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João Roberto Kelly 
será atração no 
pré-carnaval do 

Teatro Rival Refit
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proibidão 
de MC 
Torugo

Câmara de itaguaí 
impõe mais uma 

derrota a Charlinho
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ESPORTE HORA

Cantor, compo-
sitor e letrista, que 
é a nova voz das 
comunidades cario-
cas, lota shows nas 
casas em que se 
apresenta.  

No riTMo Do BaTiDão
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Baile Pré-Carnavalesco com 
o “rei das Marchinhas”!
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Fevereiro de 
ano bissexto 
merece fe-

char com rodada 
dupla de atrações. 
então, no dia 29, o 
Teatro rival refit 
vai ter duas atra-
ções. Às 19h30, o 
Quarteto em Cy, 

“Bloco Delírio de
Carnaval” pede 

passagem

João roberto kelly no teatro rival refit

Teatro Infantil
Neste domingo (16), 

às 18h30, tem espetá-
culo infantil, sessão 
extra, no Teatro Sylvio 
Monteiro (rua getú-
lio vargas, 51, Centro, 
Nova iguaçu. a vil-
lelarte produções vai 
apresentar o premiado 
“Contando e recon-
tando Contos”, texto e 
direção de Felipe vil-
lela.

No elenco estão, 
Carolina oliveira, ga-
briel guimarães, li-
bny Marques, Flávio 
alvarenga, lili par-
dini e Felipe villela. 
o visagismo é de lili 
pardini; maquiagem: 
Flávia rob; ilumina-
ção: adriano Souza e 
fotografia de Danilo 
Sérgio. o espetáculo 
mostra a história de 
uma companhia de 
teatro que recria clás-
sicos da literatura in-
fantil universal.

Classificação: Li-
vre. vale conferir!

dono de um canal de Tv na web, um 
dublê de repórter está cutucando a onça 
com a vara curta. o Sombra explica.  É 
que o moço comprou briga com os mo-
radores do terceiro distrito iguaçuano ao 
usar seu canal para dar moral a um ve-
reador chamado de ‘fanfarrão’, que está 
mais sujo que pau de galinheiro, tanto 
que a população estampou a cara do par-
lamentar em outdoors para denunciar sua 
inércia política. 

uma fonte revelou ao Sombra que o 
‘apresentador’ tem motivos de sobra para 
puxar o saco do vereador. Mensalmente, 
o político estaria liberando uma generosa 
quantia do cafezinho para o dono do ca-
nal. deve ser por isso, que ele esqueceu o 
significado da palavra ‘imparcialidade’ e 
só ouve o ‘patrão’, ignorando os protes-
tos do eleitorado, que já frustrou qualquer 
pretensão de reeleição do parlamentar. 
No terceiro distrito circula a informação 
que um grupo de moradores planeja fazer 
uma denúncia contra o repórter por su-
postamente trabalhar sem registro profis-
sional. e a novela está longe de acabar: o 
dono da Tv web tem um passado recen-
te sujo e revoltante. Mas essa história o 
Sombra conta na próxima edição. 

Aquele Abraço!!
Neste sábado (15), quem ganha o 

abraço especial da resenha é a ativista 
social e cultural, liliane amorim, de 
Nova iguaçu. aniversariante do dia, 
liliane promete comemorar bastante 
a chegada da nova idade ao lado do 
maridão e subsecretário de Cultura 
da cidade, Rogério Costa, do filhotão, 
Chico inácio, e demais familiares. pa-
rabéns e aquele abraço, lili!!!

que ainda comemora 
55 anos de uma linda 
trajetória na música 
brasileira, apresenta 
o alegre show “Sam-
ba em Cy”, nome da 
música feita por dois 
grandes composito-
res – ruy Quaresma 
e Nei lopes – em 
homenagem ao gru-
po. originalmente 

formado pelas irmãs 
Cyva, Cybele, Cyna-
ra e Cylene, o Quar-
teto em Cy chega a 
2020 com formação 
diferente: as canto-
ras Sônia e Corina 
se uniram a Cyva e 
Cynara. o espetácu-
lo, que reúne sambas 
de todas as épocas, 
promete reviver mo-

mentos e histórias 
que vão levar o pú-
blico a embarcar 
numa emocionante 
viagem musical.  o 
Teatro rival refit 
fica na rua Álvaro 
alvim, 33/37 - Cen-
tro/Cinelândia - rio 
de Janeiro. infor-
mações: (21) 2240-
9796. 

 Show do produtor e apresentador de TV terá sucesso eternos dos carnavais de outrora
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a nova diretora do 
CapS iii dr. Jayr Noguei-
ra, em Nova iguaçu,  as-
sistente social Fatima Mi-
randa, realiza um trabalho 
diferenciado, voltado à 
inclusão social de seus pa-
cientes, juntamente com 
o coordenador técnico da 
unidade, enfermeiro Júlio 
César Silva. 

e assim, em cima des-
ta mentalidade, nasceu o 
“Bloco delírio de Car-
naval”, nome escolhido 
pelos próprios pacientes, 
que desfilarão na quarta-
-feira (19), às 10h. “a 
concentração será na 
praça rui Barbosa, se-
guindo depois pelo Cal-
çadão da amaral peixo-
to”, informa Fatima. 

as fantasias estão sen-
do confeccionadas pe-
los próprios pacientes do 

CapS durante atividades 
nas oficinas terapêutica. O 
tema é "preconceito". 

“Queremos mostrar à 
sociedade que o paciente 
de saúde mental, aque-
le que segue seu trata-
mento, tem uma vida 
normal como qualquer 
outra pessoa portadora 
de doença crônica. en-
traremos no Calçadão 
pedindo a todos o seu 
preconceito e dando em 
troca a nossa alegria. 
Juntos cairemos na fo-
lia; nossa equipe e quem 
mais vier curtir e sambar 
no delírio de Carnaval. 
vem com a gente!”, con-
voca Fatima Miranda.

O CAPS III fica na 
rua Floresta Miranda, 
113, no Centro. próxi-
mo ao túnel da estação 
ferroviária.

ElES São normaiS!

Pacientes do CAPS III (Nova Iguaçu) vão desfilar no Calçadão, informa 
Fatima Miranda diretora da unidade

repórter amador é denunciado por 
atuar sem registro profissional 
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Câmara de itaguaí impõe mais
uma derrota ao prefeito Charlinho
Legislativo arquiva pedido de cassação contra o presidente da Casa por 
suposta prática de improbidade administrativa movido pelo prefeito trapalhão 

deu ruim

3
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o prefeito de 
itaguaí, Carlo 
Busatto Júnior, 

o Charlinho (MdB) 
(foto), protocolou de-
núncia na Câmara Mu-
nicipal solicitando a 
cassação mandato do 
presidente da Casa, ve-
reador rubem vieira 
de Souza, por suposta 
prática de improbi-
dade administrativa.  
Segundo a denúncia, 
o presidente da Câ-
mara teria cometido 
irregularidades na fi-
xação da remuneração 
de servidores do poder 
legislativo ao reajustar 
o salário de seis fun-
cionários efetivos sem 
previsão legal. ainda 
de acordo com a de-
núncia protocolada por 
Charlinho, a irregu-
laridade foi apontada 
pelo Tribunal de Con-
tas do estado – TCe/
rJ em auditoria rea-
lizada na Câmara de 
itaguaí. a reportagem 
consultou o proces-
so de auditoria citado 
na denúncia do pre-
feito (processo  TCe/
rJ 211129-8/2014) e 
confirmou que o Tri-
bunal de Contas rea-
lizou fiscalização na 
Câmara Municipal de 
itaguaí, mas no ano de 
2014, ocasião em que 
a Câmara era presidida 
pelo vereador Nisan 
César, fiel escudeiro 
e homem do lixo do 
Charlinho. 

Na época da au-
ditoria, o vereador 

Explosão de caldeira atinge fábrica na Dutra 
um incêndio atin-

giu ontem a fábrica 
de molas para cami-
nhões rassini NHK 
automotive, loca-
lizada na rodovia 
presidente dutra, 
na altura do rancho 
Novo, em Nova igua-
çu, Baixada Flumi-
nense.

de acordo com o 
Corpo de Bombeiros, 
o quartel de Nova 
iguaçu foi acionado 
e contou com o apoio 
das corporações de 
Nilópolis e Belford 
roxo, além da bri-
gada de incêndio da 
empresa. as chamas 
teriam começado em 
uma caldeira da fá-
brica. a coluna de fu-
maça pode ser vista 
a quilômetros de dis-
tância. a empresa não 
divulgou informações 
sobre feridos.  As chamas formaram uma coluna de fumaça que pode ser vista a quilômetros de distância

 FoToS exCluSivaS do droNe do Hora H

rubem sequer exer-
cia mandato eletivo.   
a denúncia de Charli-
nho cita que existia irre-
gularidades na fixação 
de valores de cargos 
comissionados na Câ-
mara Municipal.  dian-
te da inércia na gestão 
do presidente Nisan, no 
ano de 2018 o TCe/rJ 
enviou comunicado ao 
atual presidente da Câ-
mara solicitando que 
regularizasse o valor do 
pagamento de servido-
res efetivos que ocupa-
ram cargos comissio-
nados e tiveram esses 
valores incorporados 

aos seus vencimentos. 
a mesa diretora da Câ-
mara de itaguaí editou 
resolução criando uma 
Comissão especial for-
mada por servidores 
técnicos da casa que re-
alizou estudo e emitiu 
parecer recomendando 
a equiparação dos car-
gos extintos a cargos 
existentes na estrutura 
do poder legislativo, o 
que foi de pronto acata-
do pela mesa da Câma-
ra sanando o problema 
apontado pelo TCe/rJ.  
Por fim, a mesa diretora 
ainda propôs ao plená-
rio da Câmara a criação 

da lei nº 3.778/19 a fim 
de resolver o mesmo 
problema enfrentado 
pelos servidores inati-
vos, atendendo a solici-
tação do iTaprevi. 

