12

prioridade no 
Mecão é brigar 

para não cair de 
volta à Segunda 
divisão carioca

7

Waguinho entrega creche para 
180 crianças em Belford Roxo 

Fruto da indicação legislativa de autoria do vereador Markinho Gandra, a Creche Municipal 
Irene Leonor da Silva Costa (Tia Irene) foi inaugurada pelo prefeito Wagner dos Santos Carnei-
ro, o Waguinho, ao lado do secretário de Educação, Denis Macedo, e do vereador Nelci Praça, 
que descerraram a placa. 

RepRodução/g1

RaFaEL BaRRETo/PMBR Na Mira da justiça 

vereadores são 
denunciados pelo 

Mp por desviar 
quase um milhão 

dos cofres da 
Câmara Municipal 

4

7

ChoCada!
Mãe descobre 
morte da filha 

grávida em 
programa de 

Tv ao vivo

Markinho Efikaz e seu 
grupo vão abrir o 

Carnaval do bairro
K-11 em Nova Iguaçu



após 22 anos, K-11
 respira Carnaval de novo
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divulgação

Com mais de seis 
a p r e s e n t a ç õ e s 
sob variados esti-

los, o Carnaval 2020 do 
K-11, em Nova iguaçu, 
promete sacudir geral. 
as atividades acontece-
rão na praça principal do 
bairro. a programação e 
a organização do evento 
são de responsabilidade 

comunidade está eufórica

Furtaram livros
no Sarau dedo 

de prosa
Maria luiza Spata-

ro, uma das fundado-
ras e coordenadoras 
do ‘Sarau um dedo 
de Prosa uma Pitada 
de Poesia’, está uma 
arara. “Convidados do 
nosso ‘Sarau um dedo 
de Prosa uma Pitada 
de Poesia’ que leva-
ram os livros expostos, 
por favor, devolvam! 
É um acervo nosso e 
estão autografados!”, 
solicitou a poetisa no 
Facebook. o furto dos 
livros ocorreu no even-
to da última segunda-
-feira, 17/02, no Bar da 
vera (bairro vila Nova 
- Nova iguaçu). Pegou 
mal! Melhor devolver 
para não gerar clima 
ruim quando for desco-
berto os ‘afanadores’. 
a Cultura não merece 
esse tipo de gente que 
‘leva’ na mão grande.

versão 2 do ‘Chifre de ouro’
Nosso agente Cão Misterioso, o farejador, des-

cobriu uma nova versão do Pombal Chifre de ouro 
naquela cidade famosa da Baixada. “Meio que sem 
querer, ouvi de um dos porteiros do conjunto de 
apartamentos, que o números de cornos metido a 
rico daquele lugar está aumentando. o senhor abriu 
a boca”, narra o agente.
*****************************************

Cornos para todos os gostos
“de acordo com o porteiro, tem corno de todo 

jeito lá. Tem manso, sabido, e até o que se diz ma-
cho pra cacete, mas leva galhada da madame pelas 
costas. outra categoria é a dos que recebem o ‘ri-
cardão’, dá boas-vindas e tal e coisa”, acrescenta 
Cão Farejador.
*****************************************

Chifrudos pobres vão beber mais no carnaval
No Pombal Chifre de ouro dos pobres, cornos 

e cornas, sabem que são ‘batizados’. Enquanto no 
Chifre de ouro 2, a turma de chifrudos viajará no 
carnaval, no original os duros vão curtir a folia be-
bendo no bar da esquina e sambando nos blocos 
improvisados pelos moradores. “Desfiles? Já foi 
tempo por aqui. Nossa cidade ficará triste”, manda 
dizer Nandinho Boquinha de veludo, morador do 
PCo e colaborador do SoMBRa. 

aquele abraço!!
“Que nosso dia seja de grati-

dão”. Recebi esta frase, na manhã 
de ontem, da talentosa escritora e 
poetisa leonice Teixeira, de Boi-
tuva, interior de São Paulo. uma 
das top aqui na Resenha Cultural, 
leo produz frases que emocionam. 
“Sou autora. dou vida a sonhos”, é 
uma delas. aquele abraço e suces-
so sempre, leonice!!!

de uma comissão forma-
da por moradores (gente 
da gente). “o início de 
nossas atividades será no 
sábado (22) e vai até dia 
25 deste fevereiro (terça-
-feira gorda)”, informa 
Márcia dias, uma das 
integrantes da comissão. 
Segundo Márcia, o último 
carnaval do bairro foi re-
alizado há 22 anos. “Será 
mais do que justo retor-
narmos com essa ativi-

dade cultural importante 
para o lugar e a cidade. a 
diversão e a segurança se-
rão pontos fundamentais 
na festa”. 

Estão confirmadíssi-
mos na volta da Festa de 
Momo ao K-11, o grupo 
EFiKaZ e a cantora Ra-
quel lopes, no sábado 
(22), às 20h; no domin-
go (23) a atração ficará 
por conta do ‘Bloquinho 
Kids’ e a bateria da Esco-

la de Samba império da 
Uva, de Nova Iguaçu. Já 
na segunda-feira (24), DJs 
vão tocar ritmos diversos 
e o cantor Erison andrade 
e Banda, complementarão 
a noitada. Finalmente, na 
terça (25), além dos DJs 
estará se apresentando a 
bateria da Escola de Sam-
ba leão de Nova iguaçu. 
a programação tem início 
previsto para às oito da 
noite.

GRUPO EFIKAZ vai abrir o roteiro de 
apresentações neste sábado 

divulgação

Banda Carioca esquenta o carnaval no Caxias Shopping

o Caxias Shopping 
preparou um esquenta de 
Carnaval para celebrar o

início da folia no dia 
21 deste fevereiro, sexta-
-feira, a partir das 19h30. 
No palco, a Banda Ca-

rioca (foto) vai tocar 
marchinhas, sambas, su-
cessos da MPB e do pop 
em ritmos carnavalescos 
e sambas de enredo para 
os foliões aproveitarem a 
festa. o evento pretende 

reviver os grandes bai-
les de carnaval com toda 
alegria e descontração 
que o carnaval merece. 
o show é gratuito e faz 
parte da programação 
carnavalesca que o Ca-

xias Shopping promove-
rá em fevereiro com sho-
ws, blocos e bailinhos 
para toda família. vale 
conferir.

o esquenta vai rolar 
na Praça de alimentação 

do Caxias Shopping.
Endereço: Rodovia 

Washington luiz, 2.895 
-  Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-
5110 ou Whatsapp (21) 
99305-3611.
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Belford Roxo ganha creche para 
180 crianças em horário integral
A unidade possui quatro salas com solário, salas administrativas, banheiros feminino e 
masculino, pátio coberto e pátio descoberto com parquinho, lavanderia, cozinha e refeitório.

educação

3

RaFaEl BaRRETo/PMBRantonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

“Está maravilhosa, muito 
linda!”. a frase é de Kissila 
Rodrigues, 18 anos, mãe do 

pequeno victor Kenderson,2, que 
desde ontem começou as aulas na 
Creche Municipal irene leonor 
da Silva Costa (Tia irene), em Bel-
ford Roxo. localizada na avenida 
glória, bairro Nova aurora, a uni-
dade vai atender 180 crianças de 
dois a cinco anos em tempo inte-
gral. “É difícil encontrarmos uma 
creche assim, ampla e bem feita. 
Já estou imaginando meu filho de 
uniforme assistindo aula. vou tirar 
muitas fotos”, exaltou Kissila.

a unidade possui quatro salas 
com solário, salas administrativas, 
banheiros feminino e masculino, 
pátio coberto e pátio descoberto 
com parquinho, lavanderia, co-
zinha e refeitório. Esta primeira 
semana antes do carnaval será de 
adaptação com os horários de 7h 
às 9h e das 14h às 16h.

durante a inauguração, o pre-
feito Wagner dos Santos Carnei-
ro, o Waguinho, anunciou ainda 
que entregará mais uma escola no 
centro de Nova aurora e as acade-
mias da praça. as principais ruas 
ganharão iluminação em led.

além das unidades de saúde e 
escolares, Waguinho lembrou das 
obras que estão sendo realizadas 
na região. “Estamos concretan-
do os morros da Caixa d’Água 
e da Torre e vamos começar no 
morro do avião e em Bela vista. 
além disso, estamos construindo 
unidades escolares nessas regiões 
também”, finalizou.

‘Volta às aulas’ com segurança 

Guardas municipais orientam alunos e pedestres durante a travessia em frente 
às escolas públicas

 RaFaEl BaRRETo/PMBR

 Secretário Denis Macedo, prefeito Waguinho e vereadores Markinho Gandra e Nelci Praça descerram a placa de inauguração. A 
creche Irene Leonor da Silva Costa atenderá 180 alunos de Noa Aurora e regiões adjacentes

a Secretaria de Segurança 
Pública e Mobilidade urbana 
de Belford Roxo realizou  a 
operação ‘volta às aulas’. ide-
alizado pela guarda Civil Mu-
nicipal, a iniciativa traz com 
força total o projeto “Ronda 
Escolar”, que começou pelo 
Ciep Municipalizado Constan-
tino Reis, bairro São Bernardo. 
a ação foi dividida em três eta-
pas e contou com a participa-
ção de cerca de 200 alunos do 
1º ao 5º ano de escolaridade.

Pela manhã,  foi realizada a 
“Travessia Segura”, onde guar-
das orientam os pais e alunos 
no trânsito bem no horário de ir 
para a escola. a segunda etapa 
consiste em passar instruções 
sobre disciplina, o uso do ce-

lular em sala de aula e respeito 
com os professores. E por fim, 
acontece o “Bate-papo com a 
Roda”. os guardas vão até as 
salas de aula aconselhar os alu-
nos sobre três assuntos impor-
tantes: Bullying, prevenção de 
drogas e Estatuto da Criança e 
do adolescente (ECa). 

