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‘Fake news’ propagadas pelo prefeito do Rio e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), levaram  a 
Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) a denunciá-lo por difamação eleitoral e propaganda falsa em campanha contra 
seu adversário de campanha e ex-prefeito Eduardo Paes. A denúncia contra ele e sua candidata a vice, Andréa Firmo, 
foi protocolada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).
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‘kit gay’ coloca Crivella na mira do MPE

7

fotos: rEProdução

Arpão/Belford roxo 
enfrenta o Vasco/Piedade

em jogo decisivo do Carioca 
de futsal feminino

As meninas belforroxenses encaram o Vasco em busca da classifi-
cação para a fase final da competição da Federação de Futebol de Sa-
lão do Estado do Rio de Janeiro (FFSERJ). O jogo acontece no Clube 
dos Subtenentes Sargentos do Exército (C.S.S), no bairro do Rocha, 
na Zona Norte do Rio. 
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Crime bárbaro! 

PM atira em namorada durante discussão em estacionamento de centro universitário. Estudante de pós-graduação em Odontologia, 
Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos. 

MEC lança jogo virtual para ajudar na alfabetização
4

dHC divulga fotos
dos envolvidos na 
morte do bicheiro 

fernando Iggnácio 
7

PM e GM mobilizam 
tropa de 15 mil homens 
para a segurança das 

eleições no rio 
7

Juíza e advogado 
têm bate-boca 
no depoimento 

do caso flordelis 
7

rAfAEl BArrEto/PMBr

Jogada suja
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Neste sábado (28), o abraço es-

pecial desta Resenha vai para o jor-
nalista e escritor Cássio Bruno, de 
Nova Iguaçu. Aniversariante do dia, ele promete celebrar 
a data com intensidade e alegria ao lado dos familiares. 
“Agradeço as felicitações recebidas dos amigos e colegas 
da imprensa”, disse. Parabéns, Cássio! Aquele Abraço, 
Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

“Parece que esse ví-
rus que a China man-
dou pro Brasil não é 
chegado a carnaval e 
também eleições. É 
só ter festa do povão 
amontoado que ele se 
esconde e volta depois 
que tudo acaba”, disse 
Dona Marieta, a mora-

dora mais esporrenta do 
Pombal Chifre de Ouro, 
o famoso conjunto de 
apartamentos da Baixa-
da Fluminense, também 
conhecido pelo sugesti-
vo apelido “O Paraíso 
dos Cornos e Cornas”, 
durante a reunião do 
condomínio.

dona Marieta 
ataca de novo 

o soMBrA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
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Country romântiCo

O cantor interna-
cional Antonio 
Moraes veio ao 

Brasil para divulgar o  tra-
balho que realiza em “ter-
ras americanas”. O estilo 
“country  romântico” do 
cantor vem conquistando  
os brasileiros que logo ex-
pressaram o desejo de ou-
vir Antonio  Moraes can-
tando em português.

Prontamente, atenden-
do aos pedidos dos fãs e 
incentivado pelo amigo e 
digital influencer Jacques 
Vanier, ele compôs e gra-
vou  a  música “Esquece 
de Mim”, que está em to-
das as plataformas digitais 
e rádios do Brasil.

Antonio nasceu no Bra-
sil, mas cresceu nos Esta-
dos Unidos. Desde cedo 
se interessou pela música. 
Em 2018 decidiu se mudar 
para Nashville e seguir a 
carreira artística. Com o 
incentivo de compositores 
renomados  como Rodney 
Crowel e Allen Shambim, 
não demorou para ganhar 
visibilidade no cenário 
musical. Seu primeiro EP 
produzido em Nashvil-
le tem 6 músicas autorais 
inspiradas em várias fases 
da sua  trajetória incluindo 
o dueto com a participação 
da cantora Paula Fernan-
des. Confira o novo single 
e assista o clipe “Esquece 
de Mim” neste link: ht-
tps://youtu.be/Q7J5gvkie-
bw

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Antonio Moraes lança

 dIVulGAção

dIVulGAção

Moraes é brasileiro criado nos EUA, onde 
faz sucesso há um bom tempo

Dia 4 de dezembro vai 
acontecer o lançamento 
oficial do álbum autoral da 
Banda Certas Canções em 
todas as plataformas digi-
tais. 

>> A história - No dia 2 
de julho de 2019, a Banda 
Certas Canções nasceu com 
a proposta de recriar clássi-
cos e lados B das músicas do 
Clube da Esquina e também 
do maravilhoso acervo de 
MPB de nosso país, além de 

algumas pérolas internacio-
nais.

O nome da banda foi tira-
do de uma canção de Tunai e 
Milton “Bituca” Nascimen-
to, cuja letra expõe o senti-
mento da banda em relação 
a “certas canções”.