ESTudo dE 
impacTo

 financEiro
estranhamente, Char-

linho vetou a lei em 
questão, alegando que 
não houve estudo de 
impacto financeiro, 
ignorando o parecer 
da Comissão de Fi-
nanças e orçamento.   
para apresentar a de-
núncia, o prefeito usou 

o partido Movimento 
democrático Brasilei-
ro (MdB) se valendo 
do cargo de presidente 
municipal do partido. 
Só que ao juntar os do-
cumentos que compro-
vam que o partido está 
devidamente instituído 
no município, Charli-
nho acabou mostrando 
que todo o diretório do 
partido está nomeado 
na prefeitura e sendo 
investigado por uma 
Comissão processante 
da Câmara que apura 
a nomeação de paren-
tes em cargos comis-
sionados da prefeitura.    

ainda nos documen-
tos que acompanham 
a denúncia, Charlinho 
cometeu outra gafe. 
para comprovar domi-
cílio em itaguaí, o pre-
feito juntou uma conta 
de energia do mês de 
dezembro da sua man-
são localizada na rua 
da prefeitura com valor 
r$ 82, sem cobrança de 
taxa iluminação pública 
e bandeira tarifária. ao 
final, de denunciante de 
irregularidades, o pre-
feito do partido de Ca-
bral, pezão e picciani 
acabou virando motivo 
de piada na cidade.
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Vacinação contra o sarampo acontece em oito unidades de saúde e dois pontos extras das 8h às 
17h. Objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e evitar o reaparecimento da doença

Queimados terá novo ‘Dia D’

um bebê de oito meses foi o primeiro morto 
por sarampo registrado no estado do rio de Janei-
ro, após 20 anos da última morte registrada em de-
corrência da doença no país. desde 2000 nenhuma 
morte pela doença havia sido registrada no estado. 
a doença havia sido erradicada em 2016.

Hans river do rio Nascimento, que na última 
terça-feira (11) prestou depoimento na Cpi mista das 
Fake News no Congresso Nacional e insultou jorna-
lista, será expulso do PTB, partido ao qual era filiado 
desde março de 2010. uma representação também 
foi apresentada contra ele por falso testemunho.

em parceria com o alto Comissariado das Na-
ções unidas para os direitos Humanos, a Câmara 
dos deputados lança na próxima terça-feira o ob-
servatório parlamentar da revisão periódica uni-
versal. a revisão periódica universal (rpu) é o 
mecanismo que analisa a situação interna dos direi-
tos humanos nos estados-membros da organização 
das Nações unidas (oNu). o ato de lançamento 
ocorrerá em sessão solene marcada para as 9 horas, 
no plenário ulysses guimarães.

Câmara lançará observatório dos direitos
humanos em parceria com a oNu

liminar i
o direito de cinco deputa-

dos estaduais reeleitos em 2018 
e presos na operação Furna da 
onça exercerem os mandatos foi 
reconhecido pelo desembargador 
rogério de oliveira Souza, da 
22ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do rio de Janeiro. a 
decisão liminar foi proferida na 
última quinta-feira. 

Na mão do inea
o relatório preliminar do li-

cenciamento ambiental para a 
construção do Novo autódro-
mo do rio será analisado pela 
Comissão estadual de Controle 
ambiental (Ceca) do instituto 
estadual do ambiente (inea) na 
próxima terça-feira. a informa-
ção foi apresentada pela Comis-
são de representação da alerj. 

a organização ambiental 
greenpeace foi chamada de 
“lixo” pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Foi uma res-
posta às críticas da oNg, 
fundada em 1971 , sobre a 
reformulação do Conselho 
Nacional da amazônia le-
gal. para os ambientalistas 

da organização, o Conse-
lho da amazônia “não tem 
plano, meta ou orçamento”. 
“ele (o Conselho) não anu-
lará a política antiambien-
tal do governo e não tem 
por finalidade combater o 
desmatamento ou o crime 
ambiental. os governado-

res, indígenas e a sociedade 
civil não fazem parte da sua 
composição”, disse a enti-
dade internacional.

o greenpeace conti-
nuou, acrescentando: “Bol-
sonaro retirou o Ministro 
do Meio ambiente do 
comando de políticas am-

bientais para a amazônia 
e espera que isto já seja o 
suficiente para enganar a 
opinião pública e os inves-
tidores internacionais. Mas 
os resultados continuarão 
sendo medidos diariamente 
pelos satélites que medem 
o desmatamento”, disse.

Mais uma do Bolsonaro de ‘papo de boteco’ 

divulgação iNTerNeT

direTo ao PoNTo

Japeri acumula dívida de 
R$ 1 milhão no Previ

Moradores de Japeri, 
na Baixada Fluminen-
se, tem dito que para 
ser considerada ruim a 
gestão do prefeito Ce-
sar Melo (foto), precisa 
melhorar muito. ironia a 
parte, quem decidir bus-
car informações sobre a 
previdência municipal 
no Sistema de informa-
ções dos regimes pú-
blicos de previdência 
Social (Cadprev) vai 
descobrir, por exemplo, 

que a prefeitura vem 
deixando de pagar até 
parcelas de valor ínfimo, 
contribuindo para au-
mentar ainda mais a dí-
vida previdenciária. No 
dia 13 de novembro de 
2018 o governo de Melo 
firmou um acordo para 
pagar em 60 vezes uma 
dívida de pouco mais de 
r$ 10 mil com o previ-
-Japeri, tendo a parcela 
inicial sido fixada em R$ 
178,64. 

Suspensos ii
os parlamentares foram sus-

pensos por decisão da assembleia 
legislativa. Com a decisão favo-
rável andre Correa, Chiquinho 
da Mangueira, Marcos abrahão, 
Marcos vinicius Neskau e luiz 
Martins poderão voltar à Casa. 
em março de 2019, a alerj deci-
diu dar posse aos deputados pre-
sos em novembro de 2018.

Esquema de Cabral III
eles são acusados de terem 

recebido vantagens do esque-
ma chefiado pelo ex-governa-
dor Sergio Cabral em troca de 
votações favoráveis ao gover-
no na assembleia. Na mesma 
sessão que a soltura foi delibe-
rada a alerj concluiu que eles 
não poderiam constituir gabi-
nete nem receberão salários.

Quem ainda não se 
protegeu contra 
o sarampo pre-

cisa ficar atento: hoje, a 
prefeitura de Queimados, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, rea-
lizará um novo ‘dia d’ de 
vacinação (foto) contra a 
doença para pessoas com 
idade entre seis meses e 59 
anos. ao todo, oito unida-
des de saúde e dois pontos 
extras serão mobilizados 
para imunização das 8h às 
17h.

o objetivo da campanha 
é aumentar a cobertura 
vacinal e evitar o reapa-
recimento da doença. o 
imunizante utilizado será 
o tríplice viral, ou seja, 
previne contra o sarampo, 
caxumba e rubéola. os 
alérgicos a proteínas do 
leite de vaca devem infor-
mar a condição ao profis-
sional de saúde no posto 
de vacinação para que re-
ceba a dose feita sem esse 
componente.

 confira oS
 locaiS dE 
Vacinação

para se vacinar, basta 
procurar um dos pontos de 
atendimento com identi-
dade, cartão do SuS e ca-
derneta de vacina: Clínica 
da Família pastor Júlio al-
ves Sena (rua Mário pati 
Junior, s/nº, Fanchem); 
unidade Básica de Saúde 
Júlio Barros (rua alesia 
Santos do Nascimento, s/
nº, paraíso); Clínica da Fa-

o acúmulo de lixo na rua 
Nilópolis, no Éden, tem irri-
tado moradores da região. de 
acordo com informaões posta-
das por um internauta, a equipe 
de limpeza da prefeitura realiza 
o recolhimento de sacolas com 
lixo toda semana, mas tem mo-
rador ‘sujão’ que prefere a via 
da prática irregular e acaba de-
positando restos de móveis, de 
comida e até de animais mortos 
no local. o resultado é a pre-
sença de insetos e muitos ratos. 
e tods sabem que eles transmi-
tem doenças.  

nos bairros

Lixo, mato e mosquito em bairro de Mesquita
horahmunicipios@gmail.com
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mília Miguel luiz de Car-
valho (estrada das piabas, 
s/nº, eldorado); Clínica 
da Família irlan de Souza 
Macedo (rua deodoro de 
almeida, s/nº, parque San-
tiago); Clínica da Família 
José elias peixoto (rua 
ana Nóbrega, s/nº, lote 12, 
Inconfidência); Clínica da 
Família esmelinda pinto 
de Souza (av. Berna, lote 
03 quadra 02, vila Cen-
tral); Clínica da Família 
Mauro Ferreira de Castro 
(Travessa Campo alegre, 
s/nº, Belmonte); Clínica 
da Família pastor rosal-
vo dantas (rua Juno, s/nº, 
valdariosa); estação Cida-
dania planeta Futuro (rua 
Macaé, 430, São roque); 
escola Municipal Scintilla 
exel (Travessa Campo 
alegre, s/nº, Belmonte).
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TaleNTo Na baixada

a rima perfeita do MC Torugo
Com a música pulsando nas veias desde criança, cantor, compositor e letrista  
iguaçuano dá voz às comunidades em canções próprias que falam de amor, 
existencialismo e a rotina das favelas cariocas, com uma pitada ‘proibidona’

 raFael riBeiro/vaSCo

Faltando pouco 
mais de uma sema-
na para o carnaval, 
a Botafogo Sam-
ba Clube realizará 
o seu ensaio geral 
neste sábado (15), 
a partir das 19h, no 
parque Madureira, 
Zona Norte do rio. 
O treino final será 
primordial para a es-
cola ajustar os últi-
mos detalhes na har-
monia e na evolução 
visando o desfile 
pelo grupo especial 
da intendente Maga-
lhães, no dia 24.

o diretor geral de 
harmonia Wendell 
Nery aponta os prin-
cipais benefícios do 
ensaio de rua, des-
tacando a busca pela 
melhor apresentação 
possível no desfile 
oficial. “O ensaio 
técnico é fundamen-
tal para os quesitos 
harmonia e evolu-

ção. por isso, ele é de 
extrema importância 
à escola para que as 
coisas aconteçam 
da melhor manei-
ra possível. vamos 
buscar uma sincro-
nização da dança e 
de um forte canto 
com o carro de som 
e a bateria para che-
garmos à perfeição. 
Será o nosso último 
teste visando ajus-
tar eventuais falhas 
e partir em busca de 
um grande desfile” 
afirma Wendell.

este ano, a Bota-
fogo Samba Clube 
buscará o acesso à 
Série a com o en-
redo “injusto seria 
não falar de você, 
Beth Carvalho. esse 
é o Botafogo que eu 
gosto”. a escola será 
a 9ª a apresentar na 
segunda-feira, dia 
24, na estada inten-
dente Magalhães.