 NOçõES DE
 DISCIPLINA

de acordo com o responsá-
vel pelo projeto ‘Ronda Esco-
lar’, guarda municipal Roberto 
Costa, essas etapas foram ela-
boradas para lembrar noções 
de disciplina e cidadania aos 
alunos e apresentá-las aos es-
tudantes novos nas unidades. 
“devemos dar atenção tam-

bém as escolas próximas de 
rodovias onde os índices de 
acidentes são altos e expandir 
o Travessia Segura”, desta-
cou Roberto. “valorizem cada 
momento na escola, respeitem 
sempre os professores e acre-
ditem no potencial de vocês”,  
acrescentou o inspetor geral da 
guarda Civil Municipal, Fábio 
Souza.

 AUxíLIO NA
 FAIxA DE

 PEDEStRES 
Ao atravessar o sinal da Jo-

aquim da Costa lima, Flávia 
gonçalves, 27 anos, percebeu 
que tinha algo de diferente. 
Ela e seu filho Kauã Miguel, 
9, receberam auxílio na hora 

de passar pela faixa de pedes-
tre dos guardas municipais. “É 
muito importante que tenha 
sempre essa ajuda, pois muitos 
alunos vão sozinhos para a es-
cola. Esse é mais um meio de 

segurança para nossas crian-
ças”, disse Flávia.

durante a semana, a Traves-
sia Segura acontece também 
nas Escolas Municipais Manoel 
gomes, Sebastião Herculano 

de Matos, amélia Ricci Ba-
rone, Tenente Mozart, Escola 
Estadual Presidente Kennedy, 
Ciep Brizolão general ladário 
e Ciep Municipalizado Casemi-
ro Meireles. 

Prefeitura inicia canalização
do valão de andrade araújo

O valão tem 167 metros de comprimento e causa transtornos quando chove

- divulgação/PMBR

a prefeitura de Belford 
Roxo está canalizando o valão 
do Bairro andrade de araújo. 
o engenheiro responsável pela 
obra, Emerson Hilário, infor-
mou que são 167 metros de 
canalização através de galerias. 
Por enquanto, as obras estão 
em andamento na Rua ité, onde 
os moradores já estão notando 
diferença na qualidade de vida.

“o cheiro já melhorou mui-
to, não tem mais ratos em casa, 
a gente pode ficar tranquilo 
com as crianças brincando 
do lado de fora. o valão aqui 
oferecia muito perigo pra elas 
e para nós”, contou o comer-
ciante Cleber Silva. Morador 
há mais de 20 anos, ele acom-
panha a obra na porta de casa 
e disse que vê que o trabalho 

está sendo realizado todos os 
dias pela Secretaria de Conser-
vação.

além da canalização, a cons-
trução de uma praça também 
está no planejamento da obra. 
“vários políticos passaram por 
aqui e nos diziam que não tinha 
jeito. Então, ver o que estão fa-
zendo pra gente é muito gratifi-
cante.”, completou Cleber. 

de acordo com o secretário 
municipal de Educação, denis 
Macedo, em 2017 estavam ma-
triculados na educação infantil 
quatro mil alunos. “agora, depois 
das inaugurações e ampliações 
do segmento, já são mais de oito 
mil crianças matriculadas. Somos 

a cidade no Estado do Rio de Ja-
neiro que mais ampliou vagas na 
primeira infância. Em março, ire-
mos entregar novos uniformes e 
kits didáticos dentro de mochilas”, 
destacou denis.

o vereador Markinho gandra, 
autor da indicação legislativa da 

obra da creche e do posto de saúde 
inaugurado em dezembro do ano 
passado, afirmou que esses equi-
pamentos eram reivindicações 
dos moradores. “Muitas famílias 
não têm onde deixar seus filhos 
para trabalhar. E foi pensando nes-
sas pessoas que a Prefeitura está 

inaugurando mais uma creche. 
vamos cuidar de quem mais pre-
cisa”, assegurou o vereador que 
entregou um troféu para o prefeito 
Waguinho.

Quem também está feliz da 
vida com a nova creche é ga-
briely Francine de Souza, 25. Ela 

transferiu seu filho davi lucas, 
4, do bairro São Francisco para 
mais perto de casa facilitando o 
trajeto. “São 10 minutos de onde 
eu moro. Eu e todas as mães agra-
decemos, pois muitas precisam 
sair cedo de casa para trabalhar”, 
arrematou gabriely.

oito mil crianças matriculadas na rede municipal 
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Tradicional evento promovido pela Prefeitura pretende reunir 300 idosos ao som 
de marchinhas que marcaram época, como ‘Ó abre alas’, ‘Aurora’ e ‘Sassaricando’

Baile da 3ª Idade vai animar Queimados 

a epidemia de coronavírus na China e o im-
pacto nas cadeias de produção começam a dimi-
nuir projeções de produção nas grandes empre-
sas da indústria de tecnologia. É o que diz um 
relatório divulgado pela Trendforce, empresa 
chinesa de análise de cadeia de suprimento.

Operação combate pornografia infantil no Brasil e 
em mais quatro países. Busca é por arquivos com con-
teúdo de crimes de exploração sexual praticados contra 
menores de idade. objetivo é cumprir 112 mandados 
em 12 estados e na Colômbia, nos Eua, no Paraguai 
e no Panamá.

o assunto ‘mosquito aedes aegypti’ não cessa. Pauta 
constante da coluna, o objetivo é alertar a população para os 
perigos da dengue, zika e chikungunya. Preocupado com o 
descaso do poder público e descuido de quem convive dia-
riamente com os riscos de ser picado pelo inseto, um inter-
nauta posto a imagem acima que mostra pilhas de pneus em 
uma área de lazer na Vila Norma, em São João de Meriti. 
Segundo relatos, eles estão com água da chuva acumulada, 
que pode servir para as larvas se proliferarem. 

os ‘pratos’ para o aedes 
aegypti continuam enchendo 

Roubo nos cofres
os vereadores Paulo igor 

da Silva Carelli, Ronaldo 
luiz de azevedo Carvalho, 
luiz antonio Pereira de 
aguiar, Wanderley Taboada 
e Reinaldo Meirelles de Sá 
são acusados de crimes de 
organização criminosa e cor-
rupção, por terem dado pre-
juízo de R$ 850 mil aos co-
fres públicos de Petrópolis.

outra operação iv
a ‘Sala vip’ foi a segunda 

operação do MP tendo a Câma-
ra de Petrópolis como alvo. Em 
abril de 2018 aconteceu a ope-
ração Caminho do ouro, atra-
vés da qual foram decretadas 
as prisões dos vereadores Paulo 
igor e luiz Eduardo Francisco 
da Silva, dudu, que não está 
citado no processo da Sala vip. 

os constantes ataques 
proferidos contra jornalistas 
pelo presidente Jair Bolso-
naro são uma ameaça à liber-
dade de imprensa. Ele deixa 
claro sua aversão aos pro-
fissionais da mídia, seja em 
discursos com conteúdo sar-
cástico e irônico, seja atra-

vés de palavras grosseiras e 
ofensivas (prática peculiar 
do presidente). 

Em mais um ataque à im-
prensa, ele ofendeu a repór-
ter da ‘Folha de S. Paulo’ 
Patrícia Campos Mello com 
insinuações sexuais, classifi-
cadas por entidades da mídia 

de “misógino, violento e se-
xista” que contribuem para a 
“perseguição a jornalistas e 
descredibilização da profis-
são”. a declaração de Bolso-
naro cita Hans River do Nas-
cimento, ex-funcionário da 
empresa de marketing digital 
Yacows, que acusou a jorna-

lista de se insinuar pra ele 
para obter informações so-
bre disparos de mensagens. 
de acordo com reportagem 
da jornalista, a empresa te-
ria participado de esquema 
de disparo de mensagens por 
meio da rede social durante 
as eleições.

a metralhadora giratória de Bolsonaro contra a imprensa 

divulgação iNTERNET

dIreTo ao PonTo

Valença: em ano eleitoral, Câmara 
faz contrato com emissora de rádio 

para “divulgação e publicidade” dos 
trabalhos da Casa

Em um momento em 
que cidadãos estão indo 
às redes sociais pedindo 
que não se vote para a 
reeleição dos atuais vere-
adores, pregando a reno-
vação total dos membros 
do Poder legislativo lo-
cal, a Câmara de valen-
ça, no Sul Fluminense, 
firmou contrato com uma 
emissora de rádio para 

“divulgação e publicida-
de dos trabalhos do Poder 
legislativo”. isto ocorre 
em pleno ano eleitoral. 
o gasto, relação aos pre-
ços de tabela praticados 
em emissoras de maior 
alcance, até que podem 
ser considerado modesto. 
Tem o valor global de R$ 
65 mil, mas já está provo-
cando questionamentos.

denúncia aceita ii
a cidade da Região Serra-

na do RJ está em polvorosa por 
conta do desvio de conduta dos 
políticos. a denúncia foi ajuizada 
pelo Ministério Público, em ação 
aceita pelo 1º grupo de Câmaras 
Criminais do Tribunal de Justiça 
do Rio, que também manteve o 
afastamento dos acusados.  de 
suas funções. 

Sala vip iii
a ação é resultado da ope-

ração Sala vip, realizada em 
janeiro de 2019, quando foram 
cumpridos mandados de busca 
e apreensão contra vereadores 
e empresários suspeitos de li-
gação com um esquema de pa-
gamento de propina em troca 
de favorecimento em proces-
sos licitatórios da Câmara.

o bloco da 
m e l h o r 
idade de 

Queimados vai 
pedir passagem 
amanhã: o tradi-
cional baile dos 
idosos (foto) vai 
animar a tarde 
dos alunos matri-
culados no Cen-
tro de Esporte e 
lazer da Terceira 
idade, a partir das 
15h, na Requin-
te Casa de Festas 
(Travessa Mar-
quês, 151, Cen-
tro). Com direito 
a marchinhas e 
muito samba no 
pé, o evento vai 
escolher a Corte 
Real do Carnaval 
para os festejos 
de Momo.

ao som de can-
ções que marca-
ram época, como 
“Ó abre alas”, 
“aurora” e “Sas-
saricando, o gru-
po “Pé na Es-
trada” pretende 
divertir cerca de 
300 foliões ca-
racterizados com 
muita purpurina, 
plumas e paetês.

