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Preso no dia 11, em um desdobramento da Operação Catarata, Pedro Fernandes apresentou exame de teste positi-
vo para a Covid-19 e ficou em prisão domiciliar. Ele é suspeito de envolvimento em esquema de desvios de recursos 
públicos em contratos da área de assistência social. A juíza Ana Helena Motta Valle, da 26ª Vara Criminal, revogou 
a prisão domiciliar do ex-secretário atendendo pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

‘Assistência Presente’ 
percorre Belford Roxo 

RePRodução

Policial leva tiro na 
cabeça em assalto 
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CoRRuPção 

Bangu 8 
ganha novo 

morador 

Projeto da Prefeitura leva informação à população. Ontem, 
uma equipe esteve no centro do Lote XV para moradores sobre 
os direitos e benefícios já garantidos pela Constituição Federa-
tiva. Hoje, a ação acontece no bairro Jardim Redentor e ama-
nhã, em Nova Aurora.
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DRF trancafia 
Malvadeza 

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) 
captura o traficante Fábio Souza Roseira, 
conhecido como Malvadeza. Ele é aponta-
do como gerente-geral do tráfico de drogas 
do Morro do Pinto, na Zona Portuária.

7

divulgAção

RAfAel BARReto/PMBR

foi PRo xilindRó
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
O abraço especial desta quinta (1) 

vai para o locutor esportivo e boa 
praça, Freitas Neto. Querido entre 
os colegas de crônica esportiva, o 
‘talento da latinha’ vive a expecta-
tiva de mais um dia especial em sua 
vida. Nesta sexta (2) ele festejará o 
início de outro ciclo de vida e fará a alegria de todos que 
o cercam. Parabéns Fera! No pique, Freitas!!!  

Resenha Cultural
Hora

Para encerrar o mês, 
ontem, 30/09, às 17h, 
mais uma novidade nas 
lives transmitidas pelo 
Teatro Rival Refit. O can-
tor e compositor Gabriel 
Moura levou seu projeto 
‘Vidas Negras Sim Im-
portam’ para o Instagram 
do espaço. Todo mês, ele 
vai trocar ideias com ar-
tistas e personalidades 
negras, em debate sobre 
o racismo para o Teatro, 
que escreveu sua história 
pautada na luta contra 
todo e qualquer tipo de 
discriminação, mantendo 
sempre uma programa-
ção inclusiva e rica em 
diversidade. O convida-
do de estreia foi Serjão 
Loroza. As lives rolam 
sempre às cinco da tarde, 
no Instagram do Rival 
Refit. Apesar da crise que 
provocou fechamento de 
espaços tradicionais, o 
lendário Rival segue fir-
me em seus 86 anos de 
vida.

vidas negras 
Sim importam 

Está perto a volta das 
atividades no ‘mafuá’ 
que faz a festa dos que 
gostam de gandaia re-
gada a cerveja e galhos 
lá no Pombal Chifre de 
Ouro, o paraíso dos cor-
nos, cornas e simpati-
zantes da causa. No es-
paço, cujo endereço não 
é divulgado abertamen-

te, se embolam héteros, 
gays, lésbicas e outras 
categorias de sacanas. 
“Estivemos parados por 
causa da praga do vírus 
da China. Retornaremos 
devagar para não correr-
mos riscos”, revelou o 
‘gerente’ da parada ao 
nosso agente Cão Mis-
terioso  

‘Mafuá’ da gandaia está voltando

o SoMBRA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Ainda no pique do 
Chifre de Ouro, o 
maior cornão do con-
junto de apartamentos 
que fica na cidade co-
mandada por um sus-
peito de ser galhudo, 
tal a forma como trata 
a madame, está tris-

te. “Já são seis meses 
sem saber, me sentir 
corno. Agora que as 
coisas estão voltando 
aos poucos, sem poder 
estar num rala e rola”, 
reclama o chifrudo. 
*Isso só pode ser do-
ença (risos). 

Cornão do Pombal reclama da sorte
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Miss/Mister Qual-
quer Coisa é a novida-
de anunciada naquela 
cidade do Rio. Sobre 
o evento, fala nosso 
colaborador Nandinho 
Boquinha de Veludo. 
“Trata-se de algo di-
ferente de tudo que se 
viu até hoje. Na passa-

rela desfilarão diversos 
tipos, belos e feios, es-
beltos e gordos e assim 
por diante. Em cada ca-
tegoria, o melhor leva a 
premiação, a taça de o 
cara, a cara da noite”, 
explica Boquinha, que 
também é promotor de 
eventos.

‘Qualquer Coisa’ vira concurso na cidade

Samba na Zona oeSte

DIVuLGAçãO

BelfoRd Roxo
Prefeitura publica links de cadastros da Cultura

A Secretaria de 
Cultura de Belford 

Roxo publicou na 
página oficial 

da Prefeitura 
(p re fe i tu ra -
debelfordro-
xo.rj.gov.br) 
os editais de 
prêmios e pro-

jetos da lei federal 
14.017/2020 – Lei 
Aldir Blanc – que 
trata do auxílio finan-
ceiro e emergencial 
para trabalhadores da 
Cultura.

O Mapa Cultural 
da Cidade está na pá-
gina Prefeitura com 

o link https://forms.
gle/zQ2m2kLos6e-
ZTkt26. O preen-
chimento do Mapa 
Cultural pelos candi-
datos é fundamental 
para criar o cadastro 
municipal de cultu-
ra, parte necessária 
para pagar os subsí-

dios previstos na lei. 
O regulamento do 
inciso II está publica-
do na página inicial 
da Prefeitura com 
o link https://drive.
google.com/file/d/1N
wXokWoxnXjvYhu
EINTtsl5G8L0pobn/
view?usp=sharing. 

outros links que estão na página da Prefeitura
Formulário de preenchimento do inciso II – https://forms.gle/Mkc1Ws-

4FK2NGdqHCA

Regulamento do edital de premiação – http://drive.google.com/
file/d/1x7cJazvTYRRu6BTC17F-c-l_ABKlyZmL/view?usp=sharing

Formulário de preenchimento do edital de prêmios – https://forms.gle/fuB-
NRRo4NWRcdaKW8

Regulamento de edital de projetos – https://drive.google.com/file/
d/1JPLAum0Rxqz2N7rwoDrBM7A-CV2pGfn2/view?usp=sharing

Formulário de preenchimento do edital de projetos – https://forms.gle/
phmx4wszxdgDkYTi7

A secretária Taís Nunes explicou que, até 
ontem (30/09), foram feitas 342 inscrições

leandro Augusto assume
 presidência da unidos de Bangu

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Na noite 
da última 
terça-feira 

(29), a diretoria da 
unidos de Bangu 
se reuniu e definiu 
Leandro Augusto 
como novo presi-
dente administrati-
vo da agremiação, 
que continuará con-
tando com Thia-
go Oliveira, que a 
partir de agora, as-
sume a vice-presi-
dência da Vermelho 
e Branco da Zona 
Oeste.

Com vida ativa 
no Carnaval desde 
2000, quando foi 
vice-presidente da 
unidos de Padre 
Miguel, vindo a as-
sumir a presidência 
posteriormente, Le-
andro Augusto tam-
bém foi diretor de 
Carnaval da Liesb 
(Liga Independente 

das Escolas de Sam-
ba do Brasil), antes 
de assumir a unidos 
de Bangu.

“Venho partici-
pando e contribuin-
do com a escola nos 
últimos Carnavais, 
até que surgiu a 
oportunidade de po-
der assumir a Presi-
dência desta querida 
agremiação da Zona 
Oeste. Pretendo de-
senvolver um gran-
de Carnaval, seja 
ele quando for”, 
disse Leandro.

Apesar da incer-
teza em relação à 
data de realização 
do próximo Carna-
val, Leandro Au-
gusto comandará a 
escola que vai levar 
para a Marquês de 
Sapucaí, o enredo 
“Deu Castor na Ca-
beça”, em home-
nagem ao Castor 
de Andrade, figura 
histórica de Bangu 
e Zona Oeste.

Pretendo desenvolver um 
grande Carnaval, seja ele 
quando for”, disse Lean-
dro (esquerda) 
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O ministro Felix 
Fischer, do Supe-
rior Tribunal de 

Justiça (STJ), negou um 
pedido da defesa do se-
nador Flávio Bolsonaro 
(foto) (Republicanos-RJ) 
que queria anular as de-
cisões tomadas pelo juiz 
Flávio Itabaiana, da 27ª 
Vara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Rio de Ja-
neiro, no caso que apura 
o esquema das “rachadi-
nhas”.

Os advogados do sena-
dor argumentaram que, 
como o Tribunal de Justi-
ça do Rio garantiu o foro 
privilegiado ao senador, 
os atos do magistrado da 
primeira instância deve-
riam ser considerados nu-
los.

A decisão da Terceira 
Câmara Criminal do TJ 
do Rio sobre o foro do se-
nador foi tomada no fim 
de junho. Logo depois, a 
defesa do senador anun-
ciou que iria questionar 
as decisões do juiz Flávio 
Itabaiana.

Entenda suspeitas do 
MP sobre Flávio

 Bolsonaro em 
esquema de 

‘rachadinhas’ na 
Alerj

Fischer é o relator do 
pedido no STJ e entendeu 
que os elementos apresen-
tados pela defesa não de-
monstram urgência para 
que a questão seja delibe-
rada de forma individual 
e provisória. A decisão do 
ministro é desta segunda-
-feira (28).

Segundo o ministro, o 

tribunal deve decidir o 
tema de forma definitiva 
quando o processo estiver 
pronto para ser levado a 
julgamento.

“Ao exame perfunctó-
rio, próprio dos pedidos 
liminares, não vislumbro 
a presença dos requisitos 
indispensáveis para o de-

ferimento da medida ur-
gente, até mesmo porque 
o pedido liminar se con-
funde com o próprio mé-
rito da demanda, devendo 

ser oportunamente anali-
sado, após a devida ins-
trução dos autos e oitiva 
do d. Ministério Público 
Federal”, afirmou.

Ministro do StJ nega pedido de flávio 
Bolsonaro para anular decisões do 

caso das ‘rachadinhas’ da Alerj
 Ministro felix fischer considerou que não ficou demonstrada urgência para que a 

questão seja deliberada de forma individual e provisória.

divulgAção

TSE lança parceria com redes sociais contra 
desinformação durante a campanha eleitoral

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) (foto) lan-
çou nesta quarta-feira (30) 
parceria com Facebook, 
Instagram e WhatsApp 
para combater a desinfor-
mação durante a eleição 
municipal deste ano.

Entre as ferramentas 
disponíveis, está um ca-
nal de comunicação es-
pecífico com o TSE para 
denunciar contas suspei-
tas de realizar disparos 
em massa de mensagens 
pelo WhatsApp (leia mais 
abaixo).

Reportagem do jornal 
“Folha de S.Paulo” apon-
tou a contratação, pelas 
campanhas de candidatos 
à Presidência, de empre-
sas que ofereciam serviço 
de disparo em massa nas 
eleições de 2018.

Essa irregularidade é 
alvo de investigação na 
CPMI das Fake News. Em 
fevereiro, o sócio de uma 
das empresas afirmou à 
comissão que prestou ser-
viços de disparo para as 
campanhas do presidente 
Jair Bolsonaro (na época 
no PSL, hoje sem parti-
do), de Fernando Haddad 
(PT) e Henrique Meirelles 
(MDB).

Ações no TSE pedem a 
cassação da chapa de Bol-
sonaro por suposto abuso 
devido a ataques ciberné-
ticos em rede social para 
beneficiar a candidatura 
do hoje presidente da Re-
pública. Não há data para 
o julgamento.

Também estão entre os 
serviços oferecidos à Jus-
tiça Eleitoral pelas plata-

formas, sem custo aos co-
fres públicos, ferramentas 
para divulgação de medi-
das sanitárias na votação, 
figurinhas com temática 
das eleições e um robô no 
WhatsApp para circular 
informações oficiais do 
TSE sobre a votação.

A campanha eleitoral 
começou oficialmente 
neste domingo (28). O ho-
rário eleitoral na televisão 
e no rádio começa no dia 
9 de outubro e vai até 12 
de novembro. O primeiro 
turno das eleições será no 
dia 15 de novembro e o 
segundo turno no dia 29 
de novembro.

O presidente do TSE, 
ministro Luís Rober-
to Barroso, afirmou que 
o objetivo da parceria é 
“eliminar os participantes 

de má-fé que, dolosamen-
te, procuram fazer mal às 
pessoas e à democracia”.

“Devemos transformar 
a revolução tecnológica 

em favor do bem e temos 
mecanismos para neutrali-
zar o mal. Estamos procu-
rando eliminar essa circu-
lação do mal, das notícias 

falsas, das manifestações 
de ódio, das campanhas 
de desinformação, sem 
controle de conteúdo”, 
afirmou o ministro.

Wassef e mais 4 viram réus na lava Jato por peculato e lavagem de dinheiro
A Justiça Federal do 

Rio de Janeiro aceitou 
uma denúncia de pecula-
to e lavagem de dinheiro 
contra o advogado Frede-
rick Wassef, que já repre-
sentou o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
e o filho mais velho dele, 
o senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ).

Com isso, Wassef se 
tornou réu. A Operação 
E$quema S, desdobra-
mento da Lava Jato, in-
vestiga desvios na Feco-
mércio-RJ. A denúncia 
foi aceita pela juíza fe-
deral substituta Caroline 
Vieira Figueiredo.

 Também se
 tornaram réus, pelos 

mesmos crimes:
Orlando Diniz, ex-pre-

sidente da Fecomércio-
-RJ;

Marcia Carina Castelo 
Branco Zampiron, advo-
gada;

Luiza Nagib Eluf, ad-
vogada.

Marcelo Cazzo, em-
presário

A denúncia mira um 
suposto esquema de trá-
fico de influência envol-
vendo grandes escritórios 
de advocacia e encontrou 
movimentações suspei-

tas nas contas do escri-
tório de Wassef, que te-
riam sido desviados da 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e e Tu-
rismo do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio-
-RJ).

Em nota enviada quan-
do foi denunciado, Was-
sef disse que “estão cri-
minalizando a advocacia 
no Brasil”, que nunca 
teve relação comercial 
com a Fecomércio e que 
nunca negociou com 
eles. Segundo Wassef, a 
denúncia é baseada em 
“absolutamente nada” 
contra ele (veja a íntegra 

da nota e o que dizem os 
outros citados no fim da 
reportagem).