Botafogo Samba Clube fecha 
ensaios no Parque Madureira

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 as várias 'faces' do artista que Já foi até garçom 

a b a t i d a 
pe r-

f e i t a 
m e r -

gulha na rima, dá voz\ às 
comunidades cariocas e 
ganha um toque de ‘proi-
bidão’. essa é a vibe de 
victor Hugo gonçalves de 
oliveira, ou como o jovem 
iguaçuano é mais conhe-
cido: MC Torugo. Cario-
ca, o talentoso cantor foi 
apresentado ao funk ainda 

criança, nos tempos de 
escola. À época, sur-
giu a ideia de mon-
tar um grupo de 
dança que se apre-
sentava durante as 
comemorações da 
comunidade esco-
lar. desde então, 
ele não parou 
mais!

em entrevista 
ao jornal Hora 
H, o artista re-
vela que o astro 
Michael Jackson 
é sua maior ins-
piração. deve ser 

por isso que suas 
letras falam da ro-

tina enfrentada pelas 
comunidades cariocas, 
condenadas ao ostracis-
mo, à exclusão social e 

às injustiças (tema mui-

to recorrente nas obras do 
cantor americano, morto 
em junho de 2009) numa 
sociedade cada vez mais 
egoísta e efervescente. Mas 
como em toda regra há ex-
ceção, Torugo decidiu dar 
um toque mais marginal 
para as suas músicas. São 
os ‘proibidões’, que falam 
explicitamente sobre temas 
apimentados. “a maior par-
te do meu público gosta de 
ouvir a segunda versão”, diz 

Segundo o MC, é possí-
vel encontrar suas obras em 
todas as plataformas digi-
tais, inclusive as versões ex-
plícita e comercial (proibida 
e light) da música ‘Senta na 
p*** dos cria’ ou ‘

Senta e dança com cria’. 
“Todas disponíveis para 
melhor entendimento do 
ouvinte”, enfatiza ele. 

“a música, no caso, tem 
como nascente os costu-
mes dos funks das comu-
nidades que, automatica-
mente, abre espaço para 
todas as classes sociais”, 
destaca Toruga, que quali-
fica de eclético o som que 
produz, fruto dos gêneros 
musicais diversificados 

que ouvia na infância. 

 rETorno
 aoS palcoS 

Hoje, MC Torugo se 
apresenta em vários es-
tados, como São paulo, 
Cuiabá, espírito Santo e 
Florianópolis, com casas 
sempre lotadas. “Tive a 
oportunidade de conhecer 
e fazer shows em muitos 
lugares. após nossa turnê 
de fim de ano, em 2019, 
que foi um sucesso, retor-
namos aos palcos em fe-
vereiro”, diz o cantor que 
faz hoje (15) duas apre-
sentações em Cuiabá (uma 
na gerônimo West Music 
e a outra na inauguração 
da Nitro Night, no antigo 
bar). o artista também tem 
show marcado para março 
em Nova iguaçu

perguntado sobre a pro-
dução de um dvd, Toru-
go diz que é um sonho que 
será realizado num futuro 
próximo. “Com deus no 
coração e muito trabalho a 
gente chega lá

“, resume sem entrar em 
detalhe. 

desde a infância 
a música pulsa nas 

veias de MC Toru-
go. inquieto, o jovem 

passou a fazer apre-
sentações mambembes 

nos trens da Supervia. a 
rotina era diária e rendia 
algumas moedas dadas 
pela plateia formada 

por  passageiros. a 
partir dali, parece 

que o futuro de músico es-
tava selado. 

Mas antes, o jovem en-
frentou uma jornada difí-
cil. pedreira mesmo! ao 
mesmo tempo que curtia 
as batalhas de rap nas bala-
das cariocas, ele trabalhou 
como garçom, vendedor, 
camelô, ajudante de pe-
dreiro. Também foi mili-
tar, dançarino, entregador, 

auxiliar administrativo e 
panfleteiro. Ainda assim, 
ele continuava escrevendo 
suas letras e compondo, 
enquanto sonhava com re-
conhecimento do seu talen-
to. "Fazia música o tempo 
todo, sempre foi meu prin-
cipal foco. 

logo depois retornei ao 
funk e comecei fazer meus 
primeiros shows", conta. 

Atividade geral será a última antes do carnaval e 
terá todos os segmentos

divulgação

 divulgação/ arTe JÉSSiCa leMoS/ Hora H

 as várias 'faces' do artista que 
Já foi até garçom 
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rio registra primeira morte 
de sarampo em Nova iguaçu 

alerTa ligado Na saúde

desde o ano 2000, 
um bebê de oito 
meses foi a pri-

meira vítima do sarampo 
no rio de Janeiro. a crian-
ça morreu em 6 de janeiro, 
em Nova iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, região 
que registra o maior nú-
mero de casos. a morte foi 
revelada pela Secretaria de 
estado de Saúde (SeS), 
ontem, sexta, 14/02. o Mi-
nistério da Saúde lançou 
nessa semana a primeira 
etapa da Campanha Nacio-
nal de vacinação contra o 
Sarampo.

Segunda a SeS, o bebê 
se chamava david gabriel 
dos Santos e deu entrada 
no Hospital geral de Nova 
iguaçu em 22 de dezem-
bro do ano passado, com 
quadro de pneumonia. ele 
faleceu em 6 de janeiro. 
duas diferentes análises 
de exames laboratoriais 
confirmaram o sarampo.

a criança estava no abri-
go Santa Bárbara, em vila 
de Cava, bairro de Nova 
iguaçu, localizado na re-
gião do antigo 3º distrito.

/ agêNCia BraSil / divulgação

Baixada Fluminense é a região campeã de casos no Estado

6
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“Como venho alertan-
do desde 2019, é impres-
cindível que as pessoas se 
vacinem e que os pais le-
vem seus filhos aos postos 
de saúde, já que este é o 
grupo mais suscetível no 
momento. iniciamos uma 

A recomendação é que todas as pessoas com até 59 anos se vacinem nas várias fases da campanha lançada esta semana

Assistência Social de Belford Roxo
debate programa acessuas

a Secretaria de assistência So-
cial e Cidadania de Belford roxo 
realizou nesta sexta-feira (14-02), 
o primeiro Seminário acesSuas 
Trabalho: programa Nacional de 
promoção do acesso ao Mundo 
do Trabalho. o encontro buscou 
apresentar ações de 2019 sobre o 
programa e realizar o planejamen-
to de 2020.

durante o evento foram re-
alizadas palestras sobre Suas x 
programa acesSuas Trabalho; 
perspectivas e desafios para a 
socialização da informação e in-
tegração ao mundo do trabalho 
na gestão SuaS; o acesso ao 
mundo do trabalho sob a ótica da 
Secretaria Municipal de Trabalho; 
a importância da educação de Jo-
vens e adultos (eJa) na promo-
ção e acesso ao mundo do traba-
lho; Qualificação profissional no 
território; e a atuação da guarda 
Municipal de Belford roxo no 
acesso ao mundo do trabalho.

Traçar
 ESTraTégiaS 

de acordo com o secretário 
adjunto de assistência Social e 
Cidadania, diogo Bastos, o intui-
to do seminário foi de reunir os 
parceiros e traçar estratégias para 
o encaminhamento das famílias 
e jovens no mundo do trabalho. 
“Nós fazemos o mapeamento 
e encaminhamento para que te-
nham oportunidade de trabalho. 
Muitos não conseguem emprego 
por falta de qualificação. Nesse 
programa visamos essa prepara-
ção”, destacou diogo.

a coordenadora do acesSuas, 
ariane gonzaga, explicou que 
o programa tem como objetivo 
trazer autonomia das famílias usu-
árias da política de assistência so-
cial. “isso é feito por meio de uma 
preparação com oficinas, onde 
aprendem a elaborar seu currículo, 
como se portar em entrevistas de 
emprego, por exemplo. Também 
acompanhamos a trajetória dos 

usuários”, acentuou ariane.

inSErção no 
mErcado 

até o momento foram aten-
didos aproximadamente 50 usu-
ários nas oficinas e dois já foram 
inseridos no mercado de trabalho. 
para participar, é necessário que o 
usuário tenha entre 14 a 59 anos e 
procure o Cras (Centro de refe-
rência de assistência Social) mais 
próximo de sua residência.

palestraram também no en-
contro a assessora de assistência 
Social do Ciee (Centro de inte-
gração empresa-escola) do rio de 
Janeiro, Tatiana Monteiro, o secre-
tário adjunto de Trabalho, adriano 
Nascimento, a chefe da divisão da 
educação de Jovens e adultos de 
Belford roxo, Thatiana Barbosa, 
o diretor de implantação do insti-
tuto Federal de educação, Ciência, 
e Tecnologia do rio de Janeiro, 
Márcio Franklin oliveira e a guar-
da Municipal, vasti aleixo.

raFael BarreTo/pMBr

campanha em janeiro e, até 
o momento, em torno de 
10% do público aguardado 
buscou a vacina. a previ-
são é que o rio ultrapasse 
10 mil casos de sarampo. 
e esse número só pode ser 
evitado por meio da vacina-

ção”, afirmou o secretário 
de estado de Saúde, edmar 
Santos, na manhã de ontem.

a secretaria também atu-
alizou os números de casos 
registrados no rio. Foram 
20 em 2018 e 333 no ano 
passado. Somente este ano, 

189 pessoas já contraíram a 
doença.

antes dos registros mais 
recentes, há pelo menos 
uma década a doença era 
considerada erradicada no 
rio. em virtude do aumen-
to dos casos, uma campa-

nha de combate ao saram-
po está sendo realizada no 
país.

Neste sábado, mais de 
350 postos de Saúde no 
rio estarão abertos para 
vacinação. (Fonte: agên-
cia estado)

 Secretário adjunto Diogo Bastos destacou que o Programa Acessuas visa a 
qualificação

reprodução

Conhecido como 
body lifting, trata-
-se de um procedi-
mento que remove 
a gordura em exces-
so e a flacidez da 
pele, resultando em 
um contorno corpo-
ral mais delineado, 
harmônico e jovem.

essa técnica é re-
comendada para 
pessoas que pos-

suem glúteos bai-
xos, de formato ir-
regular ou planos. 
a diferença pode 
ser percebida quase 
imediatamente, po-
rém, os resultados 
finais podem demo-
rar até 1 ano para 
aparecerem.

por se tratar de 
procedimentos in-
vasivos, é importan-

te procurar um pro-
fissional adequado 
para evitar riscos à 
saúde. 

No site da SBCp-
-SC, você encontra 
a relação de cirurgi-
ões plásticos certi-
ficados, que podem 
recomendar a me-
lhor cirurgia plásti-
ca para os seus glú-
teos.

Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela Universidade 
Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título de 
especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4) e pós-graduação 
em Cirurgia Plástica.

acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/

www.facebook.com/DrRenatoPPalhares/

Contorno corporal
 parte iii
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agente da pF pode ter sido 
morto pela milícia do Ecko

7Polícia
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Ronald Heeren e outro policial teriam ido até a Favela do Rola, na 
Zona Oeste do Rio, entregar intimações, quando foram atingidos

ParamiliTares 

Fontes da polícia Fe-
deral acreditam que o 
agente ronald Heeren 

foi morto por milicianos da 
quadrilha de Wellington da 
Silva Braga, o ecko, acusado 
de controlar a maior milícia 
do rJ desde 2017. ronald, 
que trabalhava no Núcleo de 
operações da delegacia de 
Combate ao Crime organi-
zado (delecor), foi morto na 
última quinta-feira em uma 
diligência que ia fazer em 
Santa Cruz, na Zona oeste 
do rio. ele e outro policial 
que estava com ele, plínio 
ricciardi, teriam ido até a 
favela entregar intimações.