Léo Salles (baixo/violão/
voz), Gibran Oliveira (ba-
teria/voz), Marcelo Barboza 
(baixo/guitarra/voz), Tha-
deu Camargo (voz/violão) e 
Marcelo Braga (flauta/sax/

voz/percussão) se juntaram 
ao produtor Marcos Veiga, 
que também é presidente do 
Fã Clube da Esquina de Ma-
rechal Hermes - Encontros 
Musicais, para espalhar as 
belas canções do repertório 
do Clube da Esquina pelos 
palcos e espaços de eventos 
do Rio de Janeiro, São Pe-
dro da Serra e Lumiar (Nova 
Friburgo), nos quais foram 
recebidos com carinho pelo 
público.

Viúva de militar, ou-
tra velhota neurótica 
do Pombal deu showzi-
nho particular quando o 
Uber chegou para levá-
-la ao banco. “O queeee! 
O senhor está sem más-
cara?”, perguntou ao pi-

loto. “Não sabe da deter-
minação do governador 
que quer todo mundo 
mascarado? Responde, 
rapaz!”. O piloto ficou 
sem graça e foi embora 
deixando a senhora na 
pista. 

A outra coroa enquadrou o motorista

Na reunião foi solici-
tado a volta das másca-
ras e só sair de casa por 
necessidade. A véia pu-
lou: “vai começar tudo 
de novo? Essa ordem 
veio daquele governa-
dor com cara de doen-
te mental e vocês estão 

embarcando? É só se 
cuidar, suas bestas. Vou 
agora me orientar com 
meu médico. A velhota 
aqui quer viver. Não sou 
escrava de vírus”. Ma-
rieta chamou o serviço 
de aplicativo e foi falar 
com o doutor.

A véia quer viver, gente!

BANdA CErtAs CANçÕEs lança primeiro álbum em dezembro

Em julho deste 2020, 
logo após comemorar 1 
ano de atuação, o grupo 
entrou em estúdio para 
gravar o álbum “Banda 
Certas Canções”, to-
talmente autoral. Entre 
os dias 21 de julho e 4 
deste novembro, nasceu 
o primeiro trabalho de 
estúdio da banda.

“Seguindo o lema ‘a 

música é livre’, não nos 
prendemos a um gêne-
ro. Nessa vertente, este 
trabalho possui estilos 
musicais variados, que 
vão da MPB regional ao 
folk, country, rock e até 
mesmo uma pitada de re-
ggae”, explica o produ-
tor Marcos Veiga a esta 
Resenha Cultural & Cia.

“Com participações 

especiais de Guga Al-
meida, Telma Oliveira, 
Márcio Freitas, Wagner 
Perrayon e Ricardo Par-
dal este disco foi feito 
sob o signo da coope-
ração, e da amizade que 
sempre rodeou a todos 
nós da Família Certas 
Canções. 

O CD demonstra, seja 
em algumas músicas ou 

mesmo na at-
mosfera ge-
ral, o espírito 
e influência 
de duas cidades que 
fazem parte da inspira-
ção e atuação da banda: 
São Pedro da Serra e 
Lumiar, em Nova Fri-
burgo”, conta ainda o 
vocalista Thadeu Ca-
margo.

o PrIMEIro trABAlHo dE EstúdIo

A banda nasceu em Marechal Hermes, 
subúrbio do Rio, bairro adorado pelos inte-
grantes. “Não devemos esquecer nossas ori-
gens”, enfatiza Marcos Veiga. “Enfim, é um 
álbum livre, com música livre, feito com mui-
to amor, carinho e respeito ao ouvinte. Um 
trabalho sincero”, finaliza o produtor. Saiba 
mais sobre a banda acessando o site https://
www.bandacertascancoes.com.br/

MArECHAl HErMEs, o BErço

“EsquECE dE 
MIM” NAs 

PlAtAforMAs 
dIGItAIs
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antonio carlos
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A Procuradoria Re-
gional Eleitoral 
(PRE) denunciou 

o prefeito Marcelo Cri-
vella (Republicanos), e 
André Firmo, que concor-
re à vice na mesma chapa, 
por difamação eleitoral e 
propaganda falsa duran-
te campanha. A denúncia 
foi protocolada na última 
quinta-feira no Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio 
(TER-RJ).

Segundo o órgão, a de-
núncia é baseada em de-
clarações e materiais de 
campanha em que Cri-
vella e Firmo atribuem fa-
tos ofensivos ao adversá-
rio Eduardo Paes (DEM), 
caracterizando difamação 
eleitoral, e falsos para in-
fluenciar o eleitor durante 

o segundo turno, o que se-
ria propaganda enganosa.

Ainda de acordo com a 
denúncia, Crivella apare-
ce em um vídeo ao lado 
de um deputado aliado em 
que atribuiu falsos a Paes. 
A pena prevista para cri-
me de difamação eleitoral 
é de 3 meses a 2 anos de 
prisão e multa, já o crime 
de propaganda falsa tem 
pena de 2 meses até um 1 
de prisão.