Jair e Flávio Bolso-
naro não são investiga-

dos nessa operação.
Quem é Frederick Wa-

ssef, ex-advogado da fa-
mília Bolsonaro.

Foi apurado que Wa-
ssef foi contratado para 
atuar como uma espécie 
de informante de Orlan-
do Diniz, pressionando 
pessoas e fazendo apura-
ções paralelas. Segundo 
um depoimento colhido 
pelos investigadores, o 
advogado foi contratado 

por sua habilidade para 
lidar com escrivães de 
polícia.

Não está claro para os 
investigadores se Luiza 
Nagib Eluf teria contra-
tado Wassef com anuên-
cia dos outros envolvidos 
nem se o serviço, de fato, 
foi prestado.

Segundo a denúncia, 
o ex-advogado de Bol-
sonaro recebeu R$ 4,5 
milhões por meio do es-
critório de Luiza Eluf. Os 
investigadores querem 
saber se o dinheiro foi 
empregado para alguma 
atividade concreta.

Além de Wassef, fo-

ram alvos de busca e de-
nunciados os advogados 
Cristiano Zanin e Ro-
berto Teixeira, que de-
fendem o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(que não é investigado), 
e Eduardo Martins, filho 
do atual presidente do 
Superior Tribunal de Jus-
tiça, Humberto Martins.

A Justiça Federal acei-
tou a denúncia contra 
Zanin, Teixeira e Eduar-
do Martins e os tornou 
réus. Na ocasião, Zanin e 
Wassef negaram irregu-
laridades. A equipe de re-
portagem não conseguiu 
contato com Martins.

divulgAção
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Covid-19 é também doença 
vascular, diz estudo 

O vírus do coronavírus 
(Covid-19) não é somen-
te uma doença pulmonar, 
mas também uma doença 
vascular. Segundo estudo 
feito por pesquisadores da 
Pontifícia universidade 
Católica do Paraná (Pu-
CPR), com amostras post 
mortem, autorizadas pe-
los familiares de pacien-
tes mortos em decorrên-
cia da doença, as vítimas 
apresentavam lesões na 
célula que reveste o vaso 
sanguíneo, com possibili-
dade de ocasionar trom-
bos e levar a óbito. Foram 
analisados pacientes com 
idade média de 75 anos e 
com comorbidades como 
hipertensão arterial, dia-
betes e obesidade.

Após publicação do 
resultado das primeiras 
análises na revista mé-
dica internacional Arte-
riosclerose, trombose e 
biologia vascular (ATVB, 
do nome em inglês), da 
Associação Americana 

do Coração, os pesqui-
sadores indicaram que o 
uso precoce de anticoa-
gulantes pode ajudar no 
tratamento da covid-19 e 
evitar tromboses.

A professora da Escola 
de Medicina da PuCPR 
e uma das responsáveis 
pela pesquisa, Lucia de 
Noronha, disse hoje (30) à 
Agência Brasil que foram 
feitas autópsias minima-
mente invasivas por meio 
de incisões pequenas no 
tórax dos pacientes, logo 
depois da morte, por onde 
os pesquisadores tiveram 
acesso aos pulmões. As 
biópsias são guiadas por 
imagens que ajudam a 
distinguir as áreas mais 
lesadas do pulmão. Já 
foram feitas biópsias pul-
monares em 25 pacientes 
e mais de 20 biópsias re-
nais. O estudo publicado 
se refere às primeiras seis 
análises. Novas pesquisas 
serão efetuadas para con-
firmar os achados.

Pandemia 

A campanha do ribunal Superior Eleitoral (TSE), “#EuVoto-
SemFake”, lançada na última terça-feira, busca conscientizar os 
eleitores sobre o papel que eles têm na divulgação de informações 

verdadeiras durante as Eleições Municipais 2020. 

Entre 2016 e 2020, Organizações Sociais (OSs) responsáveis pela 
gestão de unidades de saúde do RJ receberam R$ 6.967.248.402,47 
do governo. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde. O ór-

gão anunciou “expulsão” das OSs.

um projeto de lei do o 
deputado André Corrêa 
(DEM) quer alterar a co-
mercialização de alimentos 
ultraprocessados, tais como 
chocolates, doces, balas e 
salgadinhos, poderá ser al-
terada no Rio de Janeiro. O 
objetivo é combater a obe-
sidade infantil. 

Pela PL, fica proíbida 
a exposição dos produtos 
nas partes inferiores de 
prateleiras e displays em 
supermercados e estabe-
lecimentos similares, in-
clusive, nos locais próxi-
mos ao caixa, como meio 
de atração ao alcance das 
crianças.

oBeSidAde não! i

exPoSição ii 

Segundo o deptado, a 
ideia da proposta foi ins-
pirada na experiência do 
Departamento de Saúde 
de Nova York de legislar 
sobre o que os mercados 
disponibilizam para os 
clientes, em questão de 
porcentagem de alimentos 
saudáveis.

Ainda segundo André, o projeto de lei 
ainda será debatido pela Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). 
Caso seja aprovado pelos parlamentares, 
será direcionado à sanção ou não do gover-
nador em exercício, Cláudio Castro.

MAS... iii

eM PAutA v

editoRiAl

“Recentemente, na California, também 
nos EuA, adotou-se legislação proibindo 
a exposição de doces e derivados nas pro-
ximidades dos caixas de supermercados 
como medida de redução do consumo des-
tes produtos por parte das crianças”, disse.

legiSlAção iv

São João de Meriti conclui 
15º Mutirão de testes Rápidos 

AgênCiA BRASil 

O deputado estadu-
al João Peixoto (DC) 
morreu na manhã de 
ontem. Ele estava in-
ternado com Covid-19 
desde o dia 27 de agos-
to no Hospital Geral 
Dr. Beda, em Cam-

pos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense. 
No dia 2 de setembro, 
o quadro de saúde do 
parlamentar teve um 
agravamento e ele 
foi transferido para o 
Centro de Tratamen-

to Intensivo (CTI), de 
onde não saiu mais. 
Ele era casado e pai 
de três filhos. Estava 
no terceiro mandato 
na Alerj e era líder da 
bancada do Democra-
ta Cristão.

deputado estadual morre de Covid

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Encerrando mais 
uma semana de 
testagem rápida 

para Covid-19 da popu-
lação, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São 

João de Meriti finalizou 
ontem o 15º Mutirão de 
Testes Rápidos.

A ação ocorreu na 
conhecida Quadra do 
Baile, na Vila Ruth, em 
Vilar dos Teles. Desde o 
primeiro dia do mutirão 
na última segunda-feira 

(28/9), mais de 260 pes-
soas foram atendidas, 
como foi o caso da Va-
léria Vaz (51), que com-
pareceu para fazer seu 
teste. “Hoje com essa 
pandemia nós precisa-
mos que os moradores se 
conscientizem, o even-

to ajuda a população a 
combater o coronaví-
rus”, disse.

Além disso, a secre-
taria também manteve 
o olhar voltado para a 
população feminina e 
realizou a coleta do pre-
ventivo das moradoras, 

evitando assim que o 
câncer do colo de útero 
vire uma realidade. Para 
isso, o ônibus de atendi-
mento ginecológico per-
maneceu junto ao evento 
durante os três dias dias 
de mutirão.

Com mais essa ação 

cerca de 8.200 pessoas 
já foram testadas para 
covid-19 pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 
São João de Meriti. Sen-
do esta uma das várias 
realizações de combate 
ao novo coronavírus no 
município.

INGLATERRA - Paramé-
dicos do remoto distrito bri-
tânico de Lake estão testando 
um traje equipado com jatos 
propulsores para ajudar no 
resgate de pessoas em peri-
go, em uma fração do tempo 
que levariam de carro ou a 
pé. Em cenas que lembram o 
personagem Homem de Ferro, 
o piloto de testes e inventor 

Richard Browning se move a 
alguns metros acima do solo 
com a ajuda de pequenos ja-
tos montados em seus braços e 
nas costas.

“Quem sabe o que o futuro 
trará? Estamos no começo e 
estamos muito orgulhosos dis-
so”, disse Browning.

Desenvolvida pela britânica 
Gravity Industries, a tecnologia 

reduz drasticamente o tem-
po de resgate em terrenos 
difíceis, o que pode poten-
cialmente salvar vidas. “O 
potencial é simplesmente 
enorme”, disse o paramé-
dico de helicópteros Andy 
Mawson. “O primeiro voo 
de um traje voador que vai 
salvar vidas. É um momen-
to incrível.”

M
un

do

Paramédicos ‘pássaros’ testam traje voador para resgate de vítimas

Ação da Secretaria de Saúde realizou centenas de atendimentos em Vilar dos Teles
divulgAção/PMSJM

Mais de 260 pessoas foram atendidas na Quadra do Baile

gRAvity induStRieS/diReitoS ReSeRvAdoS

O traje é capaz de voar a 51 
quilômetros por hora
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Futebol Secundário nacional

Em acordo assina-
do na segunda-
-feira (28/9), a 

Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) 
concedeu os direitos de 
transmissão da Série D 
do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol para 
a TV Brasil, emissora 
pública gerida pela Em-
presa Brasil de Comuni-
cação (EBC).

Competição que 
abrange os 26 estados 
brasileiros e o Distrito 
Federal, a Série D des-
te ano terá 42 partidas 
transmitidas pela TV 
Brasil. O canal será res-
ponsável pela captação 
e geração de imagem 
destes jogos. Serão duas 
partidas por rodada na 
grade da emissora.

Além da televisão 

aberta, os 42 jogos vão 
ao ar por streaming no 
site da TV Brasil, pelas 
afiliadas que integram 
a Rede Nacional de 
Comunicação Pública 
(RNPC) e pela TV Bra-
sil no sinal fechado por 
assinatura.

A primeira partida na 
grade foi Bragantino 
(PA) x Fast Clube (AM), 
na quarta (30), ao vivo, 
às 15h, direto do Estádio 
Olímpico São Benedito, 
o Diogão, no município 
paraense de Bragança, 
pela terceira rodada da 
competição. A TV Brasil 
gravou no mesmo ho-
rário o clássico carioca 
Portuguesa (RJ) x Ban-
gu (RJ), disputado no 
estádio Luso Brasileiro, 
na Ilha do Governador, 
que vai ao ar nesta quin-
ta (1), às 15h.

Link: https://tvbrasil.
ebc.com.br/webtv.

divulgAção / tv BRASil 

tv Brasil transmite 
Série d do Brasileirão

Galinho lamenta morte de Batuta
Morreu na noite de 

desta terça-feira (29/09), 
o ex-jogador Wálter Ma-
chado da Silva, mais co-
nhecido como “Silva, o 
Batuta”. Diagnosticado 
com Covid-19, estava 
há dez dias internado no 
Hospital Pró-Cardíaco, 
em Botafogo, zona sul 
do Rio de Janeiro. Ainda 
não há comprovação se 
o vírus teve relação com 
seu falecimento. O eter-
no ídolo Rubro-Negro 

tinha 80 anos de idade. 
Zico, um dos maiores 
ídolos do Flamengo, la-
mentou a morte de Batu-
ta.

“Eu tive a oportunida-
de de assim que cheguei 
na Gávea, ser abençoado 
por ele, foi o primeiro 
profissional que eu co-
nheci no Flamengo. Sil-
va é um grande ídolo, fui 
diversas vezes ao Mara-
canã vê-lo jogar, conver-
sei muito com ele, tive a 

oportunidade de ver seus 
filhos lá no Flamengo, e 
nós recebemos uma notí-
cia triste dessa. Ele deu 
muitas alegrias a mim e 
aos torcedores do Fla-
mengo, nos dando vitó-
rias importantíssimas. 
Ele estará sempre pre-
sente no coração de todo 
rubro-negro.

Silva trabalhava há 
mais de 10 anos no de-
partamento social da 
sede da Gávea. Quando 

encerrou a carreira como 
jogador de futebol em 
74, também trabalhou 
como olheiro no futebol 
do clube. Como jogador, 
em 132 jogos, marcou 70 
gols, foi campeão Cario-
ca em 1965, no ano do 
Quarto Centenário da ci-
dade do Rio de Janeiro e 
do Torneio Internacional 
do Marrocos. Foram duas 
passagens pelo Fla: a pri-
meira de 1965 a 1966 e a 
segunda de 1968 a 1969.

emissora pública do governo federal vai exibir 42 partidas desta temporada

Transmissões serão pela TV aberta, no streaming e também no sinal fechado por assinatura

Zico: “Ele estará sempre presente 
no coração de todo rubro-negro”

RePRodução

Apesar da covid-19, CBf conta com
jogadores que atuam na europa

Seleção faz 1º jogo das Eliminatórias 
da Copa na próxima sexta (9/10)

AgênCiA ReuteRS

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
espera que jogadores que 
atuam na Europa, incluin-
do o atacante Neymar, 
do Paris Saint-Germain 
(PSG), viajem para a 
América do Sul para os 
jogos das Eliminatórias da 
Copa do Mundo na pró-
xima semana, apesar das 
preocupações com a pan-
demia do novo coronaví-
rus (covid-19) e do risco 
de conflitos com os clubes.

O Brasil enfrenta a Bolí-
via em São Paulo no próxi-
mo dia 9 de outubro e de-
pois viaja para Lima para 
enfrentar o Peru, quatro 

dias depois. Todas as sele-
ções sul-americanas esta-
rão em ação neste período.

Embora a Ásia e a Con-
cacaf tenham adiado as 
Eliminatórias para março, 
devido à pandemia de co-
vid-19, a América do Sul 
decidiu seguir em frente 
com as partidas no mês 
que vem.

No entanto, fronteiras 
estão fechadas em vários 
países - onde exceções 
teriam que ser acordadas 
com os governos para a 
entrada das equipes-- e há 
altos índices de infecção 
na América do Sul.

O presidente da CBF, 

Rogério Caboclo, disse à 
Reuters que, embora esteja 
ciente de que a Major Le-

ague Soccer (MLS), que 
contém clubes nos Estados 
unidos e no Canadá, tenha 

levantado objeções, ele 
não prevê quaisquer outros 
problemas para a liberação 

de atletas.
“Apenas a MLS decla-

rou que deseja manter os 
jogadores em quarentena 
e, assim, ficou mais difícil 
liberá-los”, afirmou ele. 
“Ninguém mais. O prazo 
para qualquer recusa já 
passou, então quero acre-
ditar que não haverá pro-
blemas.”

Na semana passada, 
Jonas Baer-Hoffmann, 
secretário-geral do Sindi-
cato Mundial de Jogadores 
(FIFPro), disse à Reuters 
que os atletas deveriam ter 
permissão para decidir se 
querem viajar, sem medo 
de punições.