ÁREA PARA 
AtIvIDADES 

DA tERCEIRA
 IDADE 

de acordo com 
o Secretário Mu-
nicipal da Tercei-

Moradores da Rua Nativi-
dade esquina com a Rua ve-
reador José Fortes reclamam 
do abandono do trecho lo-
calizado  no Centro. Segun-
do eles, a região tem sofrido 
com constantes assaltos e a 
presença de usuários de dro-
gas é constante. E como se 
não bastassem os problemas, 
funcionários da Prefeitura, 
ainda de acordo com eles, 
limparam um trecho da rua e 
deixou o entulho na esquina 
da via, obstruindo o espaço 
para pedestres. 

nos bairros

Entulho obstrui parte da calçada no Centro de Nilópolis 

horahmunicipios@gmail.com

 REPRodução

divulgação 

ra idade, Carlos 
albino, o evento 
visa promover a 
interação social 
entre os idosos. 
“o Celti é um es-
paço totalmente 
dedicado a ati-
vidades que tra-
balhem a área 
sociocultural da 
terceira idade 
queimadense. o 
Carnaval é uma 
festa tipicamente 
brasileira e, para 
os idosos que já 
não acompanham 
blocos e desfiles, 
p roporc ionamos 
este momento 
que também faz 
um resgate da ju-
ventude”, destaca 
o gestor.
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no equador

Fla: arrascaeta projeta primeiro 
jogo da final da Recopa em Quito

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

Rubro-Negro enfrentará o Independiente del Valle, nesta quarta
alExaNdRE vidal / Fla

Marcos Jr quer classificação para
coroar estreia fora do Brasil

a temporada de 2020 ain-
da está no início, mas o vas-
co da gama já terá a primei-
ra decisão pela frente nesta 
quarta-feira (19). No Estádio 
Ramón Tahuichi aguilera, 
em Santa Cruz de la Sierra, 
às 21h30, o time mede forças 
com o oriente Petrolero pela 
partida de volta da primeira 

fase da Conmebol Sul-ame-
ricana. Por ter vencido por 1 
a 0 no jogo de ida, disputa-
do em São Januário, o time 
vascaíno tem a vantagem do 
empate.

Se engana quem pensa, 
porém, que o gigante da 
Colina irá abdicar do ataque 
em solo boliviano. a equi-

pe cruzmaltina irá manter a 
estratégia adotada nos com-
promissos mais recentes, 
quando teve maior posse de 
bola e um número alto de 
chances de gol. líder em as-
sistências para finalização no 
duelo contra o altos, na últi-
ma semana, o meio-campista 
Marcos Jr elogiou o poder de 

criação do clube de São Ja-
nuário.

“as pessoas que acompa-
nham o trabalho do abel sa-
bem que ele vem batendo na 
tecla de que o time ainda está 
se arrumando. Temos mos-
trado isso nos últimos jogos. 
apesar do último resultado 
não ter sido de vitória, em-
patamos no jogo contra o 
altos, demonstramos nosso 
poder de criação. Chegamos 
muitas vezes, mas infeliz-
mente não colocamos a bola 

para dentro. Estamos traba-
lhando para melhorar isso já 
no próximo jogo”, afirmou 
o camisa 20.

“a equipe deles demons-
trou ser bem rápida, mas 
possui alguns defeitos. Es-
tamos trabalhando em cima 
deles para acharmos os es-
paços no momento do jogo. 
Queremos aproveitar disso 
para marcar os gols e sair 
de campo com o resultado 
positivo”, finalizou o meio-
-campista.

 Meio-campista fará 
primeiro jogo no exte-
rior diante do Oriente 
Petrolero 

RaFaEl RiBEiRo/vaSCo

a técnica da sele-
ção feminina de fu-
tebol, a sueca Pia 
Sundhage, anunciou 
ontem, terça (18), a 
relação das convoca-
das para a disputa do 
Torneio internacional 
da França, compe-
tição que servirá de 
preparação para os 
Jogos Olímpicos de 
2020, que acontecem 
em Tóquio (Japão).

No Torneio inter-
nacional da França o 
Brasil enfrentará as 
seleções da França, 
da Holanda e do Ca-
nadá entre os dias 2 e 
11 de março nas cida-
des de Calais e valen-
ciennes.

NOvIDADES
Nesta convocação, 

a técnica sueca cha-
mou duas jogadoras 
pela primeira vez, a 
goleira Natasha e a 
lateral-esquerda Juci-
nara.

Também chamou a 
atenção o aumento do 
número de jogadoras 
que atuam no Brasil na 
atual convocação. Se-
gundo Pia, isso se deu 
pela melhora do fute-
bol feminino no País. 
“o fato de a CBF ter 
uma liga competitiva 
é excelente. Sonho 
com jogadoras lá de 
fora virem jogar aqui. 
isso não é impossível, 
mas podemos chegar 
nesse nível com bons 
técnicos, boas joga-
doras e transmissão 
dos jogos”.

Relação de convo-

cadas - goleiras: ali-
ne - ud granadilla 
Tenerife (Espanha), 
Bárbara - avaí/Kin-
dermann (Brasil) e 
Natascha - Paris FC 
(França). 

defensoras: Bruna 
Benites - internacio-
nal (Brasil), daiane 
- Tacón (Espanha), 
Erika - Corinthians 
(Brasil), Jucinara 
- levante ud (Es-
panha), letícia San-
tos - F.F.C Frankfurt 
(alemanha), Rafaelle 
-Changchun dazhong 
(China), Tayla - San-
tos (Brasil) e Tamires 
- Corinthians (Brasil). 

M e i o - c a m p i s t a s : 
aline Milene - Fer-
roviária (Brasil), an-
dressa alves - Roma 
(itália), andressinha 

 treinadora chamou um número maior de jogadoras de clubes brasileiros

CBF

Pia Sundhage convoca seleção 
feminina para Torneio da França

após o título da 
Supercopa do 
Brasil no úl-

timo fim de semana, o 
Flamengo já está fo-
cado no próximo de-
safio: o primeiro jogo 
da final da Recopa Sul-
-americana, contra o 
independiente del val-
le, no Estádio atahual-
pa, nesta quarta-feira 
(19), em Quito. um 
dos destaques da equi-
pe rubro-negra, o meia 
arrascaeta concedeu 
entrevista coletiva na 
manhã desta terça-fei-
ra (18), no hotel onde 
a delegação rubro-
-negra está hospedada 
no Equador. o jogador 
projetou a partida e 
disse que a equipe está 
preparada para buscar 
mais um título.

“Já sabemos das ca-
racterísticas do jogo 
que vamos ter aqui. 
vamos estar prepara-
dos fisicamente. Será 
um jogo muito inten-
so, dinâmico. Quando 
entramos no campo 

de jogo, respeitamos 
muito os adversários. 
Temos a nossa caracte-
rística e vamos manter. 
E cada vez mais va-
mos ser mais fortes e 
melhores. a humilda-
de que temos também 
é uma característica e 
seguiremos por esse 
caminho”, afirmou.

a ausência do arti-
lheiro gabigol também 
foi um tema bastante 
comentado na entre-
vista coletiva. o meia 
disse que o Mister Jor-
ge Jesus irá preparar o 
time para a partida da 
melhor maneira possí-
vel. “Nos fortalecemos 
com a chegada do Jor-
ge Jesus. A medida que 
conquistamos nossos 
objetivos, a confiança 
só vai aumentando. Te-
mos novas peças que 
fortalecem o grupo e 
vamos jogar com in-
teligência. o gabriel é 
um jogador importan-
te, nosso goleador, um 
dos destaques do nos-
so elenco. Esperamos 
que quem entrar possa 
substituí-lo bem”, des-
tacou arrascaeta.  Um dos destaques do time, meia-atacante disse que a equipe “está preparada para buscar mais um título”

- Corinthians (Bra-
sil), debinha - Nor-
th Carolina Courage 
(Eua), duda - São 
Paulo (Brasil), For-
miga - Paris St ger-
main (França), lua-

na - Paris St germain 
(França) e Thaisa - 
Tacón (Espanha).

atacantes: Bia 
Zaneratto - Palmei-
ras (Brasil), Cristia-
ne - Santos (Brasil), 

geyse - Madrid CFF 
(Espanha), ludmila 
- atlético de Madrid 
(Espanha) e Marta - 
orlando Pride (Esta-
dos unidos). Fonte: 
agência Brasil)
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DEGaSE inaugura sala de leitura 
no CaI-Baixada em Belford Roxo

acesso e aPrendIzado

o d e p a r t a m e n t o 
geral de ações 
Socioeducativas 

(degase), em parceria 
com a Secretaria Estadu-
al de Educação (Seeduc), 
e Secretaria Estadual de 
Cultura e Economia Cria-
tiva (Secec), inaugurou na 
segunda-feira (17), mais 
um espaço dedicado à lei-
tura em unidades socio-
educativas para o regime 
de internação no Centro 
de atendimento intensivo 
(Cai) em Belford Roxo 
que conta hoje com 165 
adolescentes.

de acordo com o dire-
tor do degase, Márcio de 
almeida Rocha, a intenção 
é transformar a leitura e o 
livro como elementos de 
mudança na vida dos ado-
lescentes.

- Nosso objetivo é pro-
mover, planejar, organizar 
ações que favoreçam aos 
adolescentes o acesso à 
leitura, que levem a esses 
adolescentes a reflexão e 
ao conhecimento para res-
significar suas histórias – 
disse.

divulgação

Projeto inédito visa levar o livro até os menores internos em recuperação

6

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

o departamento dá con-
tinuidade ao projeto pio-
neiro “Salas de leitura”, 
que agora atingirá o núme-
ro de 13 salas em funcio-
namento no degase e irá 
atender a todas as unidades 
de internação e semiliber-

Objetivo é transformar a leitura e o livro em elementos de mudança na vida dos adolescentes

Mesquita já resolveu mais de
20 mil demandas no Colab

implantado em 
Mesquita em 2018, 
o Colab é uma ferra-
menta de gestão cola-
borativa utilizada por 
vários municípios do 
país. Esse canal dire-
to entre a prefeitura e 
a população, em um 
ano e meio de utiliza-
ção, virou referência 
nacional em palestras 
dos desenvolvedores 
da ferramenta. a ex-
plicação é fácil: o ín-
dice de resolução de 
demandas geradas ali 
impressiona. Em da-
dos colhidos no último 
dia 14, o município 
conquistou a marca 
de 78,1% de registros 
atendidos no Colab. 
Na prática, isso signi-
fica que mais de sete 
em cada dez reivin-
dicações feitas pelos 
mesquitenses já foram 
resolvidas. Nesses 18 
meses de utilização 
o serviço já recebeu 
mais de 26.650 de-
mandas. Com isso, 
Mesquita comemora 
em fevereiro mais de 
20 mil demandas re-
solvidas só a partir da 
ferramenta.