O que diz a assessoria 
do candidato 

A assessoria de Crivella 
disse em nota que “A cam-
panha de Marcelo Crivella 
não foi notificada sobre 
qualquer denúncia do 
MPE. Caso existente, des-
mentirá e desqualificará 
supostas ilações no prazo 
e na forma legal.”

O MP é um órgão mis-

to com membros do MPF 
e de MPs estaduais. As 
Procuradorias Regionais 

Eleitorais são os órgãos 
do MPF que coordenam 
a atuação do MP Eleitoral 

nos estados. Durante as 
eleições municipais, fica a 
encargo dos procuradores 

regionais atuarem na se-
gunda instância (Tribunais 
Regionais Eleitorais).

denúncia é baseada em declarações e materiais de campanha em 
que prefeito atribui fatos ofensivos ao adversário Eduardo Paes

rEProdução

Jogada suJa 

MPE: Crivella é denunciado por 
difamação eleitoral em campanha

Crivellla aparece aparece em um vídeo em que atribui fatos ‘fakes’ a Paes 

Inep divulga 
diretrizes para 

o Encceja 2020

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou as diretri-
zes, os procedimentos e os 
prazos do Exame Nacio-
nal para Certificação de 
Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) 2020. A 
aplicação da prova para o 
ensino fundamental e mé-
dio será no dia 25 de abril 
de 2021 e ocorrerá em todos 
os estados e no Distrito Fe-
deral.

O edital foi publicado on-
tem (26) no Diário Oficial 
da União e também está dis-
ponível na página do Inep. 
As inscrições começam 
em 11 de janeiro de 2021 e 
vão até o dia 22 do mesmo 
mês, por meio da página do 
Encceja. Durante o mesmo 
período, os atendimentos 
especializados e tratamento 
pelo nome social também 
poderão ser solicitados.

O Encceja é destinado 
a jovens e adultos que não 
concluíram seus estudos 
na idade adequada para 
cada etapa de ensino, des-
de que tenham, no mínimo, 
15 anos completos para o 
ensino fundamental e 18 
anos completos no caso do 
ensino médio, na data de 
realização do exame. Para 
os adultos submetidos a 
penas privativas de liber-
dade e adolescentes sob 
medidas socioeducativas 
que incluam privação de 
liberdade (Encceja PPL), 
o Inep divulgará datas es-
pecíficas e regras comple-
mentares.

O exame é constituído 
por quatro provas objetivas, 
por nível de ensino, cada 
uma contendo 30 questões 
de múltipla escolha e uma 
proposta de redação. O Inep 
é o responsável pela reali-
zação do exame, que é apli-

cado desde 2002, em cola-
boração com as secretarias 
estaduais e municipais de 
Educação. Já a emissão do 
certificado e da declaração 
de proficiência é responsa-
bilidade das secretarias de 
Educação e dos institutos 
federais de Educação, Ci-
ência e Tecnologia que fir-
mam Termo de Adesão ao 
Encceja.

Justificativa 
de ausência

De 14 a 20 de dezembro, 
os participantes deverão 
justificar suas ausências na 
edição de 2019 do exame, 
se for o caso, para poder 
participar do Encceja 2020. 
O Inep destaca que a justifi-
cativa dos inscritos que não 
compareceram à realização 
das provas do Encceja 2019 
é obrigatória para a ins-
crição da próxima edição. 
Fonte: Agência Brasil.

Os candidatos devem realizar as Inscrições de 11 a 22 de janeiro de 2021

GABrIEl JABur/AGêNCIA BrAsílIA

Anatel aprova uso de 
verba para digitalização 
de transmissoras de TV

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) aprovou na última 
quinta-feira a destinação 
do saldo remanescente 
do leilão da faixa de 700 
MHz. Pela proposta, os 
recursos, no valor de R$ 
1,087 bilhão, serão dividi-
dos em dois projetos, cujas 
ações devem ser concluí-
das até o fim de 2023.

Realizado em 2013, o 
leilão liberou a faixa de 
700 MHz, usada pelos 
canais analógicos de TV 
aberta, para a ampliação 
do serviço de telefonia e 
internet de quarta geração 
(4G) no Brasil. Por isso, o 
certame teve uma parte dos 
recursos usada no processo 
de digitalização da TV ana-
lógica, a partir de 2014, em 
ações como a digitalização 
das estações retransmisso-
ras de televisão de prefeitu-
ras e a distribuição de kits 
de digitalização à popula-
ção de baixa renda.

De acordo com a Anatel, 
receberão a sobra dos re-
cursos o Projeto de Digita-
lização de Retransmissoras 
Analógicas de TV, e tam-
bém a distribuição de kits 
de recepção digital, conhe-
cido como Projeto do Setor 
de Radiodifusão.

Esse projeto prevê a con-
clusão da instalação de es-
tações retransmissoras para 
a disponibilização de sinal 
digital de televisão nos mu-
nicípios que ainda não têm 
esse serviço de TV digital. 