Com 64 clubes de 
todo o país, o Campeo-
nato Brasileiro Série D 
reúne toda emoção do 
futebol brasileiro na luta 
pelo título nacional mais 

“raiz” do Brasil. Refor-
mulada, a competição 
ganhou novos ares após 
a mudança de regula-
mento desse ano.

As equipes estão di-

vididas em oito grupos 
sob critérios regionais 
com oito times cada. Os 
quatro melhores de cada 
chave se classificam 
para confrontos elimina-

tórios que decidirão, em 
partidas de mata-mata, 
os quatro que sobem 
para a Série C e o grande 
campeão do Campeona-
to Brasileiro Série D.

SoBRe A CoMPetição nACionAl
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Bolsonaro lamenta declarações 
de Biden sobre Amazônia

 “Cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade”, disse

O presidente Jair 
Bolsonaro la-
mentou ontem 

(30/09) as declarações 
do candidato à presidên-
cia dos Estados unidos, 
Joe Biden, sobre o des-
matamento na Amazônia 
e afirmou que o governo 
está realizando “ações 
sem precedentes” para 
proteger a floresta. “A 
cobiça de alguns países 
sobre a Amazônia é uma 
realidade. Contudo, a ex-
ternação por alguém que 
disputa o comando de seu 
país sinaliza claramente 
abrir mão de uma con-
vivência cordial e pro-
fícua”, escreveu Bolso-
naro, em publicação nas 
redes sociais.

Na noite de terça, ocor-
reu o primeiro debate en-
tre Biden e o presidente 
Donald Trump, que tenta 
a reeleição em 3 de no-
vembro. Biden acusou 

Trump de não usar sua 
influência para ajudar a 
defender a natureza e dis-
se que, caso seja eleito, 
tentará reunir outros pa-
íses para pagar ao Brasil 
uS$ 20 bilhões pela con-
servação da floresta, sob 
a ameaça de impor san-
ções econômicas. Para 

o candidato, a floresta 
em pé é importante para 
a absorção de gases que 
causam o efeito estufa.

Para Bolsonaro, entre-
tanto, a declaração foi 
gratuita e desastrosa, no 
momento em que ele, 
como chefe de Estado, 
“reabriu plenamente a 

sua diplomacia [do Bra-
sil] com os Estados uni-
dos”. “Cooperação dos 
EuA é bem-vinda, in-
clusive para projetos de 
investimento sustentável 
que criem emprego digno 
para a população amazô-
nica, tal como tenho con-
versado com o Presidente 

Trump”, escreveu.
O presidente brasileiro 

destacou ainda que a so-
berania brasileira sobre a 
Amazônia é inegociável.

Em declaração recen-
te, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Sal-
les, disse que a política 
do governo federal visa 

manter a lógica da flo-
resta em pé, promoven-
do atividades produtivas 
sustentáveis na região, e 
passa por agregar o setor 
privado, gerando meca-
nismos de mercado, seja 
na parte de clima, crédito 
de carbono ou florestas. 
(Fonte: Agência Brasil)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

MARCelo CAMARgo / AgênCiA BRASil 

 RAfAel BARReto / PMBR

 Fala ocorreu no primeiro debate entre Biden e o presidente Donald Trump, que tenta a reeleição 

informações da Assistência  
Social à população de Belford Roxo 

O projeto “Assistên-
cia Presente” da Secreta-
ria de Assistência Social 
e Cidadania de Belford 
Roxo já está percorrendo 
os bairros levando infor-
mação para a população. 
Na quarta-feira (30-09), 
uma equipe esteve no 
centro do Lote XV con-
versando com as pessoas 
sobre os direitos e bene-
fícios já garantidos pela 
Constituição Federativa, 
esclarecendo assim, a 
importância do setor jun-
to à população da cidade. 
Amanhã (01-10), a ação 
acontece no bairro Jardim 
Redentor e na sexta-feira 
(02-10), em Nova Aurora.

De acordo com a se-
cretária da pasta, Brenda 
Carneiro, as equipes que 
vão a campo passaram 
por uma capacitação e 
visitaram os equipamen-
tos para obterem mais 
informações que podem 

ser passadas à população 
toda semana. “O projeto 
nasceu no coração da atu-
al gestão, tendo em vista a 

grande preocupação com 
a falta de conhecimento 
dos direitos que cada cida-
dão possui. Muitos nunca 
ouviram falar dos equi-
pamentos da Assistência 
Social e o que eles ofer-
tam. O objetivo é mudar 
essa realidade”, ressaltou 
a secretária Brenda.

A coordenadora dos 

projetos Assistência Pre-
sente e Cidadania em 
Ação, Lívia Amaral, ex-
plicou que devido à pan-

demia, o Cidadania em 
Ação teve que ser para-
lisado para evitar aglo-
merações e pensando na 
população, esse novo 
projeto foi desenvolvido. 
“Muitos moradores não 
têm ciência de seus di-
reitos e benefícios. um 
exemplo são os diversos 
idosos que abordamos 

nas ruas que não pos-
suem o cartão do idoso e 
nem sabiam que tinham 
direito a ele. Por isso es-

tamos informando 
à população que a 
Assistência Social 
funciona e que é 
fácil ter acesso a 
ela.”, destacou Lí-
via.

Enquanto espe-
rava na fila de um 
banco, Edimilson 
Silva, 43 anos, 
conversava com 
Lívia que passava 
todas as informa-

ções sobre a Assistência 
Social. “Foi bem esclare-
cedor, pois eu sabia dos 
direitos e benefícios de 
uma maneira bem super-
ficial. É importante levar 
essas informações para as 
ruas onde há pessoas que 
possuem esses direitos e 
não sabem”, disse Edi-
milson.  

A coordenadora do projeto Lívia Amaral explica ao 
Edimilson Silva os direitos e benefícios que ele possui 

na Assistência Social

Feira de São 
Cristóvão pede 
dias melhores

A Feira de São Cristó-
vão, tradicional espaço 
nordestino na Zona Nor-
te do Rio, tem enfrentado 
dias difíceis. Sem apoio 
da Prefeitura do Rio na 
gestão, os administrado-
res relatam dificuldades 
para manter o local, que 
atualmente funciona so-
mente no fim de semana 
e através de geradores, 
devido à falta de água e 
energia elétrica.

Comércios e restau-
rantes abrem de sexta a 
domingo por absoluta re-
sistência dos administra-
dores e lojistas, que sem 
amparo do poder público, 
estão mobilizados para 
garantir água e luz através 

de geradores.
Na quarta-feira (30/09), 

os administradores rece-
beram a visita de Nilton 
Caldeira (PL), candidato 
a vice na chapa de Eduar-
do Paes (DEM) à prefei-
tura do Rio, e declararam 
apoio à campanha.

“A Feira de São Cris-
tóvão só não fechou defi-
nitivamente por empenho 
dos diretores, precisamos 
resgatar a alegria e dar 
condições para pleno fun-
cionamento”, diz Nilton 
Caldeira, que na época do 
então prefeito César Maia 
esteve à frente da admi-
nistração da Feira através 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

 DIVuLGAçãO

Alerj promulgou a lei daNilton Cal-
deira, ao centro, ouviu apelo dos admi-
nistradores da Feira de São Cristóvão 

 (PSD)

A equipe do Assistência Presente esteve no centro do 
bairro Lote XV levando informações à população
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oPeração catarata 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

RePRodução/tv gloBo

Divulga-

ção

Pedro Fernandes estava em prisão domiciliar desde o dia 11 suspeito 
de envolvimento em esquema de desvio de dinheiro 

defeSA AlegA Que não houve AltA MédiCA 
A defesa de Pedro 

Fernandes informou 
que ele não teve alta 
médica. “Isso quer dizer 
que ele ainda pode estar 
transmitindo a doença. 
Mesmo assim, houve 
a decisão de hoje que 

revoga a prisão domi-
ciliar. Pedro Fernandes 
sempre esteve à disposi-
ção da Justiça e vai de-
monstrar sua inocência 
no curso do processo”, 
diz a nota.

Fernandes é da 3ª ge-

ração de políticos da 
família e atuou com 
Cesar Maia, Cabral, Pe-
zão, Crivella e Witzel. 
O Ministério Público 
afirma que o exame de 
Covid-19 havia sido fei-
to no dia 6, com resulta-

do no dia 8. “Porém, o 
prazo de 14 dias de qua-
rentena passou, e Pedro 
continuou em sua casa”, 
diz o MPRJ, em nota.

“Os laudos apresenta-
dos pela defesa não in-
dicam que o ex-deputa-

do estadual e secretário 
de Educação continue 
infectado com a Co-
vid-19”, emendou.

A magistrada determi-
nou ainda que a Secre-
taria Estadual de Admi-
nistração Penitenciária 

(Seap) entregue um re-
latório médico de Fer-
nandes em cinco dias. 
As investigações apon-
tam que Pedro recebia, 
como propina, 20% do 
valor de contratos assi-
nados pela fundação.

Suspeito de integrar quadrilha 
de roubo de veículos é preso 

Carlos Eduardo Madei-
ra dos Santos Pereira, o 
‘Nego’ (foto), de 21 anos, 
é suspeito de integrar uma 
quadrilha especializada 
em roubo de veículos que 
atua na Zona Norte do 
Rio. 

O bandido foi preso na 
últim a terça-feira, por 
agentes da  Superinten-
dência de Inteligência e 
Análise, na Rua Dorotéia, 
em Ramos, bairro que fica 
na região onde ele atuava. 
‘Nego’ já estava sendo 
monitorado há alguns me-
ses. Ele possui anotações 
criminais por roubo, por-
te ilegal de arma e tráfico 
de drogas. Além disso, em 
2019 o criminoso teria 
tentado matar um homem 

após um assalto. 

Outro preso 
em Meriti 

E na Baixada Flumi-
nense, PMs prenderam na 
terça-feira, Sandro Pelle-
grino, o Japonês, 43. Ele 

possui várias passa-
gens por roubo, porte 
ilegal de armas e re-
ceptação, além de ser 
suspeito de pertencer 
a uma quadrilha de 
roubo e desmonte de 
veículos que age na 
Zona Oeste.

Sandro foi captura-
do no interior do Sho-
pping Rio Ville, em 
São João de Meriti. 
Após recebimento da 
denuncia, os policiais 

descobriram que ele se en-
contrava foragido. Contra 
Japonês, consta um man-
dado de prisão condenató-
ria, relativo aos crimes de 
Roubo Majorado e Porte 
Ilegal de Armas.

REPRODuçãO 

Perseguição e tiroteio termina 
com assaltantes presos em Caxias

Dois homens acusados 
de roubar um carro foram 
presos após perseguição 
com troca de tiros que 
começou em São João de 
Meriti, e terminou em Du-
que de Caxias, na última 
terça-feira. Policiais mi-
litares do 21º BPM (São 
João de Meriti) relataram 
que receberam ,um alerta 
de que um carro modelo 
Voyage preto havia aca-
bado de ser roubado e 
foi visto na Estrada das 
Pedrinhas, Venda Velha, 
onde começou a persegui-

ção. Quando o bando per-
cebeu a aproximação dos 
PMs, efetuaram disparos.

A perseguição terminou 
após os bandidos perde-
rem o controle e colidir 
com outro carro, e parar só 
depois de bater no muro de 
uma casa na Rua Bernardi-

no Machado, em Caxias. 
Ninguém ficou ferido 

Com eles foram apreen-
didos R$ 900, um tablete 
de maconha, revólver ca-
libre 38 mm e o veículo 
recuperado. A ocorrência 
foi registrada na 64ª DP 
(Meriti). 

ex-secretário de educação do RJ é 
transferido para penitenciária

O ex-secretário es-
tadual de Edu-
cação do Rio de 

Janeiro, Pedro Fernan-
des, foi transferido ontem 
para o sistema prisional. 
A Secretaria de Estado de 
Administração Peniten-

ciária (Seap) confirmou 
que ele ingressou no pre-
sídio José Frederico Mar-
ques, em Benfica. Em 
seguida, foi encaminha-
do para o presídio Pedro-
lino Werling de Oliveira 
(Bangu 8), no Complexo 
de Gericinó, em Bangu, 
na Zona Oeste do Rio.

Preso no dia 11, em um 

desdobramento da Ope-
ração Catarata, de 2019, 
Fernandes apresentou 
exame de teste positivo 
para a Covid-19 e ficou 
em prisão domiciliar. 
Ele é suspeito de envol-
vimento em esquema de 
desvios de recursos pú-
blicos em contratos da 
área de assistência social 

no estado e no município 
do Rio de Janeiro, entre 
2013 e 2018. Também foi 
presa na operação do dia 
11 a ex-deputada federal 
Cristiane Brasil.

O pedido de transfe-
rência para o sistema pri-
sional foi feito na última 
terça-feira pelo Ministé-
rio Público do Estado do 

Rio de Janeiro (MPRJ) a 
juíza Ana Helena Motta 
Valle, da 26ª Vara Crimi-
nal, que revogou a prisão 
domiciliar do ex-secretá-
rio.

 Fraudes na
 Fundação Leão XIII
A investigação aponta 

para fraudes na Fundação 

Leão XIII, entidade esta-
dual voltada para o aten-
dimento a populações de 
baixa renda e moradores 
de rua do Rio de Janeiro, 
e nas secretarias munici-
pais de Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de 
Vida e de Proteção à Pes-
soa com Deficiência do 
Rio de Janeiro.

O magterial apreendido 
em poder dos criminosos 

dRf agarra um dos líderes do 
tráfico do Morro do Pinto 

A Delegacia de Roubos 
e Furtos (DRF) captu-
rou na última terça-feira, 
o traficante Fábio Souza 
Roseira, conhecido como 
Malvadeza. Ele é aponta-
do como gerente-geral do 
tráfico de drogas do Morro 
do Pinto, no Santo Cristo, 
na Zona Portuária. Mal-
vadeza, e teria paticipado 
da tentativa de invasão ao 
Morro do São Carlos, no 
fim de agosto.

Segundo investitgações 
da Polícia Civil, o trafican-
te se tornou um dos líderes 
do Morro do Pinto há cerca 

de oito meses, após aproxi-
mação com o então chefe 
do bando, Leonardo Mar-
ques da Silva, o Sapinho 
da Providência, que mor-
reu em abril deste ano, e 
Evanílson marques da Sil-
va, o Dão da Providência, 
que está foragido. 