Segundo contou plínio, os 
dois seguiram o caminho su-
gerido pelo gpS e acabaram 
entrando na Favela do rola.

Na comunidade, quatro 
bandidos armados em um 
Corolla prata desceram do 
carro e atiraram contra a 
viatura descaracterizada em 
que os policiais federais es-
tavam.

o policial conseguiu cor-
rer e se esconder em uma 
casa abandonada, por isso 
sobreviveu. o corpo de ro-
nald Hereen foi encontrado 
dentro da viatura, em um 
ponto diferente do local do 
ataque. ainda de acordo 
com fontes da pF, os ban-
didos retiraram a viatura do 
lugar onde tudo aconteceu e 
depois picharam o carro com 
as inscrições de uma facção 
criminosa que já atuou na 
região.a polícia Federal in-
vestiga se essa inscrição foi 
feita para atrapalhar as in-
vestigações.

opEração na 
faVEla do rola

Na manhã de ontem, 
agentes do batalhão de San-
ta Cruz (27º BPM) fizeram 
uma operação na favela. Mas 
até o fechamento desta edi-
ção não havia informações 
sobrre prisões e apreensões.

o Sindicato dos policiais 
Federais do rio Janeiro di-
vulgou uma nota, cobran-
do ação rigorosa da polícia 
Federal para solucionar o 

reprodução

 O agente que foi morto. Disque Denúncia oferece recompensa por informações que levem à prisão de Ecko

crime. a pF lamentou a mor-
te do agente e disse que ele 
trabalhava há 20 anos na Su-
perintendência regional do 
rio. o corpo de ronald He-
eren vai ser enterrado hoje, 

no Cemitério São Francisco 
xavier, em Niterói.

 rEgiõES
 dominadaS 

o grupo paramilitar co-

mandado por ecko domina 
regiões da Zona oeste do 
rio e regiões da Baixada 
Fluminense, extorquin-
do de comerciantes e de 
moradores. em 2018, ele 

fugiu de uma operação 
policial, que prendeu 142 
pessoas ligadas à milícia 
e apreendeu sete meno-
res suspeitos de integrar o 
grupo criminoso.

uma quadrilha que 
praticava roubos na 
Zona Sul do rio foi de-
sarticulada na última 
quinta--feira por agen-
tes da 14ª dp (leblon). 
a polícia Civil informou 
pelo menos 15 pessoas já 
foram vítimas do grupo, 
que inclui duas travestis 
e um motorista de apli-
cativo. uma suspeita e o 
motorista foram presos.

as investigações 
apontam que a suspeita e 
uma comparsa, que tam-
bém já foi identificada, 
contactavam motorista e 
o contratavam para levá-

Traveco é suspeito de integrar 
quadrilha de ladrões no Rio

 reprodução/redeS SoCiaiS

Polícia caça homem que 
atirou em amigos em bar 
o portal dos procu-

rados divulgou, ontem, 
um cartaz pedindo com 
informações que pos-
sam levar a prisão de 
genison da Conceição, 
de 42 anos.  Segundo a 
políciia, ele é o princi-
pal suspeito de ter ati-
rado contra três amigos 
durante uma discussão 
em um bar em Campo 
grande, na Zona oeste 
do rio, no último do-
mingo. agentes da 35ª 
dp (Campo grande), 
que investiga o caso, 
realizaram buscas, mas 
não o encontraram. 

genison é procurado 
pela tentativa de homi-
cídio de Filipe dos San-
tos, de 20 anos, daniel 
victorino, 27, e ander-
son reis, 29. os amigos 
foram baleados por ele 
em um bar que fica na 

 Pelo menos 15 pessoas já foram vítimas do grupo

Chefe do tráfico de Arraial morre 
dois dias depois de matar pM

um marginal apon-
tado como o chefe do 
tráfico de uma favela 
de arraial do Cabo, 
na região dos lagos, 
foi morto, ontem, 
dois dias depois de 
matar um policial mi-
litar em Figueira. de 
acordo com equipes 
do 25º BpM (Cabo 
Frio), agentes faziam 
buscas no local desde 
a última quarta-fei-
ra para identificar o 
autor do assassinato 
do sargento ricardo 
oliveira dos Santos, 

estrada do guandú do 
Sena, próximo da loca-
lidade conhecida como 
Carobinha, no bairro da 
Zona oeste do rio.

“Nós fomos em vários 
endereços até agora. 
estivemos em Bangu, 
Mangaratiba e outras 
regiões”, conta o dele-
gado Titular da 35ª dp 
(Campo grande), luis 
Mauricio armond, res-
ponsável pela investiga-
ção.

Quem tiver qualquer 
informação a respeito da 
localização genison da 
Conceição, favor denun-
ciar pelos seguintes ca-
nais: Whatsapp do por-
tal dos procurados (21) 
98849-6099; pelo face-
book/(inbox), endereço: 
https://www.facebook.
com/procuradosrj/, pelo 
mesa de atendimento do 

‘Monstro’ é preso por agredir a 
mãe com socos em Nova iguaçu 

um homem acusado de 
agredir com socos, tapas 
e chutes a própria mãe foi 
preso por agentes da de-
legacia especializada de 
atendimento à Mulher de 
Nova iguaçu (deaM Nova 
iguaçu), na última quinta-
-feira, no bairro Jardim al-
vorada, no município. 

de acordo com os agen-
tes, a vítima, sua própria 
mãe de 68 anos, foi até à 
unidade policial relatar que 
havia sido agredida pelo 
seu filho por motivo fútil. 
a mulher conta que após o 
filho chamar ela para almo-
çar, ele entrou no cômodo 
agredindo-a “sem motivo 

algum”.
Após a notificação, os po-

liciais foram até o domicílio 
do autor e o autuaram em 
flagrante. A mulher realizou 
o exame de corpo de delito 
e as lesões foram realmente 
constatadas. após as forma-
lidades ele será encaminha-
do ao sistema prisional.

disque-denúncia (21) 
2253-1177, ou pelo 
aplicativo para celular 
do disque denuncia. 
Todas as informações 
sigilosas sobre o caso 
serão encaminhadas 
para 35ª dp encarrega-
da do caso e do inqué-
rito criminal.de 40 anos. Segundo 

a corporação, o tra-
ficante foi morto du-
rante confronto.

a pM informou que 
durante as buscas, 
equipes prenderam 
dois suspeitos em 
uma van que iriam 
participar da tenta-
tiva de fuga de He-
merson. depois de 
obterem novas infor-
mações, os militares 
foram para o bairro 
Bananeiras, em ara-
ruama. ao chegarem 
no local, os pMs afir-

maram ter sido rece-
bidos a tiros. após o 
confronto, um crimi-
noso foi preso e ou-
tros dois, entre eles 
Hemerson, morreram.

o disque-denúncia 
chegou a oferecer r$ 
5 mil para quem infor-
masse o paradeiro do 
assassino do policial 
militar. Com a mor-
te do sargento, chega 
a nove o número de 
pMs assassinados no 
rio somente em 2020. 
a média é de pelo me-
nos um por semana. 

reprodução/redeS SoCiaiS 

-los para realizar os rou-
bos. ao percorrer ruas do 
leblon, ipanema e Bota-
fogo, eles selecionavam 
as vítimas, desciam do 
carro, praticavam os 

crimes e voltavam para 
o veículo. ao atacar as 
pessoas, eles mostravam 
uma pistola e pegavam 
bolsas, carteiras, celula-
res e joias.
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estado anuncia apoio ao 
Carnaval de rua do Rio 

divulgação/goverNo do eSTado 

Ao todo, o investimento é de R$ 9,2 milhões, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com a parceria 
da Ambev. O aporte financeiro vai custear a infraestrutura dos desfiles dos blocos carnavalescos

]

o governo do estado 
anunciou, ontem o 
apoio ao Carnaval de 

rua do rio de Janeiro 2020. ao 
todo, o investimento é de r$ 
9,2 milhões, por meio da lei 
de incentivo à Cultura, com a 
parceria da ambev. o aporte 
financeiro vai custear a infra-
estrutura dos desfiles dos blo-
cos carnavalescos e a inclusão 
de mais postos de atendimento 
médico e ambulâncias para 
atender os foliões.

“os blocos de rua são inte-
grantes da cultura e são do povo 
fluminense. E, por isso, se faz 
necessário o investimento pú-
blico, porque o estado não dei-
xa de arrecadar, mas ganha com 
o retorno financeiro do turismo 
e da promoção do rio de Janei-
ro”, disse o governador Wilson 
Witzel (foto).

desde o início do ano, o go-
verno do estado deu início às 
negociações para viabilizar o 
Carnaval de rua. os encontros, 
capitaneados pelas secretarias 
da Casa Civil, de Cultura e 
economia Criativa e pela Sub-

secretaria de grandes eventos, 
foram realizados com repre-
sentantes do Fórum Carioca de 
Carnaval de rua.

“o estado abraça o Carnaval 
fluminense e, com este inves-
timento, garante a estrutura da 
festa de rua deste ano. É fun-
damental este apoio logístico 
do poder público para a maior 
celebração do rio de Janeiro. 
vale lembrar que o Carnaval 
tem grande impacto na econo-
mia criativa porque não é só o 
folião quem ganha, mas tam-
bém toda a cadeia produtiva, 
como costureiras e aderecis-
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tas”, destacou a secretária de 
Cultura e economia Criativa, 
danielle Barros.

ExpEcTaTiVa dE 
aTrair 7 milhõES dE 

pESSoaS
dados apontam que cerca 

de 7 milhões de pessoas devem 
aproveitar o Carnaval no rio 
de Janeiro este ano. o diretor 
de marketing da ambev, pedro 
araújo, falou sobre os números 
da parceria entre a administra-
ção pública e a iniciativa priva-
da.

“Temos o objetivo de ofe-

recer aos foliões uma estrutura 
cada vez melhor, além de uma 
experiência agradável. estamos 
presentes não só na capital, mas 
também em cerca de 460 blo-
cos em torno de 20 municípios 
do estado. acreditamos na im-
portância da cultura popular”, 
falou araújo.

criação dE grupo 
dE ESTudo 

para dar mais celeridade 
aos processos de autorização e 
liberação aos grandes eventos, 
entres eles o Carnaval, o 
governo do estado criou 

um grupo de estudo para 
aperfeiçoar o marco re-
gulatório, com o envol-
vimento dos principais 
atores que organizam e 
atuam nas festas. “Só na 
cidade do rio temos uma 
movimentação financeira 
que chega a r$ 3,9 bi-
lhões. ou seja, é dinheiro 
circulando, pessoas con-
sumindo, bares e restau-
rantes vendendo, além de 
empregos gerados”, con-
cluiu o subsecretário de 
grandes eventos, ruan 
lira.