Ele deve beneficiar espe-
cialmente os moradores 
de municípios de pequeno 
porte, cujas localidades 
dispõem de sinal analógico 
e de nenhum sinal digital.

O segundo projeto apro-
vado se inscreve no rol de 
ações do Programa Ama-
zônia Integrada e Susten-
tável (Pais), que tem por 
objetivo expandir a infra-
estrutura de comunicações 
na Região Amazônica, 
por meio da implantação 
de um backbone (uma es-
pécie de “espinha dorsal” 
pela qual os dados de to-
dos os clientes da internet 
passam) em fibra óptica.

Essa ação vai atender 
diretamente às políticas 
públicas de telecomunica-
ções, educação, pesquisa, 
saúde, defesa e do Judiciá-
rio, com a instalação de 10 

mil km de fibra óptica, que 
interligarão diretamente 
57 municípios, com uma 
população de cerca de 9,2 
milhões de habitantes.

A previsão é que tam-
bém beneficiará mais de 
2 mil escolas urbanas pú-
blicas, com 1,7 milhão de 
alunos, além de milhares 
de unidades básicas de 
saúde (UBS) e hospitais, 
entre outros.

A Anatel disse que, após 
a realização dessas ações, 
terá início a segunda etapa 
dos projetos, prevista para 
maio de 2022. Essa etapa 
é voltada “para possibili-
tar a minimização de suas 
incertezas e, consequen-
temente, a maximização 
da utilização dos recursos 
disponíveis, sem descum-
prir a garantia da execução 
dos itens prioritários”.

 O leilão liberou a faixa de 700 MHz, usada 
pelos canais analógicos de TV aberta

rEProdução
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Atividade física é a arma 
contra o sedentarismo 

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) esti-
mou que até 5 milhões de 
mortes por ano poderiam 
ser evitadas no mundo 
com um aumento da ati-
vidade física,.O combate 
ao sedentarismo deve ser 
praticado em todas as ida-
des e mesmo por pessoas 
com condicionantes físi-
cas por motivo de doen-
ça, defendeu a OMS, ao 
anunciar as novas diretri-
zes.

A organização sugeriu, 
nesse contexto, que de-
vem ser destinadas pelo 
menos duas horas e meia 
a cinco horas, por sema-
na, para atividade aeróbi-
ca moderada a vigorosa, 
no caso dos adultos. Para 
crianças e adolescentes, a 
média recomendada é de 
uma hora por dia. A OMS 
informou ainda que, um 
em cada quatro adultos 
não pratica exercício físi-
co suficiente, o mesmo se 

passando com quatro em 
cada cinco adolescentes.

“Globalmente, estima-
-se que isso custe US$ 54 
bilhões em cuidados dire-
tos de saúde e mais US$ 
14 bilhões em perda de 
produtividade”, diz o do-
cumento. A OMS alertou 
que a atividade física re-
gular é fundamental para 
a prevenção e o controle 
de doenças cardíacas, dia-
betes tipo 2 e câncer.

Ajuda também a di-
minuir os sintomas de 
depressão e ansiedade, 
“reduzindo o declínio 
cognitivo” e melhoran-
do a memória e saúde 
do cérebro. Com as no-
vas linhas orientadoras, 
pretende-se ainda incen-
tivar a prática regular de 
atividade física durante 
a gravidez e o pós-parto, 
destacando igualmente os 
“valiosos benefícios para 
a saúde” em pessoas que 
vivem com deficiências.

EduCação Em quEimados

O Índice de Confiança da Indústria, da Fundação Getulio Var-
gas, cresceu 1,9 ponto de outubro para novembro deste ano. A 
confiança do empresariado chegou a 113,1 pontos, numa escala 

de zero a 200, o maior valor desde outubro de 2010 (113,6 pontos).

Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra que 83% dos pais que 
têm filhos em idade escolar no Rio avaliam que o desempenho foi 
pior neste ano, devido à pandemia. O principal motivo citado foi a 

falta de estrutura das escolas para o ensino remoto.

A propaganda eleitoral 
gratuita em rádio e tele-
visão dos candidatos que 
concorrem ao segundo 
turno nas eleições munici-
pais deste ano termina nes-
ta sexta-feira (27). Hoje é 
também o último dia para 
a realização de debates no 
rádio e na televisão.

De acordo com infor-
mações da Justiça Elei-
toral, 57 municípios com 
mais de 200 mil eleitores 
terão segundo turno ama-
nhã. A propaganda eleito-
ral gratuita no rádio e na 
televisão para a eleição 
de prefeitos teve início no 
dia 16 de novembro.

sEGuNdo turNo I 

ElEItorEs II

Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
38.284.410 eleitores estão 
aptos a votar no segundo 
turno das eleições munici-
pais de 2020. Das cidades 
que vão definir os prefeitos 
em segundo turno, 18 são 
capitais, entreas quais está 
o rio de Janeiro. 