Ele também é apontado 
como segurança de Cláu-
dio Augusto dos Santos, o 
Jiló dos Prazeres, que co-
manda o tráfico do Morro 
dos Prazeres, em Santa Te-
resa.

O bandido foi encontra-
do na Rua Monte Alverne, 

após a DRF receber infor-
mações de que traficantes 
da comunidade que parti-
ciparam da invasão do São 
Carlos estavam reunidos 
no local. Ao chegarem no 
endereço, os criminosos 
atiraram contra os agentes 
e correram. Após os dispa-
ros, os policiais se depa-
raram com Malvadeza e o 
irmão. Ele ficou exaltado, 
teve que ser contido até 
que foi capturado. Contra 
ele, havia um mandado de 
prisão em aberto por tráfi-
co de drogas e associação 
para o tráfico.

Troca de tiros deixa dois feridos, 
PM está em estado grave

uma intensa troca 
de tiros entre policiais 
militares e criminosos 
na Avenida das Amé-
rica, altura do núme-
ro 16.355, no Recreio 
dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio, 
deixou um policial fe-
rido, na manhã de on-
tem. um outro homem 
também foi atingido. 

Os baleados foram so-
corridos ao Hospital 
municipal Lourenço 
Jorge, na Barra da Ti-
juca. De acordo com 
informações, o cabo 
Cleiton Rodrigues 
Teixeira teria sido ví-
tima de uma tentativa 
de assalto, quando re-
agiu e foi atingido na 
cabeça. Conforme a 

Secretaria municipal 
de Saúde, o PM deu 
entrada na unidade 
com o “quadro muito 
grave”. Após ser sub-
metido a exames, ele 
foi transferido para o 
Hospital Miguel Cou-
to, na Gávea, Zona 
Sul do Rio, para ava-
liação com a equipe de 
neurocirurgia.
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As tentativas de 
emprego sem 
sucesso não dei-

xaram que Raquel dos 
Santos Silva, de 30 anos, 
desanimasse. A estudante 
do último período de Ad-
ministração de Empresas 

se inscreveu no Sistema 
Nacional de Emprego 
(Sine), e com o supor-
te da Secretaria estadu-
al de Trabalho e Renda 
(Setrab), conseguiu uma 
vaga em uma rede de lo-
jas de vestuário. O em-
prego veio em boa hora, 
um ano difícil por conta 
da crise gerada pela Co-

vid-19. A moça agora 
quer aproveitar a oportu-
nidade para crescer den-
tro da nova empresa.

“um ano triste pelas 
mortes ocasionadas pelo 
coronavírus, mas tam-
bém um ano de reco-
meço para mim e outras 
pessoas. Cheguei a fa-
zer algumas entrevistas 

de emprego, mas sem 
sucesso. Já estava che-
gando ao ponto de ficar 
sem saber o que fazer”, 
contou Raquel, que antes 
trabalhava como caixa 
em um supermercado.

Recolocação 
no mercado

Após cinco meses de 

desemprego, Oziel Ro-
drigues de Lima, de 45 
anos, também conseguiu 
uma recolocação no 
mercado com o suporte 
da Secretaria de Traba-
lho e Renda. A vaga de 
estoquista trouxe um 
pouco mais de tranqui-
lidade ao profissional 
que é o responsável 

pelo sustento do filho 
que acaba de completar 
18 anos.

“Antes trabalhava 
como segurança de mer-
cado. Com a pandemia, 
perdi o emprego porque 
na empresa dispensou 
todos os novatos. Mas 
graças a Deus consegui 
essa vaga”, disse.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Trabalhadores encontraram luz no fim do túnel em meio à retração econômica causada pelo isolamento social 

divulgAção/goveRno do eStAdo 

Pandemia 
transforma

 crise em novas 
oportunidades 

governo do RJ lança portal turismorj.com
Está no ar uma plata-

forma online repleta de 
atrativos, informações, 
serviços, fotografias e 
roteiros imperdíveis. 
São algumas das atra-
ções do mais novo por-
tal turismorj.com que 
a Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ) 
acaba de lançar para ce-
lebrar um dos dias mais 
importantes da cadeia 

produtiva do setor: o 
Dia Mundial do Turis-
mo. 

A novidade está sen-
do apresentada no es-
tande da secretaria, du-
rante a edição da ABAV 
COLLAB 2020, evento 
inovador reúne de for-
ma virtual milhares de 
visitantes até a próxima 
sexta-feira (2/10). Nes-
se espaço, os visitantes 

podem conferir o site 
TurismoRJ, desenvol-
vido com o foco nos tu-
ristas, visitantes e pro-
fissionais do setor.

A página turismorj.
com apresenta detalhes 
de atrativos, lazer, hos-
pedagem e gastronomia 
das 92 cidades, perten-
centes às chamadas ma-
crorregiões turísticas do 
estado. A pluralidade de 

segmentos em torno do 
turismo também pode 
ser conferida em seções 
exclusivas. O novo por-
tal traz ainda galerias 
de fotos, notícias e ex-
periências, além das 
abas de serviços volta-
das para os visitantes 
e para os profissionais 
do trade. Acesse o site 
neste link: https://turis-
morj.com/

detro realiza leilão de 
veículos na quinta 

No Estado do Rio, 
o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) é admi-
nistrado pela Secretaria 
de Trabalho e Renda. 
Apesar da retração eco-
nômica causada pelas 

medidas de isolamento 
social no combate à dis-
seminação da Covid-19, 
foram oferecidas 5.788 
vagas entre 15 de março 
e 21 de setembro des-
te ano. Ao realizar a in-

termediação de mão de 
obra, 1.259 pessoas fo-
ram encaminhadas para 
entrevistas de emprego e 
tiveram êxito na sua bus-
ca e conquistaram uma 
vaga.

A oportunidade de 
emprego chegou em boa 
hora para Bruno Gade-
lha. Durante oito meses, 
o rapaz, de 25 anos, ficou 
desempregado. Desiludi-
do pelas dificuldades en-

frentadas, sobretudo no 
início da pandemia, ele 
se inscreveu no Banco de 
vagas do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine).

“O emprego não po-
dia ter chegado em hora 

melhor. Considero uma 
oportunidade de ouro. 
Passei por muitas difi-
culdades, mas agora es-
tou conseguindo pagar 
as contas e dívidas”, co-
memorou.

 SeCRetARiA de tRABAlho e RendA AdMiniStRA SiSteMA nACionAl de eMPRego no eStAdo do Rio

Amanhã, a partir das 
10h, o Departamento de 
Transportes Rodoviários 
(Detro) realiza leilão de 
veículos com 219 lotes. 
Para participar de ma-
neira remota, basta se 
cadastrar no site www.
reboca r l e i l oe s . com .
br, acessar no horário 
agendado e dar seu lan-
ce. A sessão presencial 
ocorrerá na Estrada dos 
Bandeirantes 28.137, em 
Vargem Grande.

Os interessados po-

dem consultar fotos ilus-
trativas e descrições dos 
lotes no site do leiloeiro 
(www.rebocarleiloes.
com.br). Visitas para vi-
sualização dos veículos 
poderão ser realizadas 
hoje, das 10h às 16h, na 
Rua Doná Elisa, 4.001, 
em Campo Grande. O 
agendamento pode ser 
feito pelo e-mail lei-
lao@rebocarremocoes.
com.br ou pelo Whatsa-
pp (21) 99862-9879. É 
importante lembrar que 

os veículos arrematados 
devem ser retirados do 
depósito no estado em 
que foram adquiridos.

Em função da pan-
demia de Covid-19, na 
sessão presencial o uso 
de máscara é obrigató-
rio e haverá álcool em 
gel à disposição dos 
participantes. Informa-
ções, editais e datas dos 
próximos leilões podem 
ser consultadas no site 
do Detro (www.detro.
rj.gov.br).

- Os veículos devem ser retirados do depósito no estado em que 
foram adquiridos

DIVuLGAçãO/DETRO 

fazenda impede 18 mil 
inscrições estaduais

A Secretaria de 
Estado de Fazenda 
do Rio de Janeiro 
(Sefaz-RJ) impe-
diu 18 mil inscri-
ções estaduais de 
contribuintes que 
não entregaram a 
Escrituração Fis-
cal Digital (EFD) 
por três meses, 
consecutivos ou 
não, durante os úl-
timos 12 meses. 
Em virtude da pan-
demia do novo co-
ronavírus, a Sefaz-
-RJ havia adiado 
esse procedimento 
desde abril, mas 
mesmo assim, os 
contribuintes que 
tiveram suas ins-
crições impedidas 
não aproveitaram a 

oportunidade para 
apresentar o docu-
mento.

Com a medida, 
as empresas não 
podem emitir ou 
receber documen-
tos fiscais. Todas 
foram avisadas 
previamente do 
impedimento por 
meio de mensagem 
enviada via Do-
micílio Eletrônico 
do Contribuinte 
(DeC). A EFD é a 
principal informa-
ção fiscal no Es-
tado do Rio de Ja-
neiro em relação à 
apuração do ICMS.

Os contribuintes 
podem consultar a 
situação quanto a 
entrega da EFD no 

site www.fazenda.
rj.gov.br/efd. Já 
as orientações de 
como se regulari-
zar estão no ende-
reço www.fazenda.
r j .gov.br /omissa -
oefd. A reativação 
da inscrição é feita 
mediante a trans-
missão dos arqui-
vos da EFD de to-
dos os períodos 
não entregues nos 
últimos cinco anos. 
Após enviar os ar-
quivos, o contri-
buinte deverá so-
licitar a reativação 
por meio dos Ser-
viços Eletrônicos 
de Cadastro, no 
site www.fazenda.
rj.gov.br/cadastro.

Plataforma online é repleta de informações e roteiros 
imperdíveis

REPRODuçãO 
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“chato iSSo”, diSSe ela 

deputado defende glória: 
“deve ter liberdade de expressão”
Jornalista foi alvo de críticas na internet após dizer que “o politicamente correto é um porre”

O deputado Eduardo 
Bolsonaro usou as 
redes sociais, na 

segunda-feira (28), para 
defender a jornalista Gló-
ria Maria. Segundo ele, é 
importante que as pessoas 
tenham liberdade de ex-
pressão.

“Glória Maria sendo 
‘cancelada’ e atacada pela 
esquerda após dizer que 
‘nem tudo é racismo e as-
sédio’ e que ‘politicamente 
correto é um porre’. Não a 
conheço, não sei o que pen-
sa e isso não importa. Só 
sei que ela deve ter liber-
dade de expressão. Força”, 
escreveu o parlamentar.

Na terça-feira (29), usu-
ários do Twitter compa-
raram a postura de Glória 

ao ator americano Morgan 
Freeman que, também em 
uma entrevista, disse que é 
contra o mês da consciên-
cia negra.

“O politicamente 
correto é um porre”

A jornalista Glória Ma-
ria criticou exageros a res-
peito de temas como racis-
mo, preconceito e assédio. 
Em uma entrevista a Joyce 
Pascowitch, Glória se ma-
nifestou contra o politica-
mente correto.

Para Glória, não é cor-
reto generalizar tudo. 
Ela também afirmou que 
as pessoas estão ficando 
amargas.

A respeito do tema racis-
mo, a jornalista disse ainda 
que seus colegas de traba-
lho a chamam de ‘negui-
nha’, de forma carinhosa, 

e que o termo nunca soou 
como preconceito.

“Eu acho tudo isso um 
saco. Hoje, tudo é racismo, 
preconceito e assédio. A 
equipe com a qual trabalho 
me chama de ‘neguinha’, 
de uma forma amorosa e 
carinhosa. Estou mais de 
40 anos na televisão, já fui 
paquerada, mas nunca me 
senti assediada moralmen-
te. O assédio é algo que te 
fere, é grosseiro, desmo-
raliza. Existe uma cultura 
hoje que nada pode. Tem 
que ter uma diferenciação, 
não dá para generalizar 
tudo. O politicamente cor-
reto é um porre. Acredito 
que o politicamente correto 
é o caráter, a honestidade. 
Esse mundo que a gente 
está vem muito da amargu-
ra das pessoas, não aceito”, 
disse ela.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

divulgAção

Eduardo Bolsonaro saiu em defesa da jornalista pelos ataques nas redes sociais 

política/geral

PEC da 2ª instância: “Já fui 
mais otimista”, diz deputado

Presidente da comissão 
especial que analisa a Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional (PEC) que permite o 
cumprimento de pena após 
condenação em segunda 
instância, o deputado fe-
deral Marcelo Ramos (PL-
-AM) afirma que já esteve 
mais otimista pela aprova-
ção do texto, de autoria do 
deputado federal Alex Ma-
nente (Cidadania-SP). Ra-
mos também critica um dos 
argumentos utilizados para 
justificar a não retomada 
dos trabalhos do colegia-
do, suspenso desde março 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. “Diria 
que já fui mais otimista 
em relação à aprovação do 
texto. Setores da oposição 

que topavam a ideia de uma 
proposta que abrangesse 
todas as áreas do direito, 
agora usam o argumento da 
pandemia para dizer que a 
comissão não tem que ser 
reinstalada. O setor bolso-
narista, por outro lado, que 
via com bons olhos a maté-
ria pela perspectiva de atin-
gir o ex-presidente Lula, 
agora se preocupa com os 
desdobramentos das inves-
tigações contra o senador 
Flávio Bolsonaro e se opõe 
também”, disse em entre-
vista à Jovem Pan.

Na quinta-feira 24, a 
Frente Parlamentar pela Éti-
ca contra a Corrupção pediu 
ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), a retomada da 

comissão. Antes disso, no 
início do mês, um pedido 
semelhante havia sido feito 
por Ramos, Manente e o de-
putado federal Fábio Trad 
(PSD-MS), relator do texto. 
Maia, porém, não se mani-
festou publicamente sobre 
o assunto. Desde o início 
da pandemia, as sessões 
plenárias têm ocorrido de 
maneira remota, mas a cú-
pula da Câmara afirma que 
não há condições técnicas 
de expandir o mecanismo 
para as comissões. “É óbvio 
que o sistema pode funcio-
nar para as comissões. Se 
funciona no plenário, para 
513 deputados, não faz o 
menor sentido dizer que 
não pode funcionar para 40 
parlamentares. Em segundo 

lugar, em Brasília, há bares 
abertos, mas as comissões 
não podem funcionar?”, 
questiona Marcelo Ramos. 
Há um projeto de resolução 

que autoriza a reinstalação 
de alguns colegiados, como 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e o Conse-
lho de Ética, por exemplo, 

mas, de acordo com o de-
putado, o texto já foi reti-
rado de pauta duas vezes 
por falta de acordo entre os 
líderes.