“Criamos meios de 
dar voz à população. 
Hoje, quando alguém 

divulgação / PMM

dade ao longo do ano. 
as “Salas de leitura” 

são ambientes educativos 
e de convivência que bus-
cam revelar a importância 
da leitura aos socioeducan-
dos e também foram abra-
çadas pelo programa #jun-

tospelaleitura, da Secec.
a implantação desses 

espaços envolve diversos 
profissionais da Seeduc e 
do degase, assim como 
gestores, diretores das uni-
dades socioeducativas e 
escolares, equipe técnica, 

pedagogos, bibliotecárias, 
professores e socioeduca-
dores.

Eles serão os responsá-
veis por desenvolver ativi-
dades de estímulo à leitura 
como cine literário, ofici-
nas de escrita, mediação 

de leitura, reforço escolar 
e biblioterapia. as salas 
contam com televisão, al-
mofadas, local com mesas 
e cadeiras, acervo diversi-
ficado, além de ambiente 
com jogos para interação 
dos adolescentes.

Prefeito Jorge Miranda diz que a ferramenta online permite que popula-
ção fiscalize a gestão pública

o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) 
requereu ao Tribunal 
Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) 
que sua Corregedo-
ria avalie a tomada 
de providências dis-
ciplinares contra o 
juiz federal Marcelo 
Bretas, que atua em 
processos da lava 
Jato/RJ. O pedi-
do da Procuradoria 
Regional Eleitoral 
(PRE) foi proto-
colado ontem (18) 
na Corregedoria do 
TRF2, responsável 
por processos disci-
plinares em relação 
a magistrados fede-
rais nos Estados do 
Rio e Espírito San-
to.

o juiz da 7ª vara 
Federal Criminal do 
Rio de Janeiro foi a 
um evento religioso 
e a uma inauguração 
de obra viária no úl-
timo sábado, quan-
do se manteve ao 
lado de autoridades 
políticas podendo 
“fazer transparecer, 
erroneamente, que 
estaria represen-
tando todo o Poder 
Judiciário flumi-
nense”, segundo a 
procuradora regio-
nal eleitoral Silva-

na Batini e a pro-
curadora regional 
eleitoral substituta 
Neide Cardoso de 
oliveira.

No ofício ao de-
sembargador cor-
regedor do TRF2, 
a PRE encaminhou 
ainda o pedido feito 
ontem ao Ministério 
Público Estadual 
(MP-RJ) para apu-
rar eventual ilícito 
eleitoral. No plei-
to para o MP-RJ, a 
PRE tinha pedido 
que a Promotoria 
Eleitoral investigas-
se se houve prática 
ilícita por Bretas e 
pelo prefeito do Rio 
Marcelo Crivella, 
pré-candidato à ree-
leição.

“No ofício res-
saltamos o fato de 
que, embora de ca-
ráter religioso, o 
evento trouxe po-
tencial impacto so-
bre as eleições que 
se aproximam, haja 
vista, dentre outros 
fatores, a presen-
ça de autoridades 
do mundo político, 
especialmente do 
Presidente da Re-
pública”, afirmaram 
ao Tribunal as pro-
curadoras regionais 
eleitorais.

Corregedoria do TRF2 recebe pedido
do MPF para apurar conduta de Bretas

me pede um serviço 
para uma rua ou um 
bairro, pergunto: ‘já 
inseriu isso no Co-
lab?’”, explica Jorge 
Miranda, prefeito de 
Mesquita. Para Jorge, 
esse tipo de tecnolo-
gia representa uma 
mudança na própria 
forma de se fazer po-
lítica. “Esse aplicati-
vo é muito mais que 
um simples canal de 
comunicação: é a des-
politização do serviço 
público. acaba com 
aquela história de que 
precisa ser amigo de 

alguém influente para 
ver sua rua melhorar. 
agora, você registra 
ali a sua reclamação 
ou pedido e a gente 
vai se esforçar ao má-
ximo para resolver e 
não deixar aquela so-
licitação pendente”, 
argumenta.

a eficácia é tama-
nha que o Colab já 
responde por grande 
parte das demandas 
atendidas pela equipe 
de serviços públicos 
da cidade. “Essa liga-
ção direta que é esta-
belecida entre a po-

pulação e a prefeitura 
era exatamente o que 
queríamos conquistar. 
até porque isso per-
mite que as pessoas 
indiquem, ali, o ca-
minho que devemos 
seguir. Quando a gen-
te coloca os serviços 
públicos nas mãos da 
sociedade, é porque 
queremos, cada vez 
mais, nos preparar 
para conseguir atender 
a todas as demandas 
no futuro. E sempre de 
maneira transparente e 
honesta”, avalia o pre-
feito.
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Mãe descobre sobre morte da 
filha ao vivo no ‘Cidade alerta’

7Polícia

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

Programa apresentado por Luiz Bacci foi criticado na internet. Mulher era entrevistada 
quando advogado disse que cliente confessou assassinato da namorada grávida

dIanTe das câmeras 

ao vivo, a cores e 
chocante! assim 
foi o desfecho de 

uma reportagem exibida 
pelo programa ‘Cidade 
alerta’, da Record. uma 
mãe desmaioi ao saber do 
assassinato da filha, que 
estava desaparecida, en-
quanto era entrevistada por 
um repórter da atração. a 
jovem, de 21 anos, esta-

va grávida e desapareceu 
no dia 8 de fevereiro após 
uma briga com o namora-
do, identificado como Car-
los Pinho dos Santos, 26. 

a família conta que 
Marcela vivia um relacio-
namento abusivo. durante 
o programa, a mãe da víti-
ma falava com Bacci sobre 
o desaparecimento da filha. 
“Eu já chorei muito, não 
tenho dormido. Estou na fé 
que minha filha esteja viva. 
Estou esperando”, disse. o 

REPRodução

os motoristas da linha 496i, 
da viação Flores, que circula por 
19 pontos entre a Pavuna, no Rio, 
e Santa Teresa, em Belford Roxo, 
enfrentam uma rotina de medo 
enquanto trabalham. Em dezem-
bro, numa única manhã, quatro 
veículos foram levados pelos cri-
minosos no Complexo de Santa 
Teresa. 

de acordo com reportagem 
exibida pela Tv globo, no ano 
passado, 58 veículos foram in-
terceptados por trafifcantes. Um 
motorista relatou: “a gente vai se 
acostumando com isso, com es-
ses problemas que acontecem no 
dia a dia. vira uma rotina nossa. 
(...) a gente não sabe o que pode 
acontecer na frente”, contou um 
motorista. 

de acordo com a empresa, 

Motoristas de ônibus são aterrorizados 
por facções criminosas em Belford Roxo

 REPRodução/Tv gloBo 

Bandidos usaram ônibus como escudo

Bandido morre ao tentar assaltar PM do Choque 
um bandido foi morto 

quando tentou assaltar um 
PM do Batalhão de Polí-
cia de Choque (BPChq) 
na autoestrada grajaú-
-Jacarepaguá (foto), no 
final da madrugada de on-
tem, na altura do km 4 do 
sentido Zona Norte da via 
expressa.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o soldado ivan luiz 
dos Santos foi abordado 
por uma dupla de bandi-
dos. Ele reagiu e feriu um 

nos últimos dois anos, dez moto-
ristas foram afastados da função 
por questões psicológicas por 
causa relacionadas à violência. a 
linha transporta 100 mil pessoas 
por mês. o motorista contou ain-
da que, quando algo acontece, a 
empresa muda o itinerário. ainda 
assim, os ônibus não possuem 
câmeras, por determinação dos 
criminosos, que utilizam os ve-
ículos para bloquear ruas e difi-
cultar o acesso da polícia às co-

munidades. 

FLAGRANtE 
ainda de acordo com a repor-

tagem, em dezembro de 2019, um 
flagrante do Globocop mostrou os 
criminosos colocando os ônibus 
atravessados em vias importantes 
para impedir a aproximação da 
Polícia Militar. Na época, o porta 
voz da PM, coronel Mauro Fliess, 
disse que a polícia continuaria as 
incursões na comunidade.

alunos são feridos por estilhaços 
de tiros dentro de quadra de Ciep 
Três alunos de uma 

escola em acari, na 
Zona Norte do Rio, fi-
caram feridos por esti-
lhaços de tiros enquan-
to praticavam atividade 
na quadra esportiva, na 
manhã de ontem. Se-
gundo informações da 
Secretaria Estadual de 
Educação, os alunos 
do Ciep Rainha Nzinga 
de Angola, não ficaram 
feridos gravemente e 
foram levados para a 
uPa de Belford Roxo. 

“as aulas na unidade 
não foram interrompi-
das, e a Secretaria está 
acompanhando o caso, 
dando todo suporte 
para as famílias”, disse 
a Secretaria de Educa-
ção, em nota. Procu-
rada, a Polícia Militar 
disse que o batalhão 
da região, o 41ºBPM 
(irajá), não realizou 

operação na comunida-
de na manhã de ontem. 
ainda de acordo com a 
corporação, não houve 
registro de acionamen-
to para a situação rela-
tada.

MENINA
 MORREU EM 

CIEP NO MESMO 
BAIRRO

Em 2017, Maria 
Eduarda alves da Con-

ceição, de 13 anos, 
morreu quando estava 
na aula de educação 
física, na quadra da 
Escola Municipal da-
niel Piza, também em 
acari. a estudante fa-
zia um treinamento de 
basquete com outros 
alunos da unidade 
quando foi atingida, 
durante uma troca de 
tiros criminosos e po-
liciais.

REPRodução/ googlE STREET viEW

jornalista, então, afirmou 
ter recebido informações 
sobre o caso e perguntou 
se ela gostaria de saber as 
atualizações ao vivo. 