O Governo do RJ poderá ceder às unida-
des de saúde os equipamentos desativados 
das UTIs dos hospitais de campanha destina-
dos a atender pacientes com covid. O projeto 
de lei 3.005/20 foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa em discussão única.

APtosA VotAr III

HosPItAIs 

EdItorIAl

Os eleitores de Vitória, do Rio e de São 
Paulo (SP) também terão de comparecer às 
urnas no próximo dia 29. Cuiabá e Goiânia 
são as duas únicas capitais do Centro-Oeste 
brasileiro a disputar o segundo turno. No 
Sul, apenas Porto Alegre (RS) terá disputa.

dIsPutA IV

distribuição de kits escolares 

As academias de gi-
nástica, musculação e 
estabelecimentos se-
melhantes serão obri-
gados a manter kits 
de primeiros socor-
ros, em local visível, 
sinalizado e de fácil 

acesso. É o que pro-
põe o projeto de lei 
3.318/17, da deputada 
Martha Rocha (PDT), 
que foi aprovado, em 
redação final, pela As-
sembleia Legislativa 
do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj), nesta 
quinta-feira (26/11). 
O texto seguirá para o 
governador em exer-
cício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo.

Kits de primeiros socorros são 
obrigatórios em academias 

tHIAGo loNtrA

dIVulGAção/PMq 

Prefeitura também entrega apostilas pedagógicas às unidades municipais

Mesmo sem data 
para retorno 
das atividades 

nas unidades escolares 
por conta da pandemia de 
covid-19, os cerca de 14 
mil alunos da rede muni-
cipal de Queimados não 
precisam se preocupar 
com o material escolar 
do próximo ano letivo. 
Isso porque as unidades 
de ensino começaram a 
receber kits escolares e 
apostilas pedagógicas 
esta semana. A distribui-
ção teve início durante 
uma cerimônia simbólica 
realizada nesta quinta-
-feira (26), na sede da 
Secretaria Municipal de 
Educação. O evento con-
tou com a presença dos 
diretores das creches e 
escolas da rede de ensino, 
que entrarão em contato 
com pais e responsáveis 
a partir desta sexta-feira 
(27) para agendar a reti-

rada do material.
 

Conteúdos 
programáticos

Os cadernos pedagó-
gicos, que foram elabo-
rados por professores e 
orientadores educacio-
nais, contam com con-
teúdos programáticos 
deste ano letivo e serão 
utilizados até março de 
2021, quando se encerra 
este período. Além disso, 
os conteúdos serão dis-
ponibilizados de forma 
virtual para impressão. Já 
os kits escolares contêm 
canetas, lápis, cadernos, 
réguas, borrachas, entre 
outros itens de papelaria, 
além do uniforme (ber-
mudas, blusas, meias e 
tênis personalizados).

Para o prefeito Car-
los Vilela, a entrega an-
tecipada dos kits dará 
tranquilidade à próxima 
gestão. “Estamos deixan-
do nas escolas, a partir 
de hoje, os kits escola-
res e os uniformes para 
os alunos e isso foi um 

grande desafio a ser ven-
cido. Nossa preocupação 
é com as nossas crianças 
e jovens que são o futuro 
da nossa cidade. Quem 
assumir a Pasta em ja-
neiro do próximo ano 
não precisará se preocu-
par com a compra destes 
itens essenciais ao apren-
dizado”, afirma o gestor.

Uniformes e materiais escolares chegaram à rede de ensino esta semana

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

De acordo com a secre-
tária municipal de Educa-
ção, Dilcelina Vasconce-
los, as apostilas são uma 
forma de evitar o retroces-
so na aprendizagem du-
rante o isolamento social. 

“Além de ser um material 
de estudos para os alunos, 
o material vai ajudar as 
famílias durante esse perí-
odo da pandemia para que 
as crianças e jovens conti-
nuem aprendendo em casa 

e para que se mantenham 
motivados a prosseguir 
com os estudos. Os mate-
riais são de alta qualidade 
e vão contribuir para uma 
melhor aprendizagem”, 
ressalta a professora.

rEtroCEsso NA APrENdIzAGEM

MEC lança jogo virtual para ajudar na alfabetização de crianças
Ajudar o processo de 

alfabetização de crianças 
entre 4 e 9 anos de idade, 
de forma lúdica, é o ob-
jetivo do Graphogame. 
Lançado pelo Ministério 
da Educação nesta sexta-
-feira (27), em Brasília, 
o jogo para celulares, ta-
blets ou computadores, 

desenvolvido por pes-
quisadores finlandeses, 
já é utilizado por 30 pa-
íses e foi traduzido para 
25 línguas.

No Brasil, o projeto foi 
adaptado pelo Instituto 
de Cérebro, da Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. 

Na prática, o aplicativo 
usa uma metodologia 
que estimula o desenvol-
vimento da consciência 
dos sons da língua oral e 
sua relação com figuras, 
em um processo chama-
do de instrução fônica. 
“Esse programa não visa 
substituir o professor. É 

apenas uma ferramenta 
de apoio à alfabetiza-
ção”, ressaltou o minis-
tro da Educação, Milton 
Ribeiro.