Marcelo Ramos (PL-AM) é o presidente da comissão 
que trabalha pela volta da prisão como era no passado 

ABR

instalação da Comissão de orçamento foi adiada
Foi adiada para terça-

-feira, 6, a instalação da 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO). A decisão 
foi tomada por causa da 
falta de consenso quanto 
à presidência e a propor-
cionalidade das bancadas. 
O líder do Centrão, depu-
tado Arthur Lira (PP-PB), 
questionou o espaço do 
PROS e do PSC. Segundo 
o presidente do Congresso, 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), a decisão foi 
tomada para “evitar confli-
tos” e para que as bancadas 
possam articular e chegar 
a um acordo. Ele explicou 
que a divergência está no 
método definido pelo presi-

dente da Câmara, Rodrigo 
Maia, para a distribuição 
de vagas entre os deputa-
dos. Por esse critério, Pros 
e PSC ficariam sem repre-
sentação no colegiado. A 
regra está respaldada nas 
consultorias da CMO e do 
Congresso Nacional, mas o 
presidente considerou legí-
timo o questionamento.

A comissão é composta 
por 40 titulares, sendo 30 
deputados e 10 senadores 
escolhidos pelos líderes 
partidários. Após a instala-
ção, os parlamentares vão 
eleger o presidente do co-
legiado, que deverá ser um 
deputado, seguindo a regra 
de alternância para ocupa-

ção do cargo entre Câmara e 
Senado. “De fato, a consul-
toria tem um entendimento. 
Mas houve a discordância 
de alguns deputados. Como 
a gente sabe que a CMO 
funciona sempre buscando 
o consenso, pelo menos a 
maioria para deliberar, para 
não haver conflito, a gente 
adiou por uma semana. Na 
próxima semana, vamos 
instalar a comissão. Se não 
tiver esse entendimento 
para votar por unanimidade 
o presidente e os relatores 
da LDO e da LOA, a gente 
vai para o voto. Aí, quem 
tiver voto vai fazer o pre-
sidente”, adiantou Davi Al-
columbre.

Falta de consenso entre parlamentares adia definição, informa Davi Alcolumbre

edilSon RodRigueS/AgênCiA SenAdo
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ATOS OFICIAIS

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

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0174/2020 - SEMAD e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações:

NOVA CONVOCAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA 002/2019
Tipo: MAIOR OFERTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013485/2019
Objeto: A presente licitação tem por objeto a alienação do imóvel descrito na tabela abaixo, por Lote, 
cuja respectiva certidão  expedida pelo Registro Geral de Imóveis e croqui de localização encontram-se 
no Anexo I do presente Edital:

LOTE EnDEREÇO RGi DESAFETAÇÃO

1

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

M a t r í c u l a 
nº 13.166, 
Livro 2, fls. 
285 (1º Ofí-
cio de Jus-
tiça de São 
João de Me-
riti)

Lei Municipal nº 2.209 
de 20 de agosto de 
2019

Data da abertura: Sessão será realizada às 11:00 (onze) horas do dia 04 de novembro de 
2020, na sala da Subsecretaria de Licitações e Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar 
– Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ.
Retirada do Edital de Concorrência Pública: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Contratos, sito 
à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.
das 10:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação de Pen drive ou CD para gravação do Edital e 
documento de identificação do responsável pela retirada do edital. SEBASTIÃO JOEL DE OLIVEIRA 
– Presidente da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 30 de Setembro de 2020.   

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

pORTARiA n.° 215, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora ALINE MARTINS ROSA, Assessor 
Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao 
período de 2019/2020, conforme processo nº. 741/2020, a 
contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 216, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora ALINE ULTRAMAR GASPARELO, 
Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente 
ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 742/2020, a 
contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 217, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 
DE FARIAS, Assessor Legislativa, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 734/2020, a contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 218, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor BRIAN OTAVIO DA SILVA LOBATO, 
Assessor Administrativo Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 735/2020, a contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 219, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora DARLAYNE APARECIDA ARAUJO 
TEIXEIRA, Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 745/2020, a contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 220, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor FRANCISCO RODRIGUES DE 
CARVALHO, Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 

nº. 743/2020, a contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 221, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora JOCIANE TAVARES DE ANDRADE 
PIMENTEL, Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 791/2020, a contar de 01.10.2020.

pORTARiA n.° 222, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora JULIANA TOMAS VIMERCATI 
PAPALEO, Assistente de Prevenção a Incêndio, 30 (trinta) 
dias de férias correspondente ao período de 2019/2020, 
conforme processo nº. 792/2020, a contar de 16.10.2020.

pORTARiA n.° 223, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor MANOEL EDSON GERMANO DA 
SILVA, Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 738/2020, a contar de 16.10.2020.

pORTARiA n.° 224, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora MARIA CRISTINA DOS SANTOS 
MARTINS, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 794/2020, a contar de 16.10.2020.

pORTARiA n.° 225, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor PAULO FLÁVIO FIGUEIREDO, 
Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 744/2020, a contar de 16.10.2020.

pORTARiA n.° 226, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor PETER RODRIGUES TEIXEIRA LEITE, 
Assessor de Comunicação Social, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 714/2020, a contar de 16.10.2020.

pORTARiA n.° 227, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora PRISCILA XAVIER FERREIRA DA 

SILVA COELHO, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de 
férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme 
processo nº. 793/2020, a contar de 16.10.2020.

pORTARiA n.° 228, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora ZENEIDE COSTA DE MENDONÇA, 
Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias 
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo 
nº. 777/2020, a contar de 16.10.2020.

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
pORTARiA n.° 229, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
EXONERAR CELIO ARNALDO DE ALMEIDA CARREIRO do 
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, 
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 230, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
NOMEAR DENISE DA COSTA SILVA para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar, 
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 231, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
NOMEAR FABIO SIMÕES LOURENÇO para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a 
contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
presidente

ingredientesingredientes

Pão de Queijo da Ana 
Maria Braga

Pão de Queijo da Ana 
Maria Braga

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

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

Modo de preparoModo de preparo

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

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

ingredientesingredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

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

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

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

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

atoS oFiciaiS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Câmara Municipal de Belford Roxo

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ingredientes

Modo de preparo

Peixe CoM AçAÍ

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

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

filé de MeRluZA CoM 
BAtAtA Ao foRno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

CARne de Sol CoM 
PiRão de QueiJo

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

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

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

ARRoZ de tACACá

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

ingredientes

Modo de preparo

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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                              R E S O L V E:

REVOGAR a Autorização Ambiental de Nº AA Nº 
019/2020 em razão dos termos contidos no Processo 
Administrativo 4667/2020.

Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Porto Real, 30 de Setembro de 2020.
Ailton Basílio Marques

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 110/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 10 horas do dia 14 de outubro 
de 2020 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 110/2020 
na modalidade pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 

dos Processo Administrativo nº 3868/2020. O Edital 
poderá ser retirado no portal oficial do município no 
endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 
branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 337.774,23 (trezentos 
e trinta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
vinte e três centavos).

Porto Real, 30 de setembro de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos

https://www.portoreal.rj.gov.br
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  voltaço 

renova com 
vinícius dias 

e Avelino
Novo vínculo dos goleiros prata 
da casa vai até o final de 2021

Na terça-feira (29), 
a diretoria do 
Volta Redonda 

anunciou, a renovação de 
contrato até 2021 com os 
goleiros Vinícius Dias, de 
23 anos, e Avelino, de 21 
anos, ambos prata da casa 
do Esquadrão de Aço.

Com seis anos de clu-
be, Vinícius Dias é reser-
va imediato de Douglas 
Borges. O jovem goleiro 
tricolor fez o seu primei-
ro jogo no ano diante do 
Brusque-SC na rodada 
passada da Série C, quan-
do entrou em campo após 
expulsão de Douglas. 
Substituição que deve-
rá ser mantida diante do 

Londrina-PR, domingo, 
dia 4, às 16h, no estádio 
do Café.

“Esta renovação de-
monstra a confiança que 
a diretoria, comissão téc-
nica, em especial o Pelé, 
têm no meu potencial e só 
tenho a agradecê-los por 
isso. Trabalho pesado dia-
riamente para que, quan-
do precisar entrar, possa 

corresponder e ajudar 
os companheiros, assim 
como fiz diante do Brus-
que. Tenho um carinho 
muito grande pelo Volta 
Redonda. Espero viver 
muitas alegrias neste clu-
be que sempre me aco-
lheu bem”, disse Vinícius.

Natural de Volta Re-
donda, Avelino chegou 
ao Esquadrão de Aço em 

2011 e foi promovido ao 
profissional em 2019. 
Atualmente, ele é o ter-
ceiro goleiro da equipe.

“Fico muito feliz com 
esta renovação e por ter 
conquistado mais um ano 
de contrato. Agradeço à 
diretoria, à comissão téc-
nica, os jogadores e em 
especial ao Pelé e os ou-
tros goleiros, que estão 

sempre no dia a dia me 
ajudando a evoluir. Sou 
voltarredondense e tenho 
muito orgulho em defen-
der o clube da minha ci-
dade. Podem ter certeza 
de que vou seguir dando 
o meu melhor para um 
dia retribuir com títulos 
tudo o que o Voltaço me 
proporcionou até agora”, 
afirmou Avelino.

O presidente Flávio 
Horta comentou as re-
novações dos prata da 
casa e destacou a con-
fiança que a diretoria 

tem no trabalho dos 
dois.

“O trabalho das cate-
gorias de base é muito 
forte. Isso nos faz ter 

confiança em montar 
o plantel com jogado-
res formados no clube, 
porque sabemos que 
quando for preciso, eles 

darão conta do recado. 
Assim como foi com o 
Vinícius no domingo 
e também tenho certe-
za que será diante do 

Londrina. Os dois prata 
da casa vêm treinando 
muito bem, tanto no dia 
a dia como nos jogos-
-treinos. Têm a confian-

ça de todos no clube e 
fizeram por merecer 
esta extensão de con-
trato”, disse o dirigente 
máximo do clube.

ConfiAnçA dA diRetoRiA 

Revelados no clube, os arqueiros estão felizes com 
a renovação de contrato 

esporte
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Segundo CAdeRno

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Bolo de CenouRA 
fofinho

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

Modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°C)
Unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire 
o amido de milho MAIZE-
NA®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
Disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

ingredientes

Modo de preparo

WAffle CláSSiCo

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

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

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 

30 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 
01/10/2020 – CÓD-PMBR 186.

DECRETO N° 4.961, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 
DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE NO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta-
ção, no Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal no 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novem-
bro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional - ES-
PIN e a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 
2020 e  a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declara-
ção de Emergência em Saúde pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Huma-
na pelo novo Coronavírus (COVID-19), especialmente 
a obrigação de articulação dos gestores do SUS como 
competência do Centro de Operações de Emergências 
em Saúde Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde pública de Im-
portância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), especial-
mente a obrigação de articulação dos gestores do SUS 
como competência do Centro de Operações de Emer-
gências em Saúde Pública (COE-nCoV)
CONSIDERANDO a classificação pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4860, de 18 de março 
de 2020, que decretou Estado de Emergência no âmbi-
to do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4863, de 22 de março 
de 2020, que regulamentou o funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais no âmbito do município de Bel-
ford Roxo, durante o período de pandemia;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4873, de 31 de março 
de 2020, que prorrogou as medidas de enfrentamento 
à propagação do COVID, no âmbito do município de 
Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4874, de 31 de março 
de 2020, que prorrogou medidas já adotadas de enfren-
tamento à propagação do COVID, bem como institui 
novas medidas;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4880, de 14 de abril de 
2020, que estabeleceu novas medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento do novo Co-
ronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4882, de 16 de abril de 
2020, que decretou Estado de Calamidade Pública no 
âmbito do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 09/2020, 
de 16 de junho de 2020, que reconheceu o Estado de 
Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrenta-
mento da pandemia de coronavírus no âmbito do muni-
cípio de Belford Roxo
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Consti-
tuição da República; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.935, de 31 de Julho 
de 2020, que estabeleceu a retomada das atividades 
presenciais no âmbito do município de Belford Roxo, a 
partir de 03 de agosto do ano em curso;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as me-
didas para enfrentamento do coronavírus (COVID-19), 

considerando o número de pessoas infectadas e mortes 
confirmadas no município de Belford Roxo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas medidas tem-
porárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
da emergência em saúde pública de importância inter-
nacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), 
bem como reconhece a necessidade de manutenção da 
emergência no âmbito do Município de Belford Roxo.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Mu-
nicípio de Belford Roxo, enquanto vigorar a situação 
de emergência em saúde em virtude da pandemia da 
COVID-19, o uso de máscara de proteção respiratória, 
seja ela descartável ou reutilizável, de forma adequada, 
em qualquer ambiente público, assim como em estabe-
lecimentos privados com funcionamento autorizado de 
acesso coletivo.
§1º - Compreende- se entre os locais descritos no caput 
deste artigo, dentre outros: ruas, praças, parques, praias, 
meios de transporte coletivo e individual de passageiros, 
repartições públicas, hospitais, supermercados, 
farmácias, padarias, agências bancárias, além de 
outros estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de máscaras 
as pessoas que sofrem de patologias respiratórias 
e as pessoas com deficiência severa nos membros 
superiores, mediante apresentação de documento 
médico que ateste o risco de utilização de máscaras 
nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo N95 será 
prioritário aos profissionais da área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado público 
ou contratado por empresa que presta serviço para o 
Município de Belford Roxo, que apresentar febre ou 
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar 
e batimento das asas nasais) passa a ser considerado 
caso suspeito e deverá adotar o protocolo de atendi-
mento especifico expedido pelo Secretário de Saúde do 
Município de Belford Roxo.
§1º - Nas hipóteses do caput deste artigo, qualquer 
servidor público, empregado público ou contratado por 
empresa que presta serviço para o Município de Belford 
Roxo, deverá entrar em contato com a Administração 
Pública para informar a existência de sintomas.
§2º - Os gestores dos contratos de prestação de 
serviços deverão notificar as empresas contratadas 
quanto à responsabilidade destas em adotar todos os 
meios necessários para conscientizar seus funcionários 
quanto aos riscos da COVID-19 e quanto à necessidade 
de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou 
sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis 
de responsabilização contratual em caso de omissão 
que resulte em prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - Determino a manutenção das atividades pre-
senciais dos servidores da Administração Direta e In-
direta, observado o uso obrigatório de máscaras e 
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os 
servidores em cada setor, excetuando-se das ativida-
des presenciais os lotados nas unidades escolares da 
rede municipal de ensino e os classificados no §2o deste 
artigo.
§1º Para atendimento do público externo, as 
Secretarias e órgãos municipais deverão adotar 
regras para assegurar o distanciamento adequado e 
evitar a aglomeração de pessoas, ficando vedado o 
atendimento, o ingresso e a presença de pessoas que 
não estiverem usando as máscaras.
§2º Os servidores públicos maiores de 60 (sessenta 
anos), gestantes e lactantes, e portadores de comor-
bidades devidamente comprovadas através de laudo 
médico, poderão exercer suas funções laborais fora 
das instalações físicas do órgão de lotação, em traba-
lho remoto, cabendo à  autoridade superior expedir ato 
de regulamentação do trabalho remoto em atenção à 
manutenção da continuidade e essencialidade das ati-
vidades da Administração Pública.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do coronavírus, 
(COVID-19), diante do número de mortes confirmadas e 
o aumento do número de pessoas contaminadas, deter-
mina a suspensão por mais 07 (sete dias), a contar de 
01 de outubro de 2020, das seguintes atividades:

I - realização de evento, em locais fechados, que envol-
vam aglomeração de pessoas, ainda que previamente 
autorizadas, tais como: evento desportivo, show, salão 
de festa, casa de festa, evento científico e afins;
II - atividades coletivas de cinema, teatro e afins;
III - a visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, 
internados na rede pública ou privada de saúde;
IV - as aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção 
do calendário recomendado pelo Ministério da Educa-
ção, nas unidades da rede pública e privada de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior, conforme re-
gulamentação por ato infra legal expedido pelo Secretá-
rio de Educação do Município de Belford Roxo;
§1º - Os serviços considerados essenciais serão 
definidos em regramento próprio, assim como a força de 
Segurança Pública (Guarda Municipal) na garantia do 
cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto.
§2º - A Guarda Municipal do Município de Belford 
Roxo deverá atuar para manter o cumprimento das 
disposições do presente Decreto, sendo certo que para 
tal fim, poderão fotografar e filmar todos aqueles que 
descumprirem as medidas previstas no presente artigo, 
a fim de instruir ato de comunicação ao Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo 
da instauração de procedimento investigatório para 
apurar a ocorrência de crime e infração administrativa. 
A administração Pública deverá assegurar o sigilo das 
informações. Dessa forma, fica vedada a divulgação da 
fotografia e filmagem.
Art. 6º - Fica autorizado o funcionamento de forma ir-
restrita de todos os serviços de saúde, como hospitais, 
clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres, 
ainda que funcionem no interior de shopping centers, 
centros comerciais e estabelecimentos congêneres, ob-
servado todos protocolos e medidas de segurança re-
comendados pelas autoridades sanitárias, incluindo-se 
os previstos no artigo 15º.
Art. 7º - Fica autorizado o funcionamento de forma ple-
na e irrestrita de supermercados, mercados e demais 
estabelecimentos comerciais que possuam em seu 
CNAE os serviços de varejo e comercialização de pro-
dutos alimentícios.
§1º - os estabelecimentos comerciais de que trata 
o caput do presente artigo, deverão atentar sobre a 
necessidade de afastamento entre os consumidores 
com distância mínima de 1 (um) metro e sem 
aglomeração de pessoas.
§2º - cada estabelecimento deverá dispor de quantidade 
suficiente de colaboradores para assegurar o pleno 
funcionamento de suas atividades, como forma de 
garantir o abastecimento da população.
§3º - os estabelecimentos deverão disponibilizar 
sabonete líquido, papel toalha e água corrente para a 
correta assepsia de clientes e funcionários.
§4º - para garantir o abastecimento dos estabelecimentos 
descritos no caput, ficam suspensas, enquanto perdurar 
a vigência do estado de emergência pública e em caráter 
excepcional, todas as restrições referentes à circulação 
de caminhões e veículos destinados ao abastecimento 
de alimentos.
Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento de estabele-
cimentos que comercializam materiais de construção, 
oficinas mecânicas, borracharias e casas lotéricas, ve-
dada a permanência continuada e aglomeração de pes-
soas nesses locais.
Art. 9º - Fica autorizado o funcionamento das feiras 
livres que realizem a comercialização de produtos de 
gênero alimentício e que tem papel fundamental no 
abastecimento local, desde que cumpram as determi-
nações da Secretaria Municipal de Saúde e, ainda, que 
as barracas mantenham distanciamento mínimo de 1 
(um) metro e disponibilizem álcool 70%, ou prepara-
ções antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, aos 
feirantes e público.
Art. 10º - Fica autorizado o funcionamento de bares, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congê-
neres, limitando o atendimento ao público a 50% (cin-
quenta por cento) da sua capacidade de lotação, com 
a normalidade de entrega e retirada de alimentos no 
próprio estabelecimento.
Art. 11º - Fica autorizado o funcionamento de templos 
religiosos de qualquer natureza, observadas as seguin-
tes prescrições:
I - o uso de máscara facial, obrigatório para ingresso e 
permanência;
II - disponibilização de álcool gel 70% (setenta por cen-
to), oferecido quando ingresso e disponibilizado no inte
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ingredientes

Modo de preparo

toRtA de MARACuJá

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

ChuRRoS

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

gelAtinA CReMoSA
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.

rior dos templos e em suas dependências de livre acesso ao público;
III - distanciamento mínimo de dois metros entre os presentes, inclusive quanto a 
ocupação dos assentos disponibilizados.
Parágrafo único: As medidas de que trata este artigo se estendem no que couber, 
aos cultos ou rituais realizados fora dos templos, bem como aos envolvidos na gra-
vação ou transmissão de celebrações não presenciais.
Art. 12º - Fica autorizado o funcionamento de serviços de promoção à saúde, tais 
como academias, centros de ginástica, estúdios de personal training, estúdios de 
pilates, centros de treinamento funcional, centros de treinamento de crossfit, centros 
de treinamento de lutas e estabelecimentos similares, que poderão funcionar com 
práticas individuais, sejam para esportes individuais ou coletivos, observadas as se-
guintes medidas de prevenção: 
I - a ocupação dos estabelecimentos deverá se dar na proporção de 1 (um) aluno 
para cada 4 m² (quatro metros quadrados) de área útil de treinamento;
II - os horários de treinamento deverão ser exclusivamente pré-agendados com os 
clientes, e com duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos por aula, com in-
tervalo de 15 (quinze) minutos para o próximo atendimento, evitando aglomerações; 
III - efetuar o controle diário da temperatura dos funcionários e alunos, por meio de 
termômetro sem contato ou com declaração subscrita pelo aluno ou funcionário de 
não ter tido febre aferida ou referida nas últimas 24 h, ficando o relatório à disposição 
da fiscalização; 
IV - designar instrutores para orientar os alunos a manter distância mínima de 2 
(dois) metros entre si; 
V - higienizar, entre um aluno e outro, durante o período de funcionamento e sempre 
quando do início das atividades, as superfícies de toque frequentes (mesas, equipa-
mentos, aparelhos, colchonetes, etc.), preferencialmente com álcool 70% (setenta 
por cento); 
VI - exigir o uso de máscaras para todos os funcionários que atendam ao público, 
bem como aos alunos; 
VII - manter à disposição kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes 
e de funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por cento) 
e papel toalha descartável; 
VIII - manter à disposição, na entrada dos estabelecimentos e em local de fácil aces-
so, álcool em gel 70% (setenta por cento), para a utilização dos clientes e dos fun-
cionários do local, ou, quando possível, disponibilizar pia com água, sabão líquido e 
papel toalha descartável; 
IX - proibir o acesso e o uso de bebedouros de uso comum; 
X - tornar obrigatório o uso de toalhas, vedando o compartilhamento; 
XI - as áreas destinadas às esteiras e demais equipamentos de atividades aeróbicas 
deverão funcionar de forma intercalada, respeitando a distância mínima de 2 (dois) 
metros lateralmente entre os equipamentos, não podendo estar direcionadas às áre-
as de circulação de alunos;
XII - as áreas de banho dos referidos estabelecimentos deverão ser isoladas, não 
sendo permitido o acesso dos alunos e funcionários, e 
XVIII - as áreas destinadas às cantinas dos estabelecimentos deverão trabalhar com 
redução de 50% (cinquenta por cento) da capacidade, e apenas para entrega e reti-
rada de alimentos no próprio estabelecimento;
Parágrafo primeiro: As medidas de que trata este artigo se estendem as atividades 
de esporte recreativo e lazer desenvolvidos no âmbito dos Projetos PELC, também 
autorizadas a reiniciarem com práticas individuais, sejam para esportes individuais 
ou coletivos.
Parágrafo segundo: Os estabelecimentos deverão afastar imediatamente, pelo pra-
zo de quatorze dias, todos os empregados, colaboradores ou alunos que tenham 
contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, mesmo 
que assintomáticos. 
Parágrafo terceiro: O cumprimento do protocolo sanitário não dispensa eventuais 
orientações suplementares que venham a ser estabelecidas pelas autoridades sa-
nitárias.
Art. 13º - Fica autorizado o funcionamento de shopping centers e centros comerciais, 
limitando o atendimento ao público a 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade 
de lotação, exclusivamente no horário de 12 horas às 20 horas, observadas as se-
guintes prescrições:
I – garantam o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em 
gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos os 
empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;
II – disponibilizem na entrada do shopping center ou centro comercial e das lojas 
e elevadores, álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, a todos clientes e freqüentadores;
III – permitam o acesso e circulação no interior do estabelecimento, apenas a clien-
tes, frequentadores, empregados e prestadores de serviço que estiverem utilizando 
máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, de forma ade-
quada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso ao interior do estabelecimento com 
vistas a manter o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada cliente ou fre-
quentador;
V – mantenham fechadas as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, de 
jogos eletrônicos, cinemas, teatros e congêneres;
VI – mantenham fechadas a área de mesas e assentos das praças e quiosques de 
alimentação, limitando o atendimento ao público apenas para entrega e retirada de 
alimentos no próprio estabelecimento;
VII – seja proibido o uso de provadores pelos clientes;
VIII – limitem o uso do estacionamento a 50% (cinquenta por cento) da capacidade;
IX – garantam a qualidade do ar dos ambientes climatizados, seguindo os protocolos 
de manutenção dos aparelhos e sistemas de climatização, realizando a troca dos 
filtros, conforme determinação da vigilância sanitária.
Parágrafo único - Devem ser afastados de suas atividades, de forma imediata, todos 
os colaboradores sintomáticos respiratórios, conforme recomendação do Ministério 
da Saúde.
Art. 14º - Fica determinado horário de funcionamento de estabelecimentos comer-
ciais, industriais e de prestação de serviços, de acordo com abaixo especificado:
§1º Do Comércio de produtos essenciais, tais como supermercados, 
hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, açougues, peixarias, padarias, 
lojas de panificados, comércio especializado em produtos naturais, suplementos 
e fórmulas alimentares, postos de Combustíveis e suas lojas de conveniências, 
comércio de produtos farmacêuticos, clínicas e consultórios médicos, odontológicos, 
laboratórios e farmacêuticas, clínicas veterinárias, comércio da Construção Civil, 
ferragens, madeireiras, serralheiras, pinturas e afins, comércio atacadista, atividades 
industriais de necessário funcionamento contínuo, serviços industriais de utilidade 
pública, o horário de funcionamento de 00h00 às 23h59;
§2º Da Indústria e Serviços em Geral, tais como indústrias extrativas, indústrias 

de transformação, atividades gráficas, atividades financeiras, seguros e serviços 
relacionados, atividades imobiliárias, atividades jurídicas, de contabilidade e de 
auditoria, atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial, atividades 
de arquitetura e engenharia, atividades de publicidade e comunicação, atividades 
administrativas e serviços complementares, agências de viagens, operadores 
turísticos e serviços de reservas, lotéricas e correspondentes bancários, bancas de 
jornais e revistas, o horário de funcionamento de 08h00 às 17h00;
§3º Do Comércio varejista em geral, exceto shoppings centers e centros comerciais, 
tais como atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros, comércio de combustíveis 
e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis, atividades da cadeia automobilística: 
oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins, serviços de Corte e Costura e 
demais estabelecimentos não previstos nos parágrafos anteriores, o horário de 
funcionamento de 8h00 às 17h00.
Art. 15º - Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a 
observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas 
autoridades sanitárias, inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas e uso obrigatório 
de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabeleci-
mento, todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;
III- proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo 
de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com outras comorbidades;
IV – priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de 
outro meio que evite aglomerações;
V – disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes 
de efeito similar, a todos os clientes e frequentadores;
VI – manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com 
suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colabo-
radores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores;
VII – utilizar adequadamente máscaras de proteção facial, devendo impedir a entra-
da ou permanência de pessoas sem a sua utilização;

Art. 16º - As demais Secretarias do Município de Belford Roxo e os demais órgãos 
integrantes da Administração Pública poderão expedir atos infralegais em conjunto 
com a Secretaria de Saúde do Município de Belford Roxo para regulamentar o pre-
sente Decreto, nos limites de suas atribuições.
Art. 17º - Determino a manutenção da avaliação da suspensão total ou parcial do 
gozo de férias dos servidores da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, 
da Secretaria de Defesa Civil, a fim de que não se comprometam as medidas de 
prevenção.
Art. 18º - Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as au-
toridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administra-
tivas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437/77, bem como do crime previsto 
no artigo 268 do Código Penal.
 Art. 19º - Este Decreto entra em vigor a contar da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2610/SEMAD/2020 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de PAULO ROBERTO RODRI-
GUES ALVES, ocupante do Cargo de Vigia, matrícula nº. 10/20.388, lotado na Se-
cretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEMOSP, por ter 
infringido com base o Artigo nº 138 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 
1997, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1577/2020.

PORTARIA Nº2611/SEMAD/2020 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de PEDRO MOACYR CHA-
GAS BRANDÃO JUNIOR, ocupante do Cargo de Psicólogo, matrícula nº. 10/25.638, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por ter infringido com base o 
Artigo nº 138 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/1933/2020.

PORTARIA Nº2612/SEMAD/2020 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de ANTONIO CARLOS DE 
OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Maqueiro, matrícula nº. 10/25.741, lotado na Se-
cretaria Municipal de saúde – SEMUS, por ter infringido com base o Artigo nº 138 da 
Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/457/2018.