 

Verão TIM gerou três mil empregos 
diretos e indiretos no festival

grandes nomes da 
música brasileira, 
como as cantoras elza 
Soares e iza, além do 
grupo Melim e da du-
pla anavitória, foram 
responsáveis por reunir 
cerca de 500 mil pes-
soas durante o Festival 
verão TiM, realizado 
entre os meses de ja-
neiro e fevereiro. além 
disso, em torno de três 
mil postos de trabalho 
temporários, entre di-
retos e indiretos, foram 
gerados com o evento, 
que recebeu o apoio 
do governo do estado, 

por meio da Secretaria 
de Cultura e economia 
Criativa, através da lei 
de incentivo à Cultura.

“o verão TiM foi 
um verdadeiro sucesso. 
patrocinamos, via lei 
de incentivo à Cultu-
ra, um festival gratuito, 
que explorou a diversi-
dade, a música e levou 
diversão e entreteni-
mento à orla, gerando 
cerca de 3 mil empre-
gos diretos e indiretos. 
eventos como esse 
provam que a cultura 
está presente”, disse a 
secretária de Cultura 

e economia Criativa, 
danielle Barros.

 açõES SociaiS
o festival contou 

com a parceria da Se-
cretaria de estado de 
desenvolvimento So-
cial e direitos Huma-
nos e do rioSolidario. 
equipes da Subsecre-
taria de promoção, de-
fesa e garantia dos 
direitos Humanos 
distribuíram adesivos 
da campanha verão 
sem preconceito, esti-
mulando a promoção 
da igualdade racial e 

contra a lgBTfobia. 
o evento também con-
tou com a participação 
da Fundação para a in-
fância e adolescência 
(Fia), que distribuiu 
pulseiras de identifi-
cação para menores de 
idade.

fuTuro agora 
o rioSolidario, por 

meio do projeto Futu-

ro agora, viabilizou a 
contratação de dez jo-
vens do Banco de Ta-
lentos da instituição 
para o trabalho na pro-
dução do evento, aten-
dendo ao público em 
geral, no espaço para 
deficientes físicos e na 
ação socioambiental. 
além disso, foram re-
cebidas doações de ce-
lulares e carregadores 

quebrados ou que não 
estejam mais em uso. 
Todo o material descar-
tado será destinado às 
famílias que vivem da 
coleta, separação, ven-
da e destinação adequa-
da de lixo eletrônico. 
a iniciativa é uma par-
ceria com a Cooperati-
va popular amigos do 
Meio ambiente (Coo-
pama).

divulgação

- Artistas da MPB foram responsáveis por reunir cerca de 500 mil pessoas 
durante o festival 

 

Pacientes do Centro Psquiátrico 
antecipam folia de carnaval

pacientes do Cen-
tro psiquiátrico 
do rio de Janeiro 
(CprJ) receberam a 
ilustre presença da 
velha guarda da es-
cola de Samba impe-
ratriz leopoldinense 
(foto). o encontro, 
realizado no dia 12 
de fevereiro, reuniu 
mais de 60 pacientes.

a unidade estadu-
al é um Centro de 
atenção integrado de 
Saúde Mental sob 
a administração da 
Fundação Saúde do 
estado do rio de Ja-
neiro, órgão da SeS-
-rJ.

para o diretor do 
CprJ, Francisco 
Sayão, é importante 

trabalhar com música 
e arte na atual políti-
ca de Saúde Mental. 
Como modelo trans-
formador, em que a 
participação da fa-
mília é imprescindí-
vel ao tratamento do 
paciente, como tam-
bém a valorização da 
equipe de profissio-
nais de saúde.

 reprodução
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Saúde de Porto Real receberá 
investimentos de R$ 4,4 milhões 

divulgação/goverNo do eSTado 

Prefeito Ailton Marques assinou convênio na Secretaria de Estado de Saúde, no Rio. Objetivo é revitalizar a área, além 
da reforma e ampliação do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e a construção da Unidade de Saúde da Família 

em encontro realizado na úl-
tima egunda-feira, na Secre-
taria de estado de Saúde, no 

rio, o prefeito ailton Marques assi-
nou um convênio que prevê o apor-
te financeiro de r$ 4.466.354,30 
no sistema de saúde municipal, 
em 2020. “Com esse recurso, va-
mos completar nosso programa de 
revitalização da saúde do municí-
pio com a reforma e a ampliação 
do Hospital geral Municipal São 
Francisco de assis e a construção 
da unidade de Saúde da Família 
do parque Mariana”, comentou o 

prefeito, na presença do secretário 
de estado, edmar Santos e do se-
cretário municipal de Saúde, luiz 
Fernando Curty Jardim.

os recursos destinados a porto 
real já estarão disponíveis para a 
prefeitura a partir da publicação 
do documento assinado no diário 
oficial do estado nos próximos 
dias e serão utilizados exclusiva-
mente para a execução de projetos 
pré-aprovados. “esse convênio é 
bastante prático, porque transfere os 
recursos diretamente para o Fundo 
Municipal de Saúde, na medida 
em que os serviços presentes nos 
projetos apresentados forem sendo 
executados. algumas obras já estão 

em processo de licitação, como a 
construção da Sala de Coleta e a re-
forma da subestação de energia do 
Hospital. Também serão adquiridos 
novos equipamentos - como mesa 
cirúrgica elétrica, unidade móvel de 
anestesia, monitores e ventiladores 
para o CTi, entre outros aparelhos - 
computadores, camas hospitalares, 
itens de conforto como ar-condicio-
nado e televisão”, explica o secretá-
rio de Saúde.

Conforme nota emitida pela 
Secretaria de estado, as secretarias 
municipais deverão respeitar os 
projetos e apresentar os cronogra-
mas à Secretaria de estado de Saú-
de, que, mediante a uma prestação 

SábAdO, 15 dE fEvEREiRO dE 2020

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

de contas sobre as obras, repassará 
o dinheiro.

 cirurgiaS dE 
oTorrinolaringo-

logia
a prefeitura, através da Secreta-

ria Municipal de Saúde (SMS), 
retomou na quinta-feira da se-
mana passada, as cirurgias de 
otorrinolaringologia, que aconte-
cm no Hospital geral Municipal 
São Francisco de assis (HgMS-
Fa). Conforme informações da 
SMS, a unidade de saúde vai 
realizar antes do fim do primeiro 
semestre deste ano, uma média 
de três cirurgias por mês. dentre 

os procedimentos programados 
estão amigdaletcomia (remoção 
cirúrgica das amígdalas) e ade-
noidectomia (retirada de adenoi-
de, um tecido esponjoso da parte 
interna do nariz).

“No ano passado a SMS ad-
quiriu uma caixa instrumental 
para a realização de cirurgias 
de otorrinolaringologia. Com 
a entrada de uma profissional 
concursada,  também no ano 
de 2019, conseguimos retomar 
os procedimentos, dando conti-
nuidade aos outros mutirões de 
cirurgias, que foram iniciados no 
ano passado”, disse o secretário 
de Saúde, luiz Fernando Curty 

Jardim, que ainda completou 
destacando que para a realiza-
ção de consultas no segmento, 
o paciente deve possuir enca-
minhamento proveniente da 
unidade de Saúde da Família de 
referência e, de posse do mesmo, 
deve procurar o atendimento 
especializado, que acontece no 
Centro de diagnóstico e Trata-
mento Henrique Sabadini e no 
policlínico do Fátima.

o policlínico Fátima está si-
tuado à rua São Francisco, s/nº, 
Fátima. Já o Centro de diagnós-
tico localiza-se à avenida renato 
Monteiro, nº 1235, anexo ao Hg-
MSFa.

 

prefeitura de itatiaia faz remoção e 
trânsito é liberado após queda de árvore

a prefei tura  de 
i ta t ia ia  informa que 
o t rânsi to  na estra-
da de acesso aos 
bairros  Maringá/
Maromba,  próximo 
a estação de Tra-
tamento de esgoto 
(eTe),   que estava 
t e m p o r a r i a m e n t e 
interrompido,  devi-

do a  queda de uma 
árvore,  já  foi  l ibe-
rado.Neste  momen-
to,  a  concessionária 
de fornecimento de 
energia  e lé t r ica  que 
atende a  local idade 
assumiu os  t raba-
lhos para  o  resta-
belecimento do ser-
viço,  com a t roca 

do poste  de energia 
que foi  danif icado 
com a queda.o tra-
balho de remoção 
da árvore e  l ibera-
ção da via  foi  rea-
l izado pela  equipe 
da adminis t ração 
regional  do bairro 
e  em parcer ia  com a 
defesa Civi l .

 

Quatis reúne moradores para 
roda de capoeira em projeto 

Toda quarta-feira, a 
partir das 18 horas, o 
Ciep Municipalizado 
Marciana Machado de 
elias, no bairro Nos-
sa Senhora do rosário, 
recebe moradores de 
diversas faixas etárias 
(foto), e residentes em 
vários bairros de Qua-
tis, para as atividades 
da uma iniciativa que 
há, cerca de um ano, 
vem ampliando as con-
dições de inclusão so-
cial em favor de pelo 
menos 250 pessoas.

o projeto abadá de 
capoeira é realizado 
com o apoio da prefeitu-
ra, principalmente atra-
vés da cessão do espaço 
necessário à realização 
das atividades, ou seja, 
o próprio Ciep, no qual 
se encontram matricu-
lados muitos estudantes 
que fazem parte da ini-
ciativa. aliás, no caso 
dos alunos do Ciep, 
a frequência regular à 
sala de aula representa 
um dos critérios para a 
participação do projeto: 

os que tiverem muitas 
faltas na escola, sem as 
devidas justificativas, 
podem ser excluídos da 
capoeira.