A ferramenta pode ser 
baixada gratuitamente 
para celulares, tablets e 
computadores com siste-
ma operacional Android 

e IOS ou Windows. De-
pois que o download é 
feito, o programa funcio-
na offline, ou seja, sem 
necessidade de conectar 
à internet. Como o públi-
co-alvo da iniciativa são 
crianças de baixa renda, 
o secretário nacional de 
Alfabetização, Carlos 

Nadalim, lembrou que 
das 130 mil escolas pú-
blicas brasileiras, 126 
mil estão conectadas à 
rede mundial de com-
putadores, segundo ele, 
isso possibilita que o 
programa seja instalado 
nos equipamentos das 
famílias interessadas.



sábado, 28 de novembro de 2020 Hora 5esportes

CarioCa dE Futsal FEminino

Arpão-Belford roxo tem jogo 
decisivo na última rodada

A hora da verdade 
chegou para o Ar-
pão EC/Belford 

Roxo no Campeonato Ca-
rioca de Futsal Feminino. 
As meninas belforroxen-
ses encaram hoje o forte 
time do Vasco/Piedade 
em busca da classifica-
ção para a fase final da 
competição da Federação 
de Futebol de Salão do 
Estado do Rio de Janei-
ro (FFSERJ). A partida 
acontece no Clube dos 
Subtenentes Sargentos 
do Exército (C.S.S), no 
bairro do Rocha, na Zona 
Norte do Rio de Janeiro. 
Para não depender de ou-
tros resultados, e passar 
de fase na Chave C, onde 
ocupa a vice-liderança 
com quatro pontos, as ga-
rotas terão que vencer as 
vascaínas que lideram o 
grupo com nove.

Em caso de empate ou 
derrota, o Arpão/Belford 
Roxo terá que secar o 
Instituto Sessub, também 
com quatro pontos, e na 
seqüência Fênix/Quei-
mados e Odete São Paio, 
com três. As meninas 
encerraram a preparação 
para o jogo decisivo nes-
ta quinta-feira (26/11), 
na quadra do Heliópolis. 
A ala Stela Moraes, de 
20 anos, falou sobre a 
expectativa para o con-
fronto contra o Vasco 
Piedade.

“Nos preparamos para 
tentar fazer um jogo de 
igual para igual, e claro, 

sairmos com a vitória e a 
classificação. Respeitan-
do a força do adversário, 
mas acreditamos demais 
no nosso potencial. Os 
treinamentos foram bem 
puxados, temos que nos 
adaptar à rotina da vida 
fora das quadras, mas 
amo o futebol, e faço com 
o maior prazer”, afirmou 
a jovem moradora do 
bairro Santa Amélia, que 
se divide entre a quadra 
de futsal, e o trabalho em 
uma grande rede de fast 
food.

O treinador da equipe 
Alisson Thiago reconhe-
ce a dificuldade do con-
fronto decisivo. O técni-
co realizou uma série de 
jogadas ensaiadas para 
tentar surpreender as ad-
versárias e conseguir a 
classificação a próxima 
fase.

“É o nosso confronto 
mais difícil. Nossas ex-
pectativas são boas, nós 
temos atletas qualifica-
das. Muitas eram oriun-
das do campo, mas con-
seguiram se adaptar bem 

a quadra e a filosofia de 
futsal. Treinamos para 

chegar às semifinais, e 
vamos tentar surpreender 

o Vasco”, destacou o téc-
nico.

rAfAEl BArrEto / PMBr

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

O técnico Alison à frente da comissão técnica que comanda o Arpão de Belford Roxo

A partida contra o Vasco-Piedade foi remarcada para este sábado 
devido às chuvas da semana passada na quadra do olaria

Rappers Basketball-Belford Roxo tem rodada 
de jogos decisivos no Cariocão de Basquete

dIVulGAção

Belforroxenses encara o CDA e o Império São Cristóvão neste final de semana

O Arpão EC/Bel-
ford Roxo conta com a 
parceria do tradicional 
clube de Belford Roxo, 
fundado em 1968, e da 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, além 
do patrocínio do Hospi-
tal Fluminense, de Areia 
Branca.  “Nosso projeto 
de futsal teve início em 

agosto, nesses últimos 
meses conseguimos reu-
nir atletas com menta-
lidade guerreira aliada 
à técnica e personalida-
de. O futebol é a nossa 
ferramenta para trans-
formar vidas, mesmo 
que nem todos os atle-
tas consigam realizar o 
sonho de jogar fora do 

país, nosso objetivo é 
transformar essas vidas 
para que sejam cidadãos 
de bem e influenciaram 
essa geração de jovens 
a realizar seus sonhos”, 
Temos jogadoras mui-
to talentosas”, ressaltou 
Joás Henrique, diretor-
-executivo do Arpão Es-
porte Clube.