PORTARIA Nº2613/SEMAD/2020 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de CAMILA ROSA DOS SAN-
TOS, ocupante do Cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº. 10/46.402, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, por ter infringido com base 
o Artigo nº 138 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/4766/2016.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
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ingredientes

Modo de preparo

lAgARto À 
PoRtugueSA

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

MOLHO:

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

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

filé de SAlMão Ao 
foRno fACÍliMo

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

PORTARIA Nº 003/SEMC/2020 DE 26 DE JULHO DE 2020
“Dispõe sobre a data de inscrição para os editais da lei de auxílio emergencial da 
cultura.
“A secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º O prazo de inscrição para os editais e o Inciso II  será iniciado na data de 
25 de setembro a 15 de outubro, podendo ser encerrado anteriormente quando as 
cotas de pagamento forem preenchidas.
Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Taís do Nascimento Nunes de Mello
Secretaria Municipal de Cultura

Matrícula nº 60/74468

PORTARIA Nº 004/SEMC DE 29 DE JULHO DE 2020

“Dispõe sobre a homologação do Mapa Cultural para os editais da lei de auxílio 
emergencial da cultura.

“A secretaria Municipal de Cultura no município de Belford Roxo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o cadastro nº 01 do Mapa Cultural da cidade de Belford Roxo 
contendo as seguintes pessoas físicas, coletivos formais ou informais, empresas 
Jurídicas com ou sem fins lucrativos:

Mapa cultural da cidade de Belford Roxo – nº 01

 Templos de Matriz Africana

CPF ou CNPJ Nome ou nome fantasia Fantasia Área de atuação

12465863/0001-13 Ilê  são Jerônimo Sra. Das can-
deias

Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

243421497-53 Tenda espírita caboclo João 
Boiadeiro

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes 

587901607-20 Ilê  ase D’Osaguian e ogum Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

001130197-00 Tenda espírita Oxossi caçador Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

775400187-04 Cabana de pai joquim caboclo 
7 flechas

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

033575987-20 Ilê  ase azume Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

718808797-00 Festa de São Jorge Festa Religiosa

030284077-01 Kwe ode otologi dam Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

032620697-36 Ilê ase d’ogum Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

098839727-76 Ilê  ase egbe oya olua Centros culturais, casas de cultura e cen-
tros de tradições regionais

12303421764 Ilê ase egbe alado osun Centros culturais, casas de cultura e cen-
tros de tradições regionais

108376487-00 Ogi oso Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

130979817-64 N’ La Alagbede Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

31987175/0001-68 Tenda espírita cabocla Jerema Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

919380747-34 Mariazinha de oxum Povos e comunidades tradicionais

158890977-84 Ocum alafia iemanja Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

070380007-80 Ilê axé fara ymara Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

24946902/0001-83 Ilê axé omon ode Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

07147753/0001-73 Ilê de Oxossi(onorodessi) Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

096561807-20 Odecinho Vaz Povos e comunidades tradicionais

080617377-79 Kwe seja tona Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

016094027-31 Tenda espírita tranca rua das 
almas

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

642403717-91 Ilê ase Omo averekue Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

096992087-32 Ilê ase olagunede Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

020523227-28 Inzo ria unsumbo Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

863575227-91 Yle ase yeyeu okan efa Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

009169907-02 Tenda espirita cabocla Iara das 
Matas

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

683771777-49 Ilê ade yueram Casa de candomblé

954318967-68 Profº Wilson louza Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

625264137-53 Pai Sergio Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

122316867-08 Ilê axé oci waraju Casa de candomblé 

012552147-24 Yle ase d’jagun Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

125888837-88 Ilê axé oyu omi Casa de candomblé

645819507-91 Luzia de ogum povos e comunidades tradicionais

027390317-93 Ilê ase omim orun Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

035463967-66 Ilê ciriema do vento yia de Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

013274187-38 Ilê ase iya omi odo Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

05885149/0001-19 Associação nossa senhora das 
candeias

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

17915978/0001-86 Centro espírita omulu, pai João e 
Zé malandrinho da estrada

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

446294867-04 Casa de oxalá Espaços culturais em comunidades indí-
genas 

05669977/0001-10 Ass. Cultural e recreativa afoxé 
raízes africanas ilê omim lore

Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

166302527-48 Folia de reis estrela dalva Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

0684370-76 Yle axé oxoguian Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

13552962/0001-03 Yle axé afete ona odara Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

703309647-04 Ilê ase omida ode Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

758270347-20 Ilê axé oman oba tere Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

035758007-90 Ile ase igba igboju aro Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

150896787-31 Ilê ase oya Omo fefge ingbain Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

819792487-53 Kwe seja omi funfun Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

30639603/1003-07 Yle de xango e obaluaye Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

023183327-03 Yle axé onialahedeona Centro espírita

873014317-91 Ilê ase afefe ty oya Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

098227227-88 Abassa ode singuenji Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

31886110/0001-26 Ilê mogbade Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

789422097-34 Ana Maria da conceição Peixoto Povos e comunidades tradicionais

109469577-70 Yle ase ofa d omi Templo de candomblé

098819837-11 Aldeia da cabocla Jurema Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

01054590702 Centro espírita caboclo sete 
flechas e caboclo sambambaia

Espaços de povos e comunidades tradi-
cionais

014879977-95 Ilê axé Omo lufan Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

76759571720 Tenda espírita yle de São Jorge Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

0249416/0001-17 Côrte real da nação de ijexa Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

633724287-49 Abssa ode baomim Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

104231277-05 Gsogbo Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

115310857-76 Ilê ase gdolonãn Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

116502047-52 Igba axé ofa oro omi Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

027167727-97 Ilê ase oba aganju oyunile Centros artísticos e culturais afrodescen-
dentes

Produção Cultural

CPF ou CNPJ Nome Fantasia Área de atuação

092551007-71 Bad girls Produção de eventos

1070513-77 Conjunto vilarinho Funk da antiga

081649107-08 Marcovalde v. novo oriçado Funk da antiga

078199367-97 Gs guardiões do farrula Produção de eventos

059775457-89 Moises de Miranda Produção cultural

091242497-05 Christiano Souza da Silva Promotor de eventos

119028827-33 Th som Equipe de som

071292317-93 União das galeras xavantes Funk da antiga

098879397-06 Verdadeiro bonde Funk da antiga

09899066710 União das galeras de Belford Roxo Funk da antiga

107267597-83 Veríssimo Miranda Produção Musical

129888827-11 Complexo do General Funk da antiga

131266757-51 Rodrigo Faustino Produção cultural

097434707-86 Bonde do pesadelo Baile funk

154882907-29 Amigos do Vinil Flash back

005828037-56 Sobpreção Equipe de som

088014373-06 Gogó do bom pastor Funk da antiga

102445217-43 Som do bem Grupo de pagode

164191867-57 Carlos Henrique de d. Santos Eventos

29407102/0001-08 RLA eventos Produção executiva

109883917-08 Vila jola e morro da bihiana Ações sociais

153424487-51 Bonde safadinho Grupo de eventos

078728737-70 Batalha de Rap Produção cultural

094102347-86 Perversas do Babi Funk da antiga

116700247-41 Banda sangue rasta reggae Prudução de eventos

110261527-71
Projeto samba show

Produção de eventos

23112734/0001-68 Bitches production Produção

055295117-08 Vale da mangueira são José LHGT Funk da antiga

090597707-65 Resenha das antigas Funk da antiga

084582417-14 Nova Aurora Funk da Antiga

058319257-22 Coelho branco Funk da Antiga

096795157-70 Shangrila Funk da Antiga

096311617-73 Anderson Oliveira da Silva Produtor de eventos

095453177-95 Valdinei carvalho dos santos Produção cultural

027429737-02 Flavio José ferreira Produtor

107359287-11 Ação social mortal kombat do babi terror Funki da antiga

114843277-99 Os faixas pretas Produção de eventos

058617557-10 Marcus Vinicius das silva de Almeida Produção cultural

109578137-93 Banda amigos Produção musical

878690987-87 Trovão segurança Eventos

32694943/0001-58 Kiosque limão galego Eventos

052741787-40 Leo Pacheco NMC Eventos

169131937-69 Tríade vocal Produção

118932217-09 Deg sonorização Produção de eventos

175821867-37 Rayan Som Promotor de eventos

31178295/0001-14 GMMS Produtor de eventos

140999887-83 Banda adoradores Produção de eventos

183194197-00 Pentakill Roda cultural

08208410/0001-34 Encontrarte-Encontro de artes cênicas da 
Baixada Fluminense LTDA Produção cultural

11476477710 Dupla Moraes Camilo Produtor de eventos

0871465372 Suecia Esperança ase da tangy Produtor de eventos

03349085706 Amigos da velha guarda Produtor de eventos

30424354-6 Isabela Caroline S. Neves Produtor de eventos

01488684790 Ale Festas Produtora de eventos

129290457-79 Arraia  da Paz Festas Típicas

451738857-34 Rosalvo Luis Santos Produção de evento

479113957-72 Equipe 10 Festas e eventos

1753469357-21 Bloco das piranhas Promotor de eventos

184470837-30 Baile da raiz central Produção de eventos

27937955/0001-26 Atelier Santos Produção de eventos

584400117-68 Maria Severina dos Santos Lino Produção cultural

Teatros independentes
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ingredientes

Batata recheada 
com frango

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

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

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

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

CNPJ ou CPF Nome ou Nome fantasia Área de atuação 

411097167-53 Rafael diamante de Souza Teatro independente

13858518/0001-02 Marcos Maya Teatro independente 

751547227-87 Promoovie expressões artísticas Teatro independente

078956637-04 Ramide Cardoso Teatro independente

30920779/0001-24 Cia adorart Teatro independente

103914387-35 Novas vestes figurino Teatro independente

116763807-79 Josilene Fernandes Guedes Teatro independente

102522979-27 Rafael ferreira prado Teatro independente

696331427-68 Jorge Jose Souza da cruz Teatro independente

                                                                 