“NãO, ELE NãO 
FEZ ISSO COM A

 MINhA FILhA”
a tela então foi dividida 

em três janelas: uma com 
Bacci, a outra com a ima-
gem da jovem e a terceira 
com a mãe dela. Nesse mo-
mento a voz do advogado 

do namorado de Marcela 
foi ouvida e ele disse que 
seu cliente havia confes-
sado a autoria do assassi-
nato além de ter indicado 
a localização do corpo. 
ao ouvir as declarações, a 
mulher começou a gritar e 
tirou o fone que usava para 
escutar as informações. 

“Não, ele não fez isso 
com a minha filha”, disse 
andreia pouco antes de 
desmaiar. Ela foi socor-
rida por pessoas que es-

tavam ao redor, que ten-
taram erguê-la do chão. 
Ela recomeçou a gritar e 
a câmera finalmente foi 
cortada. 

No estúdio, o apresen-
tador ficou algum tempo 
em silêncio e depois ten-
tou se justificar. “Doutor, 
eu não sabia que... ele 
confessou o caso?”, per-
guntou. “Ele confessou... 
infelizmente, Bacci”, dis-
se o advogado.

os telespectadores do 

programa demonstraram 
revolta nas redes sociais. 
“o que o Cidade alerta 
de luiz Bacci (foto) per-
mitiu que fosse ao ar hoje 
é uma das maiores atroci-
dades que eu já vi na Tv. 
a mãe soube da morte da 
filha ao vivo e desmaiou 
diante das câmeras. o ví-
deo é de quebrar no meio. 
a Tv Record, concessão 
pública, foi indecente 
em todos os níveis”, disse 
uma pessoa.

JM absolve cabo que deixou 
morador da Maré paraplégico

o cabo do Exército die-
go Neitzke foi absolvido 
pela Justiça Militar, na tar-
de de ontem, pelos disparos 
que deixaram o morador do 
Complexo da Maré paraplé-
gico. o caso aconteceu em 
2015, durante a ocupação mi-
litar do Complexo da Maré.

a decisão, tomada em 
conjunto por quatro oficiais 
militares e pela juíza federal 
Marilena Bittencourt, da 4ª 
Auditoria do Fórum de Justi-
ça Militar do Rio, seguiu po-
sicionamento do Ministério 
Público Militar (MPM), que 
havia pedido a absolvição do 

militar. 
vitor Santiago Borges, que 

assistiu ao julgamento, de-
sabafou: “É militar julgando 
militar, né. Muito corporati-
vismo. Eu estou aqui falar, 
para protestar. o Evaldo, de 
guadalupe, não está mais. até 
quando isso vai acontecer?”, 
questionou. 

Na ocasião em que foi ba-
leado, o jovem voltava para 
casa, com amigos, após assis-
tirem a um jogo do Flamengo 
em um bar. Segundo os mili-
tares, o carro em que eles es-
tavam furou uma blitz e Neit-
zke, integrante da Força de 

Pacificação, atirou seis vezes. 
Vitor e os amigos afirmam que 
não havia nenhuma sinaliza-
ção de blitz no local.

Além de ter ficado para-
plégico, vitor teve a perna 
esquerda amputada. Ele de-
pende de amigos para sair do 
quarto, que fica no segundo 
andar de sua casa.

o cabo respondia pelo cri-
me militar de lesão corporal, 
com pena máxima de oito 
anos. A Justiça Federal já con-
denou, em primeira instância, 
a união a pagar uma indeniza-
ção a vitor Santiago. a agu 
recorreu da sentença.

Ciep em Acari, na Zona Norte do Rio, onde três 
alunos foram atingidos por estilhaços de tiros 

deles, que morreu no local. 
o outro conseguiu fugir.

agentes do 3º BPM 
(Méier) estiveram no local 

e isolaram a área para a 
delegacia de Homicídios 
da Capital (dHC) fazer 
perícia. 

REPRodução 



É necessário encontrar 

o seu valor no trabalho, 

principalmente com os 

colaboradores e colegas 

de trabalho. Você está 

numa fase próspera e com excelentes 

oportunidades de edificar novas bases. 

A rotina é um “ambiente” importante 

de desenvolvimento. Tenha atenção 

com desafetos e intrigas.

O céu aponta 

insatisfações por causa 

de rivalidades com a 

chefia ou problemáticas 

financeiras. É preciso 

desenvolver todo o seu potencial e 

ter consciência do seu valor para 

aproveitar as oportunidades que 

surgem neste novo ciclo.

Áries

É essencial ampliar 

o seu campo de 

visão sobre novas 

possibilidades para 

guiar cursos, viagens e 

questões judiciais. O céu aponta que 

você se sente desvalorizado, o que te 

traz reflexões profundas sobre como 

deve atuar.

Touro

Os investimentos 

são tocados, então 

é preciso avaliar 

a melhor conduta 

para guiar planos e 

projetos com um grupo de pessoas. 

O desapego é ainda a melhor opção 

para obter resultados. Você está numa 

fase de oportunidades para realizar 

acertos de contas e identificar o seu 

real valor.

Gêmeos

Uma pessoa está 

sentindo dificuldades 

para liderar os seus 

planos, então se sente 

desvalorizada. O 

cenário pode apontar desafetos ou 

problemáticas financeiras. É preciso 

olhar para as qualidades e para o 

potencial que estão inseridos na 

relação para mudar tal frequência.

Câncer

Leão

A autoestima é essencial 

para encaixar todo o 

seu potencial. Você 

está numa fase de 

oportunidades e de 

autoconfiança para 

seguir os seus planos. Busque evitar 

conflitos, principalmente rivalidades 

que bloqueiam a sua criatividade. Os 

assuntos do coração ficam em destaque.

Virgem

É importante olhar 

para o cenário familiar 

e entender a dinâmica 

para evitar desafetos 

e sentimentos de 

intrigas. Podem ficar em destaque 

também experiências materiais 

envolvendo a família e o imóvel. O 

céu traz soluções e pede justiça.

Libra

É importante olhar 

para as relações com 

parentes e pessoas 

do seu convívio. O 

cenário pode acentuar 

rivalidades e intrigas entre as pessoas. 

Apesar dos conflitos, você está numa 

fase ótima para expor o que sente, 

então percebe situações e fatos.

Escorpião

Os assuntos financeiros 

ficam em destaque e 

você será levado a olhar 

para os investimentos 

com atenção, porque 

podem ser apontadas 

experiências que afetam a autoestima 

ou situações com os filhos. 

Independentemente dos conflitos, 

você está numa fase de progresso.

Sagitário

Os assuntos financeiros 

ficam em destaque e 

você será levado a olhar 

para os investimentos 

com atenção, porque 

podem ser apontadas experiências 

que afetam a autoestima ou situações 

com os filhos. Independentemente 

dos conflitos, você está numa fase de 

progresso.

Capricórnio

Olhar para as 

suas verdadeiras 

n e c e s s i d a d e s 

emocionais é essencial 

para desenvolver 

boas relações 

com as pessoas próximas. O céu 

aponta desafetos e rivalidades com 

pessoas do seu convívio. Busque 

o equilíbrio emocional para obter 

autoconhecimento.

Aquário

É necessário avaliar 

como deve atuar com 

um grupo de pessoas e, 

dessa forma, desenvolver 

os projetos de uma forma 

mais construtiva no setor financeiro. O 

cenário pede uma postura financeira 

diferente.

Peixes
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Câmara Municipal de Belford Roxo

Câmara Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS

RESOLUÇÃO N° 303 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Dispõe sobre Licença do Vereador JADER PEREIRA DE 
OLIVEIRA (JADINHO DO PICA PAU), nos termos do art. 95, I do 
Regimento Interno.”

Autoria: MESA DIRETORA
            A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos dos artigos 95, I, da Resolução 
n° 033/94 e ainda considerando o contido nos autos do processo 
CMBR 2020-00139, 

RESOLVE: 
        Art. 1° - Conceder LICENÇA AO VEREADOR JADER PEREIRA 
DE OLIVEIRA (JADINHO DO PICA PAU), conforme requerimento 
formulado nos termos do artigo 95, I, da Resolução 033/94.
     Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2020.

NELCI CESARIO PRAÇA
NELCI PRAÇA
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº  02 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de 
suas atribuições Regimentais, e considerando a Licença do 
Vereador JADER PEREIRA DE OLIVEIRA (JADINHO DO PICA 
PAU), homologada em plenário no dia 18 de fevereiro de 2020, 
conforme a Resolução Nº 303 de 18 fevereiro de 2020.
CONVOCA o Sr. CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BARROS 
(CARLOS CANECO), Primeiro Suplente do PARTIDO: PMDB, no 
pleito de 02 de outubro de 2016, para tomar posse no prazo de 15 
(quinze) dias, para assumir o cargo.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2020.

NELCI CESARIO PRAÇA
NELCI PRAÇA

    PRESIDENTE

Câmara Municipal de nova iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal convida a sociedade a participar de 
Audiência Pública, no próximo dia 28 de fevereiro às 9 horas, 
na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova 
Iguaçu, para apresentação, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, 
do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do 
exercício de 2019. 
    

FELipE RAnGEL GARCiA
presidente

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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HL
PROPOSITO

INALADOR
ARREMATE

FADAOBAG
JADUELA
INSERTN
DABANCO
ARCAARE

GERALDUS
MAREARA
EDIOVAL
CORANTES

GARINASA

Peça de
madeira
de portas
e janelas

Maior
vulcão da

Europa

O oniscien-
te conta a 

história em
3a pessoa 

Como é
servido o
peixe no
Japão

(?) da
Aliança,
símbolo
judaico

(?)
Thomas,
diretor
teatral

Traçado do
controle
de voo

Provocar
enjoo

(a bordo)

Diver-
te-se no
show de
humor

Formato
da bola de

rúgbi

Agência
espacial
dos EUA
(sigla)

O tipo
mais raro
de eclipse

Dois temperos usados
no molho 

chimi-
churri 

Trabalho
árduo

Cesto de
pescador

Dupla;
casal

Combustível usado na
iluminação pública do

Rio, no
séc. XIX

Assento
de praças

Carro, 
em inglês

Lixeiro
(bras.)