No fim de semana 
passado, cerca de 50 
integrantes deste nú-
cleo de capoeira re-
presentaram a cidade 
num encontro regional 
ocorrido no município 
de paulo de Frontin. 
o encontro teve como 
objetivo celebrar o ani-
versário do mestre pre-
tinho, um dos respon-

sáveis pela realização 
da capoeira no Ciep 
de Quatis. a capoeira 
em Quatis conta com a 
participação de morado-
res dos bairros São Be-
nedito, Santo antônio, 
Água espalhada, Jardim 
independência e lote-
amento São José, além 
do próprio bairro Nossa 

Senhora do rosário.
especialistas apontam 

os benefícios proporcio-
nados aos que a prati-
cam. algumas das mais 
importantes são as se-
guintes: reduz o estresse 
e a ansiedade; desenvol-
ve a força corporal e a 
flexibilidade; melhora a 
confiança e a autoesti-

ma; promove a interação 
social; estimula o condi-
cionamento cardiovas-
cular; estimula o respei-
to ao próximo; amplia os 
conhecimentos, uma vez 
que a capoeira repre-
senta uma manifestação 
cultural afro-brasileira; e 
contribui para o enfren-
tamento da timidez.

divulgação/goverNo do eSTado

 

Volta Redonda ganha mas 
guardas municipais 

a prefeitura de vol-
ta redonda recebeu na 
manhã de ontem, os 
aprovados no concur-
so público para guar-
da Municipal (gMvr) 
convocados no último 
dia 05. eles se reuniram 
no auditório do Saae-
-vr e foram orientados 
pelas funcionárias do 
departamento de ges-
tão de pessoas, isabela 
Motta de Brito e Mar-
cela gomes, a procurar 
a Junta Médica e fazer 
os exames solicitados.

o prefeito Samuca 
Silva afirmou que após 
a avaliação da saúde e 
apresentação dos docu-
mentos, os candidatos 
estarão aptos para in-
gressar na corporação. 
“Com essa convoca-
ção, garantimos os di-
reitos dos aprovados 
no concurso realizado 
em 2018 e atendemos 
à necessidade da nos-
sa guarda Municipal 
que precisava aumen-
tar o efetivo”, disse.

o subcomandante 

da guarda, rodrigo 
Muller, também tirou 
dúvidas dos futuros 
colegas de corpora-
ção e afirmou que os 
novos agentes vão 
colaborar para me-
lhora no atendimen-
to à população. “o 
acréscimo de quase 50 
guardas no nosso efe-
tivo será fundamental 
para ampliarmos nos-
sas ações”, falou, lem-
brando que a guarda 
Municipal passará a 
contar com 220 agentes.



A Lua Minguante 

traz encerramentos na 

família ou para lidar com 

assuntos do imóvel. É um 

bom dia para avaliar a 

qualidade das relações e os planos com 

outra pessoa. Essa decisão o ajuda a 

ancorar o trabalho e a fortalecer a sua 

rotina.

A Lua Minguante 

traz encerramentos na 

forma de administrar os 

recursos compartilhados 

e o leva a estruturar os 

planos de uma forma mais eficaz e 

estratégica. É preciso desenvolver 

o desapego de velhos padrões e 

comportamentos com pessoas que 

exercem poder em sua vida.

Áries

A Lua Minguante traz 

encerramentos com 

uma pessoa que o afeta 

significativamente. A 

pessoa tocada pode 

ser o cônjuge, sócios ou uma pessoa 

do seu convívio. A forma como 

você se relaciona vem causando 

transformações em sua vida, além de 

aprendizados.

Touro

A Lua Minguante 

traz finalizações 

importantes no 

trabalho e no 

formato de sua 

rotina. A dinâmica da rotina e os 

hábitos mudam, e isso é ótimo para 

transformar estruturas que não cabem 

mais, de maneira estratégica e com 

planejamento. É necessário dar 

atenção à saúde.

Gêmeos

A Lua Minguante 

pede encerramentos 

na forma de lidar com 

os afetos envolvendo 

os filhos ou o campo 

amoroso. Olhar mais para as suas 

necessidades requer desapego e 

transformações profundas na forma 

de se relacionar. Fortaleça a sua 

autoestima desapegando do que não 

lhe serve mais.

Câncer

Leão

A Lua Minguante 

traz encerramentos 

importantes para se 

relacionar com pessoas 

do seu convívio, 

inclusive pessoas que 

afetam a sua rotina e trabalho. Novas 

posturas vão ajudá-lo a fortalecer a 

autoestima e a desenvolver os seus 

talentos.

Virgem

A Lua Minguante 

traz encerramentos 

importantes no campo 

material. É um bom 

dia para examinar 

o modo como vem administrando 

os investimentos e, se for possível, 

evitar compromissos acima de 

suas possibilidades. É momento de 

priorizar com estratégia.

Libra

A Lua Minguante 

traz encerramentos 

significativos para o 

seu desenvolvimento. 

Você está numa fase 

de avaliação para tomar decisões de 

uma forma assertiva e positiva para o 

seu crescimento pessoal. A experiência 

pode trazer mudanças de cursos ou 

uma pausa necessária.

Escorpião

A Lua Minguante 

traz encerramentos 

importantes que afetam 

o campo emocional e 

pedem discrição sobre 

suas decisões financeiras 

e comerciais. Tenha atenção com 

os medos e os bloqueios que podem 

impedir o seu progresso. Seja 

estratégico.

Sagitário

A Lua Minguante traz 

encerramentos com um 

grupo de pessoas e com 

atividades que afetam 

a estrutura financeira 

de todos. A experiência lhe dá a 

possibilidade de olhar mais para as suas 

necessidades e de ter uma postura mais 

firme e estratégica.

Capricórnio

A Lua Minguante 

traz encerramentos 

significativos para 

lidar com a carreira e 

os planos futuros. A 

experiência exige de 

você novas posturas e condutas. Você 

está consciente da situação e disposto 

a fortalecer a autoestima por meio 

do autoconhecimento e de práticas 

espirituais.

Aquário

A Lua Minguante 

traz encerramentos 

importantes para o 

desenvolvimento dos 

projetos, o que pode tocar 

um grupo de pessoas. Ficam em destaque 

cursos, viagens e decisões baseadas na 

ética. Tenha atenção com o controle 

exercido pelas pessoas envolvidas.

Peixes
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Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 007/2020 - Baseado nos pareceres da ACI 
e da Procuradoria, homologo, na forma do art. 57, II da 
Lei nº 8.666/93, a prorrogação do prazo do Contrato nº 
001/17, cujo objeto é a locação de 17 (dezessete) veículos 
tipo passeio, adjudicando o presente à empresa ViLLAR 

GuiMARÃES COMÉRCiO DE pnEuS LTDA. - Epp, no 
valor de R$ 61.992,00 (sessenta e um mil, novecentos e 
noventa e dois reais) por mês, pelo período de 12 (doze) 
meses, perfazendo o valor global de R$ 743.904,00 
(setecentos e quarenta e três mil, novecentos e quatro 

reais).
 

Em, 12 de fevereiro de 2020.
FELIPE RANGEL GARCIA

Presidente 

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4681/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2020 que objetiva a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSILIOS PARA 
COZINHA, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 4681/2019, às 
empresas:
Empresa: K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 21.971.041/0001-03
Valor de R$ 1.519,00 (mil quinhentos e dezenove reais)
Empresa: E M DE OLIVEIRA SOLUÇÕES PÚBLICAS
CNPJ: 17.495.563/0001-09
Valor de R$ 11.620,25 (onze mil, seiscentos e vinte reais e vinte e 
cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 12 de fevereiro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4227/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2020 que objetiva 
a AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) 
no processo administrativo 4227/2019, à empresa:
Empresa: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
CNPJ:  26.844.478/0001-91
Valor de R$ 8.985,00 (oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 12 de fevereiro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1848/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do 

Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resul-
tado da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
n° 008/2020 que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, processo administrativo 
1848/2019, na condição de DESERTA. Ficando desde já autorizado 
novo procedimento licitatório.

Porto Real, 14 de Fevereiro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 05 AO CONTRATO 
Nº 001/2016
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Porto Real Funerária e Capela Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57,  inciso II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3846/2015
06 - Valor: R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais)
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 14/01/2020 e com tér-
mino em 14/01/2021
08 - Data da Assinatura: 14 de janeiro de 2020

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e 

Habitação 

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO CONTRATO 
Nº 084/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57,  inciso II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3208/2018
06 - Valor: R$ 146.004,00 (cento e quarenta e seis mil e quatro reais)
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 07/01/2020 e com tér-
mino em07/01/2021
08 - Data da Assinatura: 07 de janeiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO CONTRATO 
Nº 085/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: J VITAL SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57,  inciso II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3208/2018
06 - Valor: R$ 224.280,00 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos 
e oitenta reais)
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 07/01/2020 e com tér-
mino em07/01/2021
08 - Data da Assinatura: 07 de janeiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO CONTRATO 
Nº 141/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: CGCON ENGENHARIA LTDA ME
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57,  § 1°, inciso VI,  da Lei Federal 
n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3669/2019
06 - Prazo: 04 (quatro) meses com início em 11/02/2020 e com tér-
mino em 11/05/2020
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 049/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: COMAL CONSTRUTORA LTDA
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, I, “b”  da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 6776/2018
06 - Valor: R$ 98.040,16 (noventa e oito mil, quarenta reais e de-
zesseis centavos)
07 - Data da Assinatura: 21 de janeiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

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 

14 DE FEVEREIRO DE 2020. PuBLICADO EM 
15/02/2020 – CÓD-PMBR 032.

DECRETO Nº 4.838 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado do servidor com a matrícula abaixo 
relacionada, oriundas da Secretaria Municipal de Saúde 
– SEMuS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da 
Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 
de abril de 2017.

MATRÍCuLA CANCELAMENTO A CONTAR DE

25/065687 21/01/2020

 
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 Nº0703/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CARLA VANESSA DA PENhA MATIAS DE OLIVEIRA, 
do cargo em comissão de Secretário Executivo, símbo-

lo CC-2, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº0704/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDILSON SOuZA DE ANDRADE, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº0705/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDILSON SOuZA DE ANDRADE, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº0706/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROBERTO CARNEIRO DO NASCIMENTO, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Meio Am-
biente.

PORTARIA Nº0707/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TELMO COSTA DA SILVA, do cargo em comissão de 
Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do 
Prefeito.

PORTARIA Nº0708/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JESSICA DE SOuZA LuCAS, para exercer o cargo em 

comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº0709/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar de desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JuSTO GLAuCO RODRIGuES DE ARAuJO MES-
QuITA, do cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0710/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar de desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JuSTO GLAuCO RODRIGuES DE ARAuJO MES-
QuITA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Especial de Direitos humanos, símbolo AES, na Secre-
taria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0711/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PhELIPE LAuRET ANDRADE DOS SANTOS, do cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Alta Complexida-
de, símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0712/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, PhELIPE LAuRET ANDRADE DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Articulação 
e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0713/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI
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ingredientes

Modo de preparo

peixe CoM açaÍ

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

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

FilÉ De MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

CaNjiCa

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

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

ingredientes

Modo de preparo

CarapeBa 
grelhaDa

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

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

RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GEOVANE LIMA BAPTISTA, do cargo em comissão de 
Agente de Articulação e Cidadania, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0714/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GEOVANE LIMA BAPTISTA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0715/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAFAEL FuRTADO CORDEIRO ROSA, do cargo em 
comissão de Agente de Articulação e Cidadania, símbo-
lo CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Cidadania.

PORTARIA Nº0716/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar de desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RAFAEL FuRTADO CORDEIRO ROSA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0717/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
DOuGLAS DA SILVA DE OLIVEIRA , do cargo em co-
missão de Agente de Articulação e Cidadania, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0718/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANA PAuLA COSTA DE JESuS OLIVEIRA , para exer-
cer o cargo em comissão de Agente de Articulação e 
Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0719/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAYANNA ARAuJO NuNES PEREIRA, do cargo em 
comissão de Agente de Articulação Regional, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0720/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JuLIE RODRIGuES DA COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Agente de Articulação Regional, sím-
bolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência So-
cial e Cidadania.