       Música 

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação 

128490347-89 Renan Luiz castro Musica

085670167-03 Uelington dos santos pereira Musica

104014107-22 Marcio Rodrigo c. dos Santos Musica

138651747-01 Brendo Mello Musica

08998904748 Grupo 100% Banda de música

02379253407700 João Mathias Rocha Música e Literatura

186722477-10 Yuri Ferreira Linhares DJ

09346879785 Wiliam Sant’ana da Silva Compositor

156790287-19 Grupo dez mais Grupo de Pagode

08472915700 Milton Estanislau Cristes Música

30316134/000187 Alessandro Antonio de Oliveira Salles Dj e Produtor de Eventos

02524182711 Wallacyr Xavier da Cruz DJ

094818617-83 Leonardo de Oliveira Ferreira DJ

064266347-51 Frederico Abede Pinheiro Barbosa Músico

081892207-99 Bonde das kukas Funk da antiga

110710637-07 Lindomar Soares Rodrigues DJ

073852607-05 Batalha de Rap Batalha de rap

157024147-30 Jonatan Cunha dos Santos Músico / Compositor

183348587-44 Carlos Baryan Barbosa Lourenço DJ

188645047-10 Cleysson Ramos Rodrigues Cantor

112293537-47 Grupo Familia Evidência Shows de pagodes

035770347-26 Guacha Do Redentor Funk das Antigas

960645527-00 Banda J/7 Musica Gospel

100759197-88 Grupo Sarnio Grupo de pagode

13656828/0001-67 Mp Mulheres Cursos de música

11696457718 ‘Dj Sexy Love DJ

117786237-94 Maciel da Silva Oliveira Músico

171512087-66 Denis William Hip Hop

084582897-50 Grupo Continuasamba Grupo de pagode

08234550/0001-87 Sociedade cultural orquestra alabe funfun Orquestra

093198617-65 Flavio da Silva Pereira Cantor e instrumentista

30883353/0001-48 Banda Fuzué Banda cultural

117943067-06 Diego de Lima Marcelino Baixista

16786494730 Yuri Pato Música

11296701719 Fabricio tabosa Músico

177979577170 Lorrany Motta Passistas

09344205728 Gustavo Cardoso Couto Junior Músico

18802611700 Bnada Kadosh Banda gospel

11775946762 Cassiano Cantor/ compositor/ ator

890169477-87 Marcos Francisco Musica

08132144759 Banda Famili Asafe Banda Gospel

14939172775 Banda Lince Vide Biografia

16775125769 Banda Metais Ágape Vide Biografia

690424897-15 Paulo Sorriso ARTE Musical

100879847-92 Lêta Músico Biaxista

15108412703 Dj Raphael Dj

886062361-87 Banda Zeus Musica

138906227-98 Alta pressão Grupo de pagode

16774899790 Gabriel dos Santos Ferreira Dj

07989043726 Cantora Vilma Franco Cantora

03650637707 Elisete soneto e Banda Bandas Musicais

14183750715 Marcus Vinny Cantor

02718119700 People CANTOR

80481477772 Dida Nascimento Música

884472132749 Maninho Músico 

03031671732 Cristiano Lima Músico

09086136796 Robson Moraes e Banda Banda Gospel

09333091718 Marcos Legon Professor e compositor 
de música

08190523708 Vanessa Lira e Banda Banda Gospel

07774051724 J.C erre Produção independente

10070759707 Toni Junio Produção Musical

13780149796 Layla Chaves Cantora

01951928776 Banda Dumundo Banda

18063665767 MC Kiel MC 

13856037713 Rausnei de Moraes Guimarães Produção Musica e 
eventos

38131661/000129 Jacomo Herminio Cantor e musico

13856037713 K9 produções Produções musicais e 
eventos

18484728706 Lucas Ribeiro Músico

17030808746 Negalê Souza Músico

10102459703 Grupo café Banda Musical

38147226/000192 David dos Santos cacemiro Harmonia musical

02319107703 Jussara Campos Gomes Cantora

04087269205 Leticia Bonfim Cantora Gospel

133143207-37 Banda Tatiane Rosa Banda Musical

12164911784 Fagner Luiz A de Souza Músico/Road

11466557702 Valdirley dos santos nascimento Cantor Gospel

76106578753 Sylvio de Albuquerque neto Músico

16880750702 Joice Laine Sanuto da silva Produção de eventos

18746770771 Emerson Mudesto Figueiredo Músico

16842322790 Izabeli de Melo Marcelino Teatral musical

07348888720 Renata Santos do Bom Jesus  Produção executiva 
Musical

0734888887-20 Baixada nunca se rende Musica

00232464723 Renato de Assis Oliveira Cantor

17517385747 Julio Cesar dos santos Produtor de eventos

052823537-07 Projeto Música cidadão Música

10719072719 ‘Leonardo Gomes Trianna Rapper

00321465741 Eduardo Reis Batista Percussão

142294997-44 Leonardo de Souza Coelho Rapper

01546807705 Paulo Andre Felisberto Música

09833431798 Malu Freire Música

15755775770 Arthur Laurindo Mauro Música

065385107-36 Banda raiz gospel Musica

Audiovisual

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação

021474897-94 Marcos Antonio de Souza Figueredo Audivisual

044366697-00 Marcio de Souza Francisco Audiovisual

36208311/0001-98 Daqui preá frente baixada fluminense Audiovisual

30266714/0001-07 Crislaine roque fotografia Audiovisual

751547227-87 Joni bigoo Audiovisual

023832517-20 Joge vitorio Souto de Alencar Audiovisual

36960444/0001-16 Mãos levantadas produções Audiovisual 

025496187-85 Ministério vivendo para adorar Audiovisual

091864567-09 Leonardo dos Santos Ramos Audiovisual

151872827-86 Vitor Guedes Áudiovisual

032509267-28 Ricardo de Souza Araujo Audiovisual

129170947-96 Sthephany da silva Fonseca Audiovisual

Arqueologia

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação

27214907/0001-00 Instituto de arqueologia brasileira Arqueologia

Artesanato

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Area de atuação

125842137-29 Simone pereira da silva Artesanato

115465847-30 Jakeline santos Souza Artesanato

 541927207-97 Waldir neto da Silva Artesanato

118836667-08 Felipe da costa machado Artesanato

30563962/0001-10 Nova arte letreiros artesanato

035257777-01 Feirarte de Bel Artesanato

711924337-34 Waldenir costa pereira do nascimento Artesanato

746568997-04 Sergio ramos de Azevedo Artesanato

645524547-49 Luiz Mario soureiro Artesanato

010386537-38 Ligia Brandão Nunes Artesanato

567207507-04 Gilberto Alves ferreira Artesanato

36972063/0001-57 Leme modas Artesanato

105802707-04 Artesan artes Artesanato

023282747-81 Carla furtado de Souza Artesanato

072178647-04 Maria da penha ferreira Artesanato

095350497-20 Luciane rocha correia cosandey Artesanato

079854589-9 Ester S. Perifeito Ramos Artesanato

162547047-90 Luiz Eduardo da silva ferreira Artesanato

054783427-69 Ateliê mimos da Sany Artesanato

100154437-44 Pedro Paulo da silva junior Artesanato

023116687-73 Sonia Maria da silva Souza Artesanato

835583497-68 Adão nascimento amorin Artesanato

743115447-87 Lucia helena de Lucena trabbold Artesanato

028546117-64 Flavia Cardoso confeitaria artesanal Artesanato

106604937-80 Thaty’s acessórios Artesanato

Capoeira
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ingredientes

Modo de preparo

CARAPeBA 
gRelhAdA

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

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

ingredientes

Modo de preparo

ARRoZ de foRno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

ARRoZ de tACACá

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

ingredientes

Modo de preparo

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

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Area de atuação 

123144157-79 Berimbau Bahia Capoeira

03731632/0001-13 Associação cultural capoeira palmares Capoeira

35496761/0001-60 Associação beneficente mata virgem Capoeira

01631669788 Anderson Claudio da silva Vaz Capoeira

016316697-38 UBADAC Capoeira

154086297-67 Felype de Menezes silva Capoeira

158447717-29 Carlos Alberto dos santos Capoeira

057649767-31 Giovanni da silva santos Capoeira

129964967-01 Ricardo Jose da costa Junior Capoeira

092724597-37 Orisvaldo Jose Guimarães ferreira Capoeira

096404417-08 Elmo valverde de Souza Junior Capoeira

113669767-54 Michael Eduardo  silva dias Capoeira

Circo

Nome ou nome fantasia CNPJ ou CPF Área de atuação

Circo Rhiwany show 00148160/0001-68 Circo

Escolas de Dança

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação

095426067-88 Rodrigo dos santos Guimarães Dança

131942907-62 Barbara Elias 
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

159907927-51 3 mix dance
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

051644537-54 Marcos Aurélio victorino Antonio
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

179620327-07 Maycon Andrade Gamarra Dança

111252157-71 Projeto cultural de dança inocen-
tes do samba

Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

36872215/0001-40 Cia de dança Viviane Morais
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

038666247-94 Kongo livre
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

05090047/0001-07 Instituto luz e Vida
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

783023077-34 Nilton de Souza
Escolas de musica, de capoeira 
e artes e studios, companhias e 

escolas de dança

Festas populares

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação

044818114-20 Feijó produções Festas populares

Gastronomia

CnpJ ou CpF nome ou nome fantasia Área de atuação

099411087-14 Fabiana Alues de Souza Gastronomia

                                                                           

Literatura

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia. Área de atuação

009392997-80 Ann Cristina de carvalho diamante de 
Souza Literatura

16648229/0001-77 Alp editora Literatura

040893244-91 Francisco Evandro de oliveira Literatura

107734917-32 Giliard Gonçalves do nascimento Literatura

163641472-91 Eric Silva Literatura

033143217-08 Marcio Rufino dos Santos Literatura

588963767-34 Jorge Luiz Cardozo Literatura

008362457-09 Eliana de Souza Ribeiro Literatura

30664176/0001-09 Mozart edições e produções culturais Literatura

Moda

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação

13841179703 Ateliê da Telma Moda

220847277-23 Laryssa Mirella da Silva Moda

804887227-72 Telma da silva pereira Moda

14459727/0001-69 Tearte Moda 

                                                                                      

Outros

CNPJ ou CPF Nome ou nome fantasia Área de atuação 

096893297-58 Raça Rubro-Negra da baixada Torcidas organizadas

05311475-7(RG) Maria José Souza dos santos Povos e comunidades tradicionais

167243317-73 Rafael Sabino de S Assessor

11436891/0001-40 Grupo de apoiosempre alerta
Escolas de musica, de capoeira e de 
artes e estúdios, companhias e esco-

las de dança

041559787-09 Eduardo evangelista Produção cultural

070039247-57 Equipe fire bass Shows e Baile Funk

25092205/0001-75 Associação beneficente Mariana 
Mercez

Centros culturais, casas de culturas e 
centros de tradição regionais.

31990260/0001-85 ONG sublime Bibliotecas comunitárias

141450167-69 Carlos Vinicius Alves de oliveira Patrimônio material e imaterial

009376637-86 Yle ase afeefe d’ onira Templo espírita

396683557-68 Assembleia de Deus Peniel Igreja

165582027-35 Lona B.D Produção de eventos

Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Taís do Nascimento Nunes de Mello
Secretaria Municipal de Cultura

Matrícula nº 60/74468

PORTARIA Nº0131/GDP/PREVIDE/2020, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
         
             
                                                                                                 
                                                            RESOLVE:
CANCELAR a Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição concedida a MA-
RIA LUIZA PEÇANHA MEDINA DE LUNA, que ocupava o cargo de Professora II, 
Nivel III, mat. 10/78.199, através da Portaria nº8598/GP/2014, de 09/06/2014, publi-
cada em 10/06/2014, no Jornal Hora H, com fundamento no art. 37,§10, da CF/88, 
conforme contido nos autos do processo do PREVIDE nº 615/2019. Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 
de janeiro de 2020.

PORTARIA Nº0132/GDP/2020, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 2779/GP/2017 de 05/12/2017, publicada em 06/12/2017, no 
Jornal Hora H e que concedeu Pensão Por Morte a REGINA CRISTINA DE SOUZA 
DOS SANTOS na qualidade de viúva do ex-servidor ERNANDES DOS SANTOS 
NETO, para constar o valor de R$ 1.710,36 (Um mil setecentos e dez reais e trinta 
e seis centavos) a título de proventos mensais, conforme contido nos autos do pro-
cesso administrativo PREVIDE nº 2017/682. Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

PORTARIA Nº0133/GDP/PREVIDE/2020, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,
          

RESOLVE:
CANCELAR a Aposentadoria por Tempo de Serviço concedida a MARLY RIBEIRO 
DO VALE SILVA, que ocupava o cargo de Professora I, Nível I, mat. 10/678.128, 
através da Portaria nº252/GP/1998, de 02/02/1998, publicada em 03/02/1998, no Jor-
nal Hora H, com fundamento no art. 37,§10, da CF/88, conforme contido nos autos 
do processo do PREVIDE nº 549/2020. Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de setembro de 2020.

PORTARIANº0134/GDP/PREVIDE/2020, 30 DE SETEMBRO DE 2020.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
CONCEDER,  o benefício de Pensão Por Morte a GHANDI DE SOUZA VIANNA,  
Incapaz, representado por seu Curador Fabiano de Souza Vianna Fernandes, 
na condição de filho da ex-servidora NADYR DE SOUZA VIANNA, matrícula n° 
10/80107/2005,  aposentada em em 27/05/1995, na função de Professora Classe 1,  
Nível 1, falecida em 22/04/2020, com fundamento na  Constituição Federal/88, com 
redação dada pela EC nº 41/2003 c/c artigos 73, I, 74, I, 75, §3º, I, lll , da Lei Com-
plementar nº 083/06,  com proventos mensais e integrais  no valor de R$ 3.513,66  
(Três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos ) de forma vitalícia, 
conforme contido no Processo PREVIDE N° 332/2020                      Esta portaria 
entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir        de 
09 de junho de 2020

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientes

Modo de preparo

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

Corte o frango em 
pedaços.

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

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

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

Bom apetite!

fRAngo de PAnelA de 
PReSSão SeM águA

ingredientes

Modo de preparo

CARne MoÍdA CoM 
BAtAtA SiMPleS

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

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

ingredientes

Modo de preparo

gAlinhA CoM QuiABo

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

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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ingredientes

Modo de preparo

Rolo de CARne 
ReCheAdo CoM 

eSPinAfRe e QueiJo

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

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

SAlAdA 
MultiCoR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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ingredientes

Modo de preparo

Peixe CoM AçAÍ

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

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

filé de MeRluZA CoM 
BAtAtA Ao foRno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

PiCAdinho de AveStRuZ

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

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

JACARé À ModA Rio 
negRo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

Modo de preparo

CRePe de tAPioCA 
(CRePioCA)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

ingredientes

Modo de preparo

PiRão de fRAngo

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

ingredientes

Modo de preparo

fRAngo de PAnelA de 
PReSSão SeM águA

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo de 
CoCA - ColA

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos
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ingredientes

Modo de preparo

Stolen

Etapa 1
Cerca de 300g de 
farinha de trigo
125 ml de leite li-
geiramente morno
30g de fermento 
biológico
1 pouco de cerve-
ja
Etapa 2
1 colher (sobreme-
sa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de 
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento 
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) 
de rum
100g de chocolate 
meio-amargo pi-
cado
100g de frutas cris-
talizadas
100g de uvas pas-
sas
100g de nozes mo-
ídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derreti-
da

Etapa 1
Misture bem os 
ingredientes, for-
mando uma mas-
sa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa eta-
pa na massa fer-
mentada e misture 
del icadamente, 
até ficar homogê-
nea.
Etapa 3
Junte a farinha de 
trigo e o fermento 
em pó à mistura 
da etapa 2 e mis-
ture bem, até a 
massa ficar bem 
homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a mas-
sa crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamen-
te, no papel de as-
sar, por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em for-
no baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quen-
te, pinte com man-
teiga e polvilhe 
açúcar.
Repita até que 
acabem a mantei-
ga e o açúcar, de 
forma que o Stol-
len fique com uma 
casca branca.
Sirva em seguida.
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toRtA de BAtAtA de 
fRigideiRA

6 batatas cortadas 
em rodelas/ 1 ce-
bola cortada em ro-
delas/ 100 ml azeite 
de oliva/ Pimenta do 
reino/ 100 ml óleo/ 6 
ovos/ Sal

ingredientes

Modo de preparo

Numa frigideira, colo-
que o azeite e o óleo.
Leve ao fogo forte e 
deixe aquecer até fi-
car bem quente.
Acrescente as rodelas 
de cebola e cozinhe 
até ficarem levemen-
te douradas.
Com uma escumadei-
ra retire as cebolas e 
deixe escorrer o óleo 
em papel absorvente.
Adicione as rodelas 
de batatas à mistu-
ra quente de azeite 
e óleo e mexa deli-
cadamente com 1 
colher de pau para 
que todas as rodelas 
fiquem cobertas com 
a gordura.
Frite, mexendo de vez 
em quando, até as ro-
delas ficarem doura-
das mas sem tostar.
Retire do fogo e deixe 
escorrer sobre papel 
absorvente.
Tire a frigideira do 
fogo e escorra toda a 
gordura, mantendo 3 
colheres (sopa).
Reserve.
Coloque a cebola e 
a batata numa tigela, 
misture bem e tempe-
re com sal e pimenta 
a gosto.
Numa outra tigela, 
coloque os ovos, junte 
1 colher (chá) de sal 
e bata com um ba-
tedor de ovos ou na 
batedeira elétrica até 
espumar.
Acrescente a mistura 
de batata e cebola 
aos ovos batidos e 
mexa delicadamente 
com a colher de pau.
Coloque a gordura 
reservada na frigidei-
ra e aqueça em fogo 
médio até ficar bem 
quente.
Adicione a mistura de 
batata, cebola e ovos 
preparados e, com 
uma espátula, espa-
lhe uniformemente na 
frigideira.
Cozinhe por 2 a 3 mi-
nutos, sacudindo da 
frigideira de vez em 
quando para o ovo 
não grudar.
Quando a parte infe-
rior da mistura estiver 
firme, coloque um 
prato sobre a frigidei-
ra e, em seguida, vire 
a torta sobre ele cui-
dadosamente.
Coloque a torta de 
volta na frigideira com 
o lado não cozido vi-
rado para baixo.
Leve a frigideira nova-
mente ao fogo médio 
e continue o cozimen-
to por cerca de 3 mi-
nutos ou até dourar.
Passe a torta para um 
prato antes de servir e 
leve imediatamente à 
mesa.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientes

Modo de preparo

Bolinho de
BACAlhAu

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

toRtA integRAl 
de AtuM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite! REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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ingredientes

Modo de preparo

Mini ABóBoRAS 
ReCheAdAS CoM 

CARne MoÍdA

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

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

eStRogonofe 
de fRAngo

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

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte o frango e tem-
pere com o sal.
Mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

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

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

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

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

lASAnhA 
vegetARiAnA

feiJoAdA 
vegetARiAnA

Modo de preparo
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ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

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

Modo de preparo

loMBo À ModA 
ChineSA

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

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

ingredientes

PolentA CoM Bife 
enRolAdo
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