Substân-
cias que

acentuam 
a tonalida-

de dos
alimentos

Tecla de
micros

Entidade
fantástica
como a
Sininho
(Lit. inf.)

Conclu-
são; aca-
bamento

Intenção
Aparelho
para oxi-
genação
(Med.)

(?) ao Mérito:
medalha militar

Três principais cida-
des da Arábia Saudita

Medida
que vale
100 m2

De + a

A classe
dos ricos
Galinha e

pato

3/car — par. 6/gerald — insert. 7/samburá.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial  018/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 
10 horas, do dia 13 de março de 2020 na Sala de Licitações do 
Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 018/2020 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objeti-
vando AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ45, CABO LAN CAT5E 
E APARELHOS TELEFÔNICOS IP VOIP PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DE DISPONIBILIDADE TELEFÔNICA PARA OS DE-
PARTAMENTOS E SECRETARIAS LOTADOS NO PALÁCIO MU-
NICIPAL XV DE NOVEMBRO E LOCALIDADES INTERNAS para 
atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO confor-
me especificações contidas no edital e seus anexos que é parte in-
tegrante do Processo Administrativo nº 5403/2019. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
23.081,30 (vinte e três mil, oitenta e um reais e trinta centavos).

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  019/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 16 de março de 2020 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 019/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO E 
BOM FUNCIONAMENTO DOS TRATORES DA SMDRAPA para 
atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU-
RAL, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que é parte inte-

grante do Processo Administrativo nº 4264/2019. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
5.240,80 (cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  020/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 
10 horas, do dia 17 de março de 2020 na Sala de Licitações do 
Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua 
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 020/2020 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objeti-
vando AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CREAS para atender a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABI-
TAÇÃO conforme especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº 6100/2019. O 
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na 
Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho 
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO AD-
MITIDO: R$ 10.962,00 (dez mil, novecentos e sessenta e dois reais)

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  021/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 

Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 19 de março de 2020 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 021/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO 
13KG E 45KG EM COMODATO DE VASILHAMES para atender a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO  e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE conforme especificações contidas no edital e seus anexos que 
é parte integrante do Processo Administrativo nº 3512/2019 apenso 
5568/2019. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do muni-
cípio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de pa-
pel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 64.906,80 (sessenta e quatro mil, 
novecentos e seis reais e oitenta centavos)

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial  022/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 20 de março de 2020 na Sala de Licitações do Centro 
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 022/2020 na moda-
lidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL para atender a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA conforme especi-
ficações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante do 
Processo Administrativo nº 5823/2019 apenso 5568/2019. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrô-
nico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secre-
taria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão 
trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 bran

COnCESSÃO DE LiCEnÇA

FERnAnDES E REnOVATO EnGEnHARiA EiRELi-ME tor-
na público que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE DE 
SÃO JOÃO DE MERITI a Licença Municipal de instalação 
nº 0168/2020, com validade até 10 de fevereiro de 2022, 
para operar a atividade de reforma dos pavimentos térreo e 
cobertura da unidade de atenção especializada em saúde 
(PAM Abdon Gonçalves ) numa área de 2.271,16m2, incluin-
do cobertura, isolamento e impermeabilização, situado a Av. 
presidente Lincoln nº 26/Jardim Meriti/São João de Meriti. 
(Processo Nº 1718/2020)
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IngredientesIngredientes

Pão de Queijo da ana 
Maria Braga

Pão de Queijo da ana 
Maria Braga

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

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

Modo de preparoModo de preparo

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

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

IngredientesIngredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

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

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

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

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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

co e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: 
R$ 3.214,53 (três mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e três 
centavos) 

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico  003/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de 
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 
horas, do dia 18 de março de 2020 através do Portal eletrónico de 
licitação do Banco do Brasil (www.licitações.com.br ), licitação nº 
003/2020 na modalidade Pregão Eletrónico, tipo menor preço, ob-
jetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR 
LIVRE PARA IMPLANTAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, para aten-
der a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos que é parte inte-
grante do Processo Administrativo nº 2220/2019. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. através do portal eletrônico do Ban-
co do Brasil acima citado., Para retirada do edital na Secretaria de 
Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON-
TRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3095/2019

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 Licita-
ções, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, ADJUDICO E HOMOLOGO, o resultado da presente 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2020 que 
objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR 
PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 3095/2019, às 
empresas:
Empresa: KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.438.280/0001-78
Valor de R$ 3.338,17 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e de-
zessete centavos)
Empresa: DDG 2003- COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ: 05.433.252/0001-28
Valor de R$ 271.571,75 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e 
setenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 18 de fevereiro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 5395/2019

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, ADJUDICO e HOMOLOGO, o resultado da presente 
licitação, na modalidade Pregão n° 007/2020 que objetiva a AQUI-

SIÇÃO DE TELAS PARA CAIXA D’AGUA, atendendo a solicitação 
feita pela Secretaria Municipal de Saúde no processo administrativo 
5395/2019, às Empresas:
Empresa: GUAPI DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ: 15.915.270/0001-08
Valor de R$8.460,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta reais)
Empresa: ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA ME
CNPJ: 29.616.156/0001-83
Valor de R$9.510,00 (nove mil, quinhentos e dez reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 17 de fevereiro de 2019
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1454/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o 
Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, AD-
JUDICO E HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TÉCNICA E PREÇO 
n° 016/2019que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DIGITAL DA PREFEITURA 
DE PORTO REAL, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (SMCT) no 
processo administrativo 1454/2019, à empresa:
Empresa: INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 
ME
CNPJ: 09.195.837/0001-08
Valor de R$ 238.800,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos 
reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 6 de fevereiro de 2020
Ricardo Leite Moraes

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: CONTRASIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento e implantação de sistema semafórico luminoso na ponte me-
tálica, sobre o Rio Paraíba do Sul, denominada ponte do imperador, 
que liga os municípios de Porto Real e Quatis - RJ
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-14.01.00-06-451-0015-
2.057-3.3.90.39.00-1.001.0000-1386/2019 Ficha 203
06 - NOTA DE EMPENHO: 1386/2019
07 - VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4090/2019
09 - PRAZO: 30 (trinta) dias a partir da ciência da ordem de servi-
ço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2020

Elias Vargas de Oliveira
Secretário Municipal de Ordem Pública 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNI-
COS LTDA ME 
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de criação e desenvolvimento do portal digital da Pre-
feitura de Porto Real
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-18.01.00-04-131-0101-

2.001-3.3.90.39.00-1.001.0000-217/2020 Ficha 221
06 - NOTA DE EMPENHO: 221/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 238.800,00 (duzentos e trinta e oito mil e 
oitocentos reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1454/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da ordem de 
serviço.
10 - DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2020

Ricardo Leite Moraes
Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO CONTRATO 
Nº 032/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: APS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA
03 - Objeto: Termo de aditamento de reajuste ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65,  § 8°,  da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5645/2017
06 - Valor: R$ 66.573,97 (sessenta e seis mil, quinhentos e setenta 
e três reais e noventa e sete centavos)
07 - Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO CONTRATO 
Nº 033/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: TETSUL ITATIAIA TERRAPLENAGEM LTDA
03 - Objeto: Termo de aditamento de reajuste ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65,  § 8°,  da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5645/2017
06 - Valor: R$ 80.064,09 (oitenta mil, sessenta e quatro reais e nove 
centavos)
07 - Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO CONTRATO 
Nº 034/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: MULTILIMP SANEAMENTO LTDA - EPP
03 - Objeto: Termo de aditamento de reajuste ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65,  § 8°,  da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5645/2017
06 - Valor: R$ 77.308,10 (setenta e sete mil, trezentos e oito reais 
e dez centavos)
07 - Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO CONTRATO 
Nº 064/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: JOJUVIER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
ME
03 - Objeto: Termo de aditamento de reajuste ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65,  § 8°,  da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5645/2017
06 - Valor: R$ 30.063,52 (trinta mil, sessenta e três reais e cinquenta 
e dois centavos)
07 - Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

COMiSSÃO ESpECiAL pROCESSAnTE nº 004/2019

nOTiFiCAÇÃO ExTRAJuDiCiAL

Considerando a recusa do Sr. Carlo Busatto Junior em receber 
o Ofício nº 260CEP004/2019; 
Considerando o Relatório de Diligência de Notificação exarado 
pelos servidores efetivos deste Legislativo; 

O Presidente da Comissão Especial Processante nº 004/2019, 
em atenção ao requerimento do representante de V. Exª., que 
solicita a substituição da testemunha Ana Maria de Azevedo 
Sagário Pedrosa de Mello por Larissa Eduarda Tarliane Flegler 
Pinto, informa que em reunião realizada em 17 de fevereiro de 
2020, às 17 horas, a Comissão deliberou pelo deferimento da 
solicitação.  

Ressalto que, conforme deliberação desta CEP, em reunião 

que teve a participação dos patronos de V. Exª., a oitiva da re-
ferida testemunha está marcada para o dia 19 de fevereiro de 
2020, às 18 horas, cabendo ainda à defesa de V. Exª. intimar 
a testemunha do dia, hora e local da audiência, nos termos do 
artigo 455 do Código de Processo Civil. 