PORTARIA Nº0721/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
AMANDA DE ALENCAR SILVA GEVEGIR, do cargo em 
comissão de Agente de Articulação Regional, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0722/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
AMANDA DE ALENCAR SILVA GEVEGIR, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo 
CC-6, na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0723/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
VALERIA NOVAES GuIMARÃES , do cargo em comis-
são Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secre-
taria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0724/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VALERIA NOVAES GuIMARÃES, para exercer o cargo 
em comissão de Diretor do Departamento de Gestão 
Administrativa, Orçamentária e Financeira, símbolo 

CC-3, na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania.

PORTARIA Nº0725/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DANIELA FARIAS DA SILVA, da Função Gratificada de 
Gerente, símbolo FG-1, da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0726/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar de desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, DANIELA FARIAS DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania.

PORTARIA Nº0727/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WALDEZ AMARAL GALINDO, do cargo em comissão 
de Agente de Articulação e Cidadania, símbolo CC-8, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania.

PORTARIA Nº0728/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TATIANE DA ROChA DIONISIO RODRIGuES, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Articulação 
e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0729/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DEBORA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, para exer-
cer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Alta 
Complexidade, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0730/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ANDREA MACEDO DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Articulação Regional, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0731/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
TIERES NASCIMENTO DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania.

PORTARIA Nº0732/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cida-
dania.
MARCELO SILVA MORAIS JuNIOR
ELISABETE SILVA MARINS DOS SANTOS
PATRICIA SOuSA DA SILVA
CALOR ALBERTO NuNES FILhO

PORTARIA Nº0733/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar de 31 de janeiro de 2020 com fun-
damento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, ALEXANDRINA AMARAL SILVA , do 
cargo em comissão Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, Da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Cidadania.

PORTARIA Nº0734/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, LETICIA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em 
comissão Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº0735/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munic-
ipal, SIDILEA BATISTA CRuZ , do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secre-

taria Municipal de Defesa Civil e Ordem urbana. 

PORTARIA Nº0736/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Excluir JOSE VICENTE DA SILVA e JuLIO CESAR 
DA SILVA SÁ da PORTARIA Nº 0324/SEMAD/2020 
DE 22/01/2020, publicada no Jornal hora h em 
23/01/2020.

PORTARIA Nº0737/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LIZANDRA LEAL NuNES, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Procuradoria 
Geral do Município.

PORTARIA Nº0738/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MAYARA ALEXANDRA CARDOSO DE CARVALhO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, na Procuradoria Geral do Muni-
cípio.

PORTARIA Nº0739/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WESLEY DE LIMA DO NASCIMENTO DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº0740/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROBERTO LORENA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-
10, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº0741/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JORGE EDuARDO ROSA LOuRENÇO, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi-
lidade urbana.

PORTARIA Nº0742/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ERNANDE COuTO DE FARIAS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-
11, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mo-
bilidade urbana.

PORTARIA Nº0743/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, ThIAGO MAGALhÃES DA SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana.  

PORTARIA Nº0744/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WAGNER LuIS DE SOuZA RODRIGuES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbo-
lo CC-8, na Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Mobilidade urbana.  

PORTARIA Nº0745/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROBERTO LORENA DA SILVA JuNIOR, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Se-
cretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
urbana. 

PORTARIA Nº0746/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ThIAGO MAGALhAES DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilida-
de urbana. 

PORTARIA Nº0747/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis
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Clube belga contrata 
Canela do Nova Iguaçu

aTleTa laraNja Na euroPa

Avante da Baixada vai jogar na Primeira Divisão da Bélgica

o atacante Canela, que 
pertence ao Nova 
iguaçu, partiu rumo 

ao futebol europeu e vai 
atuar pelo Zulte Waregem, 
clube da primeira divisão do 
Campeonato Belga.

Canela chegou ao clube 
da Baixada em 2019, após 
defender o artsul por uma 
temporada. aos 20 anos, ele 
acumula 21 jogos e sete gols 
pelo laranjão. entretanto, foi 
no início deste ano que ele 
atingiu sua melhor marca, 
quando ganhou visibilidade 
na Copa São paulo de Fute-
bol Júnior e quando marcou 
dois gols em três jogos pela 
categoria profissional.

“Sou muito grato ao Nova 
iguaçu. o clube sempre me 
deu o suporte necessário 
para poder viver momentos 
como esse. agora é focar 

nessa nova jornada. Que seja 
de muitas conquistas e reali-
zações”, disse o novo camisa 
79.

destino do atacante, o 
Zulte Waregem é um dos 
principais clubes do futebol 
belga. dentre as principais 
conquistas, estão três Taças 
da Bélgica e um título da Se-
gunda divisão Belga. Fora 
das quatro linhas, o time 
possui parceria com outros 
de maior expressão, como 
por exemplo o lile, do Cam-
peonato Francês.

em Caxias, município no 
qual Canela morava, a tem-
peratura varia anualmente 
entre 17 °C a 33 °C e rara-
mente é inferior a 14 °C ou 
superior a 38 °C. Já em Bru-
xelas, a capital da Bélgica, a 
temperatura varia de 1 °C a 
23 °C e raramente é inferior 
a -6 °C ou superior a 29 °C. 
porém, a temperatura não 
será problema, garantiu Ca-

nela.
“Notei uma diferença 

muito grande logo quando 
cheguei. Mas isso não será 
motivo de dificuldade. É 
questão de adaptação e vou 
fazer de tudo para me adap-
tar o quanto antes”, garantiu.

Por fim, Canela fez ques-
tão de deixar uma mensagem 
de agradecimento ao Nova 
iguaçu, aos companheiros e 
a todos os profissionais que 
fazem parte do clube. “Que-
ro deixar aqui o meu agra-
decimento ao Nova iguaçu 
Futebol Clube. Como já dis-
se, sou muito grato a todos. 
São pessoas preparadas, pro-
fissionais focados no cres-
cimento do clube. agradeço 
também ao presidente Jânio 
e ao Sr. vitor, que sempre me 
aconselharam”, finalizou. O 
atacante segue treinando em 
solo belga, onde se prepara 
para estrear pelo Zulte Wa-
regem. Artilheiro exibe a camisa de seu novo clube direto de Bruxelas, capital Belga

divulgação
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SeguNDo CaDerNo

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade urbana. 
FABIO VON DOLLINGER LOPES
ROBERTO COSTA 

PORTARIA Nº0748/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2020, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, NAThALIA VIEIRA DE ANDRADE, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº0749/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal Educação.
LuCAS LuANDSON DE JESuS SANTOS
MAThEuS DA SILVA SEQuEIRA

PORTARIA Nº0750/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal Educação.
LuANA LuCAS BARBOSA DOS PREZERES
CARLOS AuGuSTO MORAES DA CONCEIÇAO

PORTARIA Nº0751/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
AMANDA PIO DE ABREu MIRANDA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0752/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANTONIO ALVES TOMAZ, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0753/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SEBASTIAO hERCuLANO DE MATTOS NETTO, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0754/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GuILhERME GAIAO LOuRENÇO, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secre-
taria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº0755/SEMAD/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PAuLO LuIZ DE SOuZA JuNIOR, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MuNICIPAL DE SAÚDE – SEMuS 

PORTARIA Nº 003/SEMuS/2020 DE 14 DE FEVEREI-
RO DE 2020
INSTITuI A COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE 
DA CONCESSÃO DOS ADICIONAIS DE INSALuBRI-
DADE E PERICuLOSIDADE, DESIGNA SEuS MEM-
BROS E DÁ OuTRAS PROVIDÊNCIAS.
  

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atri-
buições legais, e,
CONSIDERANDO, a necessidade de proporcionar 
aos servidores públicos da Secretaria de Saúde, com 
comprovação das condições insalubres ou perigosas, 
a concessão dos adicionais por atividade especial.

RESOLVE: 
Art. 1º – Instituir a Comissão Especial para análise da 
concessão dos adicionais de insalubridade e periculo-
sidade no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Belford Roxo. A presente Comissão tem 
por objetivo verificar a ocorrência de insalubridade e 
periculosidade, emitindo Relatório Técnico Conclusivo, 
indicando quando for o caso, o grau de periculosidade 
e insalubridade.
Art. 2º – Ficam nomeados para compor os quadros da 
Comissão Especial para análise da concessão dos adi-
cionais de insalubridade e periculosidade, os seguintes 
servidores:
I – Wagner Matheus Martins, matrícula no 25/029.100, 
Responsável Técnico pelo Departamento de Atenção 
à Saúde do Trabalhador – Secretaria Municipal de 
Saúde;
II – Lourival Arruda Junior, matricula No 10/025.591, 
Engenheiro Sanitarista e de Segurança do Trabalho - 
Secretaria Municipal de Saúde;
III – José Manoel Cardoso Filho, matrícula No 
10/019.860, Médico, Clínico e Médico do Trabalho - 
Secretaria Municipal de Saúde;
IV- Salvatore de Assis Grande, matrícula No 
80/075.821, Subprocurador - Procuradoria Geral do 
Município;
V – Luiz Soares da Silva, matrícula No 11/020.239, 
Assessor Executivo - Secretaria Municipal de Saúde;
§1º – Fica designado para Presidente da Comissão o 
servidor Wagner Matheus Martins, que poderá definir 
a forma e o cronograma de atuação, consideradas as 
disposições legais vigentes;
§2º - Os integrantes da Comissão desempenharão 
suas tarefas sem prejuízo das respectivas funções 
administrativas;
§3º– A Comissão terá pleno acesso a todas os órgãos 
da Secretaria de Saúde, cabendo à autoridade admi-
nistrativa competente assegurar os meios necessários 
ao desenvolvimento dos trabalhos;
§4º – A participação na Comissão será gratuita e cons-
tituirá serviço público relevante;
§5º - A Comissão ficará subordinada diretamente ao 
Secretário Municipal de Saúde.
Art. 3º – A Comissão Especial terá a responsabilidade 
de analisar a situação individualizada e coletiva de 
cada função que para recebimento dos adicionais por 
atividade especial, devendo observar:
I – o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado; 
II – o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco; 
III – o grau de agressividade ao homem, especificando: 
a) limite de tolerância conhecido quanto ao tempo de 
exposição ao agente nocivo; 
b) verificação do tempo de exposição do servidor aos 
agentes agressivos; 
IV – a apuração da classificação dos graus de insalu-
bridade e de periculosidade, com os respectivos per-
centuais aplicáveis ao local ou atividades examinadas, 
bem como a identificação de exposição à irradiação 
ionizante, raios-X ou substâncias radioativas; 
V – as medidas corretivas necessárias para eliminar ou 
neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos.
 Art. 4º – Finalizadas as análises, a Comissão deverá 
elaborar relatório técnico conclusivo com as suges-
tões de implementação dos adicionais por atividade 
especial em folha de pagamento, que será entregue 
ao Secretário Municipal de Saúde, mediante termo de 
responsabilidade.
 Art. 5º – O Secretário Municipal de Saúde ao receber 
o relatório conclusivo, poderá homologar seus termos 
ou então rejeitá-lo no todo ou em parte, mediante deci-
são motivada.
 Art. 6º - Os adicionais de insalubridade e de pericu-
losidade serão devidos aos servidores municipais em 
efetivo exercício de suas funções, após a realização do 
procedimento definido no artigo 3º desta Portaria, com 
comprovação das condições insalubres ou perigosas, 
e a homologação pelo Secretário Municipal de Saúde.
 Art. 7º - O Departamento de Recursos humanos provi-
denciará, a cada período não superior a 2 (dois) anos, 
a reavaliação dos adicionais por atividade especial, 
remetendo os documentos e relatórios ao Departa-
mento de Atenção à Saúde do Trabalhador acerca da 