o ArPão / BElford roxo

A equipe masculina do 
Rappers Basketball/Bel-
ford Roxo entra em quadra 
neste final de semana (28 
e 29/11) para dois desafios 
pelo Torneio Aberto Cario-
cão 2020, da Federação de 
Basquetebol do Estado do 
Rio de Janeiro (FBERJ). 
No sábado (28/11), a bola 
laranja sobe contra o Clu-
be Desportivo Atitude 2 
(CDA), às 14h, e no do-
mingo (29/11), às 12h, o 
confronto é contra o Impé-
rio São Cristóvão. Os dois 
jogos acontecem na quadra 
da Associação de Basque-
tebol e Veteranos do Rio 
Janeiro (ABVRJ), na Praça 
da Bandeira, no Rio de Ja-
neiro.

O Rappers Basketball 
conta com a parceria da 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (SEMEL), 
desde 2019. A equipe trei-

na regularmente na quadra 
do Ciep 177 Constantino 
Reis, no bairro São Ber-
nardo. Após duas derrotas 
nas primeiras rodadas, o 
Rappers confia em vitórias 
neste final de semana para 
subir na tabela de classifi-
cação do Cariocão.

“Levantamos a bandeira 
do esporte do município 
de Belford Roxo. Agrade-
cemos essa parceria com 
a secretaria de Esporte e 
Lazer, e ao prefeito Wa-
guinho, na nossa caminha-
da de colocarmos Belford 
Roxo em evidência no ce-
nário esportivo estadual e 
nacional”, destaca o presi-
dente do Rappers Basket-
ball, Carlos Martins.

A galera que quiser 
prestigiar os jogos, o AB-
VRJ fica na Rua Joaquim 
Palhares, 648, na Praça da 
Bandeira.  
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Relatórios internos 
do Tribunal Su-
perior Eleitoral 

(TSE), obtidos pela Folha 
de S. Paulo, mostram que 
o TSE foi alertado sobre 
possíveis problemas no 
sistema de tecnologia da 
informação e para a falta 
de testes no sistema da to-
talização de votos.

Segundo o jornal, dez 
problemas no desenvol-
vimento e manutenção de 
softwares da Justiça Eleito-
ral foram listados por uma 
auditoria da Secretaria de 
Controle Interno do TSE.

A entrega de versão de 
software sem tempo hábil 
para testes, poucos interes-
sados no desenvolvimento 

do sistema, falta de fun-
cionários especializados e 
dificuldades em encontrar 
dados e informações são 
alguns dos problemas lis-
tados.

A comissão do TSE para 
analisar o processo eletrô-
nico do pleito recomendou 
uma testagem do sistema 
de totalização de votos, 
mas a sugestão não foi aca-
tada, segundo a Folha.

O primeiro turno das 
eleições municipais foi 
marcado por uma série de 
falhas tecnológicas e ocor-
reu um atraso inédito na 
divulgação dos resultados.

Técnicos do TSE passa-
ram a semana testando o 
sistema para que as falhas 
não voltem a se repetir no 
segundo turno, que acon-
tece neste domingo (29). 

A contagem, que antes era 
feita nos Tribunais Regio-
nais Eleitorais, passou a ser 
centralizada em Brasília, o 
que gerou o atraso.

A tem Corte, que Luís 
Roberto Barroso como 
presidente, afirmou que 
“na medida em que reduz 
a quantidade de equipa-
mentos e de softwares ne-
cessários para a realização 
desse procedimento” a se-
gurança no processo seria 
ampliada.

A comissão avaliadora 
do Teste Público de Segu-

rança (TPS) de 2019 pro-
duziu um relatório final 
em que chamava atenção 
de que o TSE não atendeu 
à recomendação de que os 
testes deveriam abranger 
os sistemas de totalização, 
operado por tecnologia 
fornecida pela empresa 
Oracle, e biometria.

Representantes do TSE, 
MPF, Congresso, OAB, 
Polícia Federal e acadêmi-
cos compõem a comissão 
de dez integrantes.

De acordo com os docu-
mentos, o TSE respondeu 

a comissão alegando que 
a sugestão não tinha como 
ser aplicada, “haja vista que 
o sistema RecBU (Sistema 
Recebedor de Boletim de 
Urna) estava sendo reescri-
to para as eleições de 2020 
e que só estaria disponível 
para o TPS 2021?.

O tribunal informou 
também à reportagem da 
Folha que os trabalhos de 
centralização da totaliza-
ção dos votos das eleições 
[de 2020] impediram a re-
escrita do referido sistema 
[RecBU] na linguagem 

Java, permanecendo em 
linguagem PL/SQL.

O TSE ainda disse que 
para que o sistema de to-
talização “participe futura-
mente dos testes públicos 
de segurança, será necessá-
rio desenvolver uma solu-
ção que permita submeter 
sistemas na linguagem de 
programação adotada ao 
TPS”.