Itaguaí, 17 de fevereiro de 2020
(a) Willian Cezar de Castro Padela - Presidente da CEP 
nº 004/2019

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

18 DE FEVEREIRO DE 2020. PUBLICADO EM 19/02/2020 – CÓD-PMBR 034.

DECRETO N° 4.839, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 796.000,00 (Setecentos e no-
venta 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 funda-
mento 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$ 796.000,00 (Setecentos e noventa 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 decorrerão da anu-
lação 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

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.08.56 00 200.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.08.56 15 205.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.08.56 91 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.08.56 92 180.000,00

FUNBEL FUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.3.90.08.56 00 11.000,00

Anexo II
Em R$



prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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.

quarta-FEira, 19 dE FEvErEiro dE 2020aToS oFiciaiS10

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.05.00 00 200.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 15 205.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 91 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.05.00 92 180.000,00

FUNBEL FUNBEL 11.01.04.122.001.2.002 3.1.90.05.00 00 11.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.840, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 
“Dispõe sobre a nomeação de membro na Diretoria da Fundação de Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 193/2017:
DECRETA:

Art. 1º. Nomear, a contar de 12 de fevereiro de 2020, CLARICE DA SILVA SANTOS, para exercer o 
cargo de Diretor Presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo – FUN-
BEL.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.841, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 
 “Dispõe sobre exoneração na FUNBEL”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 193/2017:
DECRETA:

Art.1
 º - Exonerar, ALINE FRANCISCO BARREIRA, do cargo de DIRETOR DE BEM ESTAR SOCIAL 
com simbologia CC-1 da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo – FUNBEL.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.842, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 
 “Dispõe sobre nomeação na FUNBEL”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 193/2017:
DECRETA:

Art.1
 º - Nomear, VIVIANE DE JESUS SANTIAGO DA SILVA, para exercer o cargo de DIRETOR 
DE BEM ESTAR SOCIAL com simbologia CC-1 na Fundação de Desenvolvimento Social de 
Belford Roxo – FUNBEL.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.843, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 
 “Dispõe sobre exoneração na FUNBEL”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 193/2017:
DECRETA:

Art.1
 º - Exonerar, ROSANA BEZERRA DA SILVA, do cargo de DIRETOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA, 
com simbologia CC-1 da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo – FUNBEL.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº0771/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, HÁLIDA FERREIRA PAJEÚ DE ANDRADE, do cargo de Assessor de Projetos 
Especiais, símbolo CC4, da Secretaria Municipal da Casa Civil.

PORTARIA Nº0772/SEMAD/2020 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, CRISTIANE ELISABETE DE SENA SILVA RODRIGUES, para exercer o cargo 
de Assessor de Projetos Especiais, símbolo CC4, na Secretaria Municipal da Casa Civil.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção. 

PORTARIA Nº0780/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VINICIUS AUGUSTO DA COSTA, do cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0781/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, DELCIMAR COSTA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço 
I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0782/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº0783/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, YASMIM OLIVEIRA DE ALMEIDA, para exercerem o cargo em comissão de As-
sessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº0784/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, DANIEL LOURENÇO GONÇALVES, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretária Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº0785/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ANA CLARA INACIO BATISTA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0786/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.  
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 0751/SEMAD/2020 DE 14/02/2020, publicada em 
15/02/2020.

PORTARIA Nº0787/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, AMANDA PIO DE ABREU MIRANDA, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Nutrição, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0788/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de Assessor de Serviço 
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde. 
SUELEN PATRICIA DOS SANTOS
MARIA AMELIA DA SILVA FREITAS BRAZ

PORTARIA Nº0789/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Saúde.
MONIQUE NEVES DIAS 
JERÔNIMO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº0790/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, RODRIGO LICHIARDI GOMES SILVA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0791/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, LARISSA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0792/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MARLUCE HENRIQUE DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0793/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, JANE MARINS CARDOSO SANCHES, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0794/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CLA-
RICE DA SILVA SANTOS, do cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal 
de Trabalho.

PORTARIA Nº0795/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, LEANDRO BEZERRA DE SOUZA, do cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Qualificação para o Trabalho, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Trabalho.

PORTARIA Nº0796/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LEANDRO BEZERRA DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de 
Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Trabalho.

PORTARIA Nº0797/SEMAD/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ANA PAULA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Qualificação para o Trabalho, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Trabalho.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº0592/SEMAD/2020 DE 07/02/2020, publicado em 08/02/2020.
ONDE SE LÊ: DANIELE FARIAS BARBOSA DAMASCENO;
LEIA-SE: DANIELA FARIAS BARBOSA DAMASCENO.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CGM

PORTARIA Nº004/CGM/2020 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade 
de avaliar o processamento dos contratos da Prefeitura Municipal de Belford Roxo à vista da 
legislação vigente, constitui Comissão de Auditoria, para identificar eventuais falhas procedi-
mentais com vistas a recomendar alternativas e soluções capazes de ampliar sua eficiência, 
eficácia e efetividade, designando os servidores, Umberto Siqueira Campos Junior, Matricu-
la 60/68.830, Jorge Rodrigo Resende Calixto, Matricula 60/75.711 e Ingrid Simões dos Reis, 
Matricula 60/76.932, para sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Auditoria, 
fixando-se o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da instalação, que 
poderá ser prorrogado por igual período.

ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA
Controlador Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPLA DE GOVERNO – SEMUG 

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE COnSTRuÇÃO DE uMA uni-
DADE ESCOLAR pADRÃO EnTRE AS RuAS AnHAnGuERA E piRATininGA - BAiRRO 
SÃO BERnARDO - BELFORD- ROxO - RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas 
as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 20 de 
Março de 2020 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00004/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente 
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

MINI aBóBoRaS 
ReCheadaS CoM 

CaRNE MoíDa

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

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

ESTRoGoNoFE 
DE FRaNGo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 
JERONIMO CORREIA RAMOS

Presidente da CPLMS 

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE COnSTRuÇÃO DE pRÉDiO 
nOVO DA ESCOLA JuLiETA RÊGO, SiTuADA nA AV. SEiS DE  DEZEMBRO, S/nº - BAiR-
RO JARDiM REDEnTOR - BELFORD- ROxO - RJ.  Podem participar do Processo licitatório 
todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 
20 de Março de 2020 às 15:00 horas. PROCESSO: 52/00005/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente 
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de 
papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CON-
VÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº 010/SEMOCAP/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO 
MALHAPÃO– BAIRRO SÃO JOSÉ- LOTE XV BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Wilson Moraes da Silva – matrícu-
la 11/56376 , Paulo José Cardim de Nantes – matrícula 11/53002 , Vanessa Menezes da Silva 
– matrícula 60/70101, sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem as obras de Reforma e 
Ampliação do Campo Malhapão – bairro São José- bairro Lote XV- neste município de Belford 
Roxo, bem como o contido nos autos do processo administrativo n.º 52/177/2019 Contrato nº 
006/SEMOCAP/2020, Tomada de Preço nº 023/2019 produzindo seus efeitos a contar de 06 
de fevereiro de 2020.
 

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
PELC URBANO – CONVÊNIO 813773/2014
Conforme o Edital  do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária N°001/2017/
SEMEL. 
Anexo  I Detalhamento do Cargo (Carga Horária), Anexo II Atribuição dos Cargos e Disposi-
ções Finais 16.10; e os itens do Contrato de Trabalho, referente às CLAUSULA PRIMEIRA E 
CLAUSULA QUARTA  SEGUE O DISTRATO DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS PELO NÃO 
CUMPRIMENTO DO EDITAL E CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/01/2020.

JAILSON ROSÁRIO SANTOS NETO AGENTE SOCIAL

STEPHANE PAULA DE MORAES AGENTE SOCIAL

ALAN DE SOUZA DA SILVA AGENTE SOCIAL

KAYNÃ OLIVEIRA RAMOS AGENTE SOCIAL

CASSIA SILVA DE SABOIA AGENTE SOCIAL

AQUILA GOULART QUERINO AGENTE SOCIAL

RENAN DE ALMEIDA MEDEIROS AGENTE SOCIAL

VINICIUS SANTOS DE JESUS AGENTE SOCIAL

LEANDRO PEREIRA BREMENKAMP DA SILVA AGENTE SOCIAL

FRANÇUASE DA SILVA MOURA AGENTE SOCIAL

ELESSANDRA GOMES BARBOSA AGENTE SOCIAL

JÉSSICA G. P. RODRIGUES AGENTE SOCIAL

ROMILDO MAXIMINIANO DE SOUZA COORDENADOR DE NÚCLEO

LAÍS SILVA CAMPOS AGENTE SOCIAL

FELIPE RIBEIRO NUNES AGENTE SOCIAL

PRISCILA RIBEIRO AGENTE SOCIAL

ANTONIO CARLOS C. VIEIRA AGENTE SOCIAL

TAYNÁ DOS SANTOS LIMA AGENTE SOCIAL

MARCOS PAULO FERREIRA PADILHA AGENTE SOCIAL

DANIELE CRISTINA CARVALHO DA SILVA AGENTE SOCIAL

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
SECRÉTARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

MATR. 80/46.584
Republicado por ter saído com incorreção.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO – FUNBEL

PORTARIA N.º004/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, ARNALDO PEREIRA DA SILVA, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de COORDENADOR 
DE SERVIÇO, símbolo CC-3, da FUNBEL.

PORTARIA N.º005/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, MILENE SOARES MARREIRO, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de TESOUREIRO, 
símbolo CC-2, da FUNBEL.

PORTARIA N.º006/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, JUAN CARLOS DOS SANTOS NEVES, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de ADVOGADO, 
símbolo CC-2, da FUNBEL.

PORTARIA N.º007/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, JONAS ALVES FRANCISCO, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, símbolo CC-2, da FUNBEL.

PORTARIA N.º008/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, WELLINGTON COSME MEDEIROS DA SILVA, do cargo em comissão de 
CONTADOR, símbolo CC-2, da FUNBEL.

PORTARIA N.º009/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, DANIELE DA SILVA DO NASCIMENTO, do cargo em comissão de ASSESSOR 
DE CONTROLE INTERNO, símbolo CC-2, da FUNBEL.

PORTARIA N.º010/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de COORDENADOR DE 

SERVIÇO, símbolo CC-3, da FUNBEL.
AURELI COELHO DOS SANTOS
MARIA LUIZA TEIXEIRA ALMEIDA
MARCELA VANDA GOMES

PORTARIA N.º011/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de ASSESSOR 
EXECUTIVO, símbolo CC-4, da FUNBEL.

FERNANDA JANUÁRIO DA CONCEIÇÃO

ALEX WILLER DE MELO

LUCAS BARBOSA DO NASCIMENTO

PORTARIA N.º012/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, ANDREA DOS SANTOS CAVALCANTE, com fundamento no 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de CHEFE 
DE RH, símbolo CC-5, da FUNBEL.

PORTARIA N.º013/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, os  nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de ASSESSOR 
TÉCNICO, símbolo CC-6, da FUNBEL.
CAROLINE SANTOS DO AMARAL
NATALIA ALVES MARINI
PRISCILA MAXIMIANO DA SILVA CARDOSO

PORTARIA N.º014/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de ASSESSOR DE 
APOIO TECNICO, símbolo CC-7, da FUNBEL.