manutenção das condições que embasaram o Laudo 
anteriormente emitido ou de sua alteração, para fins de 
reenquadramento do adicional devido. 
 Art. 8º – As situações não abarcadas por esta Portaria 
serão dirimidas diretamente pelo Secretário Municipal 
de Saúde e encaminhadas, se necessário, a Procura-
doria Geral do Município.
 Art. 9º – A presente Comissão terá um prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, 
para finalizar o relatório conclusivo.
 Art. 10 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  Belford Roxo, 14 de fevereiro de 2020.
ChRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde – SEMuS 
Mat.: 82/43327

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 
CAPTAÇÃO DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000177/2019.
CONTRATO N°: 006/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONE SuL CONSTRuÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: EXECuÇÃO DE OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO CAMPO MALhAPÃO, SITuADO NA 
RuA ALBANO, S/N°, BAIRRO PARQuE SÃO JOSÉ – 
LOTE XV, NO MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 539.850,00 (quinhentos e trinta e nove mil, 
oitocentos e cinquenta reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos, e começará a fluir 
a partir do 5° (quinto) dia útil seguinte ao da emissão 
da OS, (Ordem de Serviço).
PROGRAMAS TRABALhO: 1.15.451.039.1004.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENhO: 125/2020.
FuNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATuRA: 06 de fevereiro de 2020.

ODAIR DA CuNhA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO
 DE RECuRSOS E CONVÊNIOS.

SECRETARIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA - SEMASC

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: 56.0000172/2018, apensos 
56.000226/2018, 56.000290/2018, 56.000292/2018 
56.000394/2018.
CONTRATO: 002/SEMASC/2020.
CONTRATANTE: MuNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TATIANA RODRIGuES DE MACEDO-
-ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVER-
SOS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 418.051,50 (quatrocentos 
e dezoito mil, cinquenta e um reais e cinquenta centa-
vos).
PRAZO: 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem 
de Serviço.
PROGRAMA DE TRABALhO: 1.08.244.045.2024.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 17 – FNAS.
NOTA DE EMPENhO: 45/2020.
FuNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATuRA: 12 de fevereiro de 2020.

VANDER LOuZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E CIDADANIA

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0081/2019).  
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020, cujo o objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRuÇÃO 
DE uM POSTO DE SAÚDE, SITuADO NA RuA TAM-
BAÚ COM RuA TABIRA, BAIRRO hELIÓPOLIS NO 
MuNÍCIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu 
objeto a empresa: NC CONSTRuÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, , no valor de R$ 548.800,21 (Quinhentos e qua-
renta e oito mil, oitocentos reais e vinte e um centavos), 

ingredientes

Modo de preparo

Baião De DoiS

800 g de carne 
seca em cubos/ 
1 1/2 xícara (chá) 
de feijão de cor-
da/ 4 xícaras (chá) 
de água/ 1 colher 
(sopa) de óleo/ 1 
cebola grande pi-
cada/ 2 dentes de 
alho picados/ 2 xí-
caras (chá) de ar-
roz/ sal e pimenta 
do reino a gosto/ 
1 xícara (chá) de 
queijo coalho em 
cubos/ 1/3 xícara 
(chá) de cheiro 
verde picado/ 2 
colheres (sopa) de 
coentro picado

deixe a carne de 
molho em água 
de um dia para o 
outro, trocando a 
água por três ve-
zes para tirar o ex-
cesso de sal.
separadamente, 
deixe o feijão de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
escorra o feijão, a 
carne e reserve.
em uma panela de 
pressão, coloque 
o feijão para cozi-
nhar com 3 xícaras 
(chá) de água, por 
10 minutos depois 
de iniciada a pres-
são.
deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra a panela, 
coloque a carne, 
a água restante, 
tampe e cozinhe 
por 10 minutos de-
pois de iniciada a 
pressão.
deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra e escorra, 
reservando a água 
do cozimento.
em uma panela, 
refogue no óleo a 
cebola e o alho 
até ficar transpa-
rente.
junte o arroz, sal, 
pimenta, a carne, 
o feijão e misture.
Cubra com a 
água do cozimen-
to reservada, tam-
pe e cozinhe por 8 
minutos.
junte o queijo e 
cozinhe com a pa-
nela destampada 
por 5 minutos ou 
até secar toda a 
água e o queijo 
ficar ligeiramente 
derretido.
adicione o cheiro 
verde, o coentro, 
misture e transfira 
para uma vasilha.
sirva em seguida.
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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

conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de 
adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Per-
manente de Licitação as fls. 753 a 756 e ainda, pare-
ceres da Douta Procuradoria Geral do Município as fls. 
354 a 360, e da Controladoria Geral do Município as fls. 
768 a 770. Em 14 de Fevereiro de 2020.

Despacho do Secretário (Processo nº 47/0037/2019).  
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020, cujo o objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRuÇÃO 
DE uM POSTO DE SAÚDE, SITuADO NA RuA TAPE-
ROÁ, S/N, BAIRRO hELIÓPOLIS NO MuNÍCIPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empre-
sa: NC CONSTRuÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, , no 
valor de R$ 478.304,03 (Quatrocentos e setenta e oito 
mil, trezentos e quatro reais e três centavos), conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudica-
ção/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de 
Licitação as fls. 716 a 718 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município as fls. 325 a 332, e da 
Controladoria Geral do Município as fls. 731 a 733. Em 
14 de Fevereiro de 2020.

Despacho do Secretário (Processo nº 47/0027/2019).  
hOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020, cujo o objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
CREChE, NO BAIRRO WONA NO MuNÍCIPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empre-
sa: RIOBRAS EMPREITEIRA EIRALI, no valor de R$ 
300.037,15 (Trezentos mil, trinta e sete reais e quinze 
centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances 
e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comis-
são Permanente de Licitação as fls. 939 a 942 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município as 
fls. 491 a 499, e da Controladoria Geral do Município as 
fls. 955 a 957. Em 14 de Fevereiro de 2020.

MERhI DAYChOuM
Secretário Especial de Projetos Especiais

SECRETARIA MuNICIPAL DE GOVERNO – SEMuG

          AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020
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 Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Especial de Projetos Espe-
ciais da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem 
como objetivo OBRA DE CONCLuSÃO DA CONSTRu-
ÇÃO DE uNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITuADA NA 
RuA DAS MANGuEIRAS, QuADRA 01 - BAIRRO ES-
TORIL (NOVA PIAM) - BELFORD- ROXO - RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E hORÁRIO 
DE ABERTuRA: 03 de Março de 2020 às 15:00 horas. 
PROCESSO: 52/000202/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 

4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, 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 

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/0721/2019
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) - Nº 004/2020
OBJETO: – contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de gestão documental com a  im-
plantação de solução de gerenciamento eletrônico de 
documentos, digitalização de acervos e entrada conti-
nuada de documentos para atender as necessidades 
da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme condi-
ções, quantidades e especificações contidas no Termo 
de Referência – ANEXO I e PLANILhA ORÇAMENTÁ-
RIA – ANEXO VII deste edital.
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO:  MENOR PREÇO POR 
ITEM 
DATA, hORA E LOCAL: Dia 03 de março de 2020 às 
09:00h, na sala Departamento de Compras e Licitação, 
situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comer-
cial ou através do portal de transparência do município 
pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/0900/2019
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 005/2020
OBJETO: – contratação de empresa especializada 
para aquisição/instalação de equipamentos para imple-
mentar as ações nas unidades de saúde da atenção 
primária e secundária no Município de Belford Roxo, 
especificamente as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Policlínicas e Estratégias de Saúde  da Família (ESF), 
conforme condições, quantidades e especificações 
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO:  MENOR PREÇO POR 
uNITÁRIO
DATA, hORA E LOCAL: Dia 03 de março de 2020 às 
11:00h, na sala Departamento de Compras e Licitação, 
situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comer-
cial ou através do portal de transparência do município 
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pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitu-
radebelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 55/0078/2019
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 006/2020

OBJETO: – Contratação de empresa para locação de 
4 (quatro) reboques leves, tipo plataforma inclinável, 
incluso motorista, manutenção e abastecimento, por 
solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Pú-
blica e Mobilidade Urbana, quantidades e especifica-
ções contidas no Termo de Referência – ANEXO II.
CRITÉRIO DE JuLGAMENTO:  MENOR PREÇO POR 
ITEM 
DATA, hORA E LOCAL: Dia 03 de março de 2020 às 
14:00h, na sala Departamento de Compras e Licitação, 
situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 
para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 
carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comer-
cial ou através do portal de transparência do município 
pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitu-
radebelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

CONVOCATORIA

O presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo), 
no uso de suas competências regimentais e ainda no 
disposto da Lei 1328/2010 e  Lei 1528/2015, 1392 e 
Lei Federal 8.069/90, convoca todos os conselheiros 
para reunião extraordinária no dia 19 de fevereiro de 
2020 (Quarta - feira), as 09:30hs na sede do CMDCA 
com a seguinte pauta:

Apresentação do relatório da atual situação do CMD-
CA
Deliberação do endereço do CMDCA e CT I
Deliberação do oficio nº 001/2020 CMDCA
Deliberação das 02 (duas) sala anexas ao CMDCA

Jandyra da Penha Francisco Rosa
PRESIDENTE DO CMDCA
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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



ingredientes

Modo de preparo

peixe CoM açaÍ

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

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

FilÉ De MerluZa CoM 
BaTaTa ao ForNo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

piCaDiNho De aVeSTruZ

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

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

jaCarÉ À MoDa rio 
Negro

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

ingredientes

Modo de preparo

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