LUANA PASTI DOS SANTOS CARVALHO

MARIO CONCEIÇÃO

MARCELA DA SILVA SOUZA

EDLEUZA BEZERRA DA SILVA

VANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

PORTARIA N.º015/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, do cargo em comissão de ASSESSOR ADMINIS-
TRATIVO, símbolo CC-8, da FUNBEL.

YAN LIMA MAIA DE ALMEIDA

ELIZABETH RAQUEL HAUSSLER MONTEIRO DOS SANTOS

TANIA MARIA TEIXEIRA ALMEIDA

ROSILENE CORREIA DA SILVA

VANESSA PETROVITCH CHRISTON

ELGA GREISIELE SOUZA DA COSTA

PORTARIA N.º016/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, AUGUSTO CARLOS DA CUNHA GERVÁSIO, com fundamento 
no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comis-
são de TESOUREIRO, símbolo CC-2, na FUNBEL.

PORTARIA N.º017/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, NATALIA ALVES MARINI, para exercer o cargo em comissão de CONTADOR, 
símbolo CC-2, na FUNBEL.

PORTARIA N.º018/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
ASSESSOR EXECUTIVO, símbolo CC-4, na FUNBEL.

REGINA COELHO DA COSTA MEDEIROS 

ROSIMERY CARLOS DOS REIS 

ELIANE MIRANDA SANTOLIN 

PORTARIA N.º019/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, JANSSEN DA SILVA FREITAS, para exercer o cargo em comissão de CHEFE 
DE ALMOXARIFADO, símbolo CC-5, na FUNBEL.

PORTARIA N.º020/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, JUSSARA LANA DA SILVA, com fundamento no disposto no in-
ciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DE 
RH, símbolo CC-5, na FUNBEL.

PORTARIA N.º021/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, os  nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em comissão de 
ASSESSOR TÉCNICO, símbolo CC-6, na FUNBEL.

LUCAS MATHEUS COELHO DA COSTA MEDEIROS 

MARCIO DA SILVA OLIVEIRA

JULIANA CAVALCANTE DA SILVA 

PORTARIA N.º022/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, para exercerem o cargo em comissão de AS-
SESSOR DE APOIO TECNICO, símbolo CC-7, na FUNBEL.

DARKE MAX DE ALMEIDA RIBEIRO

LAURITA LOURENÇO DE SANTANA

MANOEL DA SILVA LEÔNCIO 

PORTARIA N.º023/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, os nomes relacionados abaixo, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, para exercerem o cargo em comissão de AS-
SESSOR ADMINISTRATIVO, símbolo CC-8, na FUNBEL.

MARCELO DE LIMA MIGUEL JUNIOR

MATHEUS DE OLIVEIRA FELISBERTO 

LORRAYNE NASCIMENTO NEVES

TAÍSE  BRITO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

PORTARIA N.º024/FUNBEL/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, LARISSA SOUZA NIMIROSVKI, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, para exercerem o cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na FUNBEL.

CLARICE DA SILVA SANTOS
Diretor Presidente 
FUNBEL/PMBR
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america também morreu 
no grupo da Morte carioca

gruPo z

Meta é não cair de novo para a Segundona do Rio

apesar da força de vonta-
de da equipe, o america 
não conseguiu superar 

o americano e agora disputará 
o grupo Z. a derrota por 2 a 0, 
para o Cano no Estádio Elcyr 
Resende, em Bacaxá, colocou 
a equipe em terceiro lugar no 
grupo, 5 pontos atrás do próprio 
americano, faltando uma roda-
da para o término desta fase da 
competição.

RELEMBRANDO A 
PARtIDA

o primeiro tempo foi equili-
brado. as duas equipes tiveram 
dificuldades de criar oportuni-
dades de ataque, principalmente 
por conta da marcação de ambos 
os lados. Em uma bola parada, o 
jogo mudou. após cruzamento 
na área, araruama tentou cortar 
e acidentalmente mandou con-
tra o próprio patrimônio. 1 a 0 

americano. o Mecão continuou 
lutando, mas a marcação fechada 
do adversário estava quase impe-
netrável.

No segundo tempo, o técnico 
Álvaro gaia trocou Christian-
no por guilherme. o america 
voltou melhor. o time tinha o 
controle da bola e conseguia 
avançar rumo à área adversária, 
em especial com Paulinho pelo 
lado direito. após a entrada de 
Marquinho do Sul no lugar de 
Kunzel, o Mecão ganhou mais 
uma válvula de escape. Com 
isso, a equipe passou a criar boas 
oportunidades, seja com o lateral 
Paulinho ou com o atacante Bre-
no. No entanto, mais um revés. 
No chute certeiro de fora da área, 
um golaço, e o americano am-
pliou para 2 a 0, placar final.

Nesta quarta (19), às 15h, o 
Mecão vai até o Estádio Jânio 
Moraes (laranjão), na Baixada, 
onde enfrentará o Nova iguaçu 
pela última rodada do torneio. 
ambos cumprirão tabela.

Equipe rubra bem que tentou, mas não conseguiu o resultado positivo na 
Região dos Lagos 

 / diEgo aNdRadE/aMERiCa FC

times
Americano: Patri-

ck; Sanderson, Espi-
nho, gabriel e gonçal-
ves (gustavo Tonoli, 
42/2ºT): abuda, van-
dinho, gean Miller 
e alex Pixote (Raí, 
46/2ºT); Franklin (ga-
briel Carrera, 44/2ºT) 
e Cláudio Maradona. 
Técnico: Rafael Soria-
no.

America: deo-
la; Paulinho, lucão, 
Wallinson e Rafinha; 
araruama, Tiago Cor-
rêa e anderson Kunzel 
(Marquinhos do Sul, 
14/2ºT); Christianno 
(guilherme Silveira, 
intervalo), daniel (Fe-
lipe araújo, 27/2ºT) e 
Breno. Técnico: Álva-
ro gaia
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SEGuNDo CaDERNo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

BoLo DE CENouRa 
FoFINho

massa:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho maIzena®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
coBerTura:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

Modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°c)
unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
reserve
no copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
em uma tigela, peneire 
o amido de milho maIze-
na®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
retire do forno e deixe 
amornar
coBerTura:
misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
dIca:
se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

Ingredientes

Modo de preparo

WaFFLE CLÁSSICo

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
reserve
em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
aqueça o aparelho 
para Waffles
coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
retire com espátulas de 
silicone
sirva com mel, frutas ou 
geleia
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Ingredientes

Modo de preparo

Ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
regue com o shoyu 
e o saquê.
não deixe cozinhar 
muito.
refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºc 190 ºc), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

cozinhe o feijão. re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. cozinhe por 
10 minutos.
devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

LaSaNha 
VEGETaRIaNa

FEIJoaDa 
VEGETaRIaNa

Modo de preparo
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Ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°c por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

retire o miolo do aba-
caxi.
se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

Ingredientes

BISCoITINhoS 
DE NaTa

aBaCaxI EM CaLDa
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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

1 frango inteiro/1/2 
cebola/pimenta-do-
-reino (a gosto)/cebo-
linha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a 
gosto).

corte o frango em 
pedaços.

coloque em uma 
panela de pressão o 
frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e 
cozinhe por 20 minutos 
em fogo alto.

abra a panela com 
cuidado (não esque-
ça de tirar a pressão), 
coloque o colorau e 
uma pitada de sal.

cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo 
do seu fogão em fogo 
médio.

Bom apetite!

FRaNGo DE PaNELa DE 
PRESSÃo SEM ÁGua

Ingredientes

Modo de preparo

CaRNE MoíDa CoM 
BaTaTa SIMPLES

500 g de carne mo-
ída/3 colheres de 
óleo/2 dentes de 
alho/1 cebola média 
picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha 
ou carne/4 batatas 
cortadas em cubo/
tempero verde/1 co-
lher de colorau.

coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar e 
perder um pouco de água
em seguida o alho e colo-
rau.
coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco
em seguida, adicione o ta-
blete de tempero.
assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a panela
logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

Ingredientes

Modo de preparo

GaLINha CoM QuIaBo

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
reserve.
aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
coloque o quiabo picado
mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
retire do fogo.
sirva ainda quente com 
arroz branco.
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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

SoPa DE LENTILha

1/2 kg de lentilha/ 
1/4 xícara (chá) 
de bacon picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de cebola pica-
da/ 1/2 dente de 
alho picado fino/ 
3/4 xícara (chá) de 
cenoura picada/ 
3/4 xícara (chá) 
de salsão picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de batata picada/ 
1 folha de louro/ 
2 cravos da índia/ 
sal e pimenta do 
reino a gosto/ /2 
kg de salsicha

de véspera, escolha 
a lentilha, lave bem 
e ponha de molho 
em 2 1/2 litros de 
água.
no dia seguinte, frite 
o bacon por 5 minu-
tos, até que se des-
prenda toda a gor-
dura.
Junte a cebola, o 
alho e os legumes e 
refogue durante 10 
minutos, mexendo 
freqüentemente.
acrescente à pane-
la o louro e os cravos 
da índia.
despeje a lentilha e 
a água em que ficou 
de molho na panela 
e tempere com sal e 
pimenta do reino.
abaixe o fogo e es-
pere levantar fervu-
ra.
depois, tampe a pa-
nela e cozinhe, sem-
pre em fogo bran-
do, por 50 minutos, 
quando a lentilha 
deverá estar macia.
corte as salsichas 
em rodelas de 1,5cm 
de espessura.
elimine o louro, os 
cravos da índia.
acrescente a salsi-
cha à panela.
misture bem e cozi-
nhe por mais 15 mi-
nutos.
Polvilhe com salsa e 
sirva em seguida.

BuFETE

1 kg de chicharros 
frescos (atum)
molho
4 colheres (sopa) e 
vinagre/ 2 gindun-
gos/ sal 

Ingredientes

Modo de preparo

lave, escame e tire 
as tripas do atum.
leve a assar nas 
brasas sem sal.
depois de assados 
sirva com molho pi-
cante.
molho
Pique a cebola mui-
to miudinha.
misture o sal e o gin-
dungo pisados e o 
vinagre.
misture bem e sirva.
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Ingredientes

Batata recheada 
com frango

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

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

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

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!