Segundo o TSE, a cen-
tralização causou altera-
ções nas rotinas do sistema 
de totalização. 

(Fonte: Gazeta Brasil)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

CrIstIANo M
ArIz / tsE 

soFtwarE não Foram tEstados

documentos mostram que tsE 
foi alertado antes da eleição

A Corte, que tem Luís Roberto Barroso como presidente, foi avisada dos riscos em 15 de novembro 

folha de s. Paulo 
conseguiu relatórios 
sobre problemas na 
totalização de votos

PGR sai em defesa de processo que 
afastou Witzel do cargo de governador

Em manifestação ao 
STF, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
saiu em defesa da decisão 
monocrática expedida pelo 
STJ que afastou o governa-
dor do Rio de Janeiro, Wil-
son Witzel (PSC) de seu 
cargo. O PSC, partido do 
político, entrou com ação 
no STF para questionar de-
cisão monocrática do STJ.

O ministro Benedito 
Gonçalves decidiu de for-
ma monocrática afastar 
Witzel de seu cargo por 
180 dias. A ordem é porque 
o governador está sendo 
acusado de cometer crimes 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro. Após cinco dias, 
o plenário do STF formou 

maioria para manter a deci-
são do ministro.

Porém, antes disso, o 
PSC havia entrado com 
uma ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) no 
Supremo questionado a de-

cisão de Gonçalves. A sigla 
solicitou que decisão deve-
ria ser decretada em uma 
votação no plenário e por 
maioria de dois terços dos 
ministros.

Ao relator do caso na 

corte, ministro Edson Fa-
chin, Aras defendeu a deci-
são do STJ alegando que a 
Corte Especial tem compe-
tência para julgar os gover-
nadores, como aconteceu 
no caso de Witzel.

“A competência do rela-
tor, no STJ, para determi-
nar, em caso de urgência, 
medidas cautelares em pro-
cessos penais contra gover-
nadores de Estado é apenas 
exemplo dessa verdadeira 
ordenação dos trabalhos in-
ternos do tribunal”, decla-
rou o procurador-geral.

Além disso, o PGR re-
bateu as alegações do PSC 
que afirmou que os go-
vernadores teriam que ter 
direito a defesa prévia em 
casos como o de Witzel.

“Exigir a intimação pré-
via de governador de Esta-
do quando essa intimação 
possa acarretar ineficácia 
da medida cautelar signifi-
caria, na prática, imunizar 

o governador de Estado, 
criando diferenciação in-
compatível com o princí-
pio republicano”, desta-
cou.

Em setembro deste 
ano, Witzel foi denun-
ciado pela PGR (Procu-
radoria-Geral da Repú-
blica) por ter ligação em 
um suposto esquema de 
desvios de recursos da 
Saúde durante a pande-
mia da covid-19. A Alerj 
(Assembleia Legislativa 
do Rio) decidiu no início 
de novembro prosseguir 
com o processo de impea-
chment contra o governa-
dor e também  aprovaram 
o seu despejo do Palácio 
das Laranjeiras.

dIVulGAção

Em setembro deste ano, Witzel foi denunciado pela PGR por ligação 
em suposto esquema de desvios de recursos da Saúde 

recadastramento de aposentados está suspenso
A exigência da prova de 

vida anual de aposentados 
e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS) está suspensa 
até o fim do ano. A Secre-
taria de Previdência do 
Ministério da Economia 
informou, no início da 
noite de ontem, que pu-
blicará, na segunda-feira 
(30), uma portaria com a 
prorrogação da medida.

A prova de vida anual 
obrigatória deixou de ser 
exigida desde o dia 18 
de março de 2020, como 

medida de proteção no 
enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus. 
A medida, no entanto, não 
afeta o recebimento de 
proventos e pensões. Com 
o adiamento da retomada 
da prova de vida, quem 
não fez o procedimento 
entre março e dezembro 
desse ano, não terá o be-
nefício bloqueado até o 
fim de janeiro.

Realizada todos os anos 
no mês de aniversário do 
beneficiário, a compro-
vação de vida é exigida 

para a manutenção do 
pagamento do benefício. 
A prova de vida exige o 
comparecimento do segu-
rado ou de algum repre-
sentante legal ou voluntá-
rio à instituição bancária 
onde saca o benefício.

Desde agosto do ano 
passado, o procedimento 
pode ser feito por meio 
do aplicativo Meu INSS 
ou pelo site do órgão por 
beneficiários com mais 
de 80 anos ou com res-
trições de mobilidade. A 
comprovação da dificul-

dade de locomoção exige 
atestado ou declaração 

médica. Nesse caso, to-
dos os documentos são 

anexados e enviados ele-
tronicamente.

dIVulGAção

Objetivo da medida é reduzir possibilidade de contágio pela covid-19
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CrimE passional 

Morre mulher feita refém 
por namorado PM no rio

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A estudante de pós-
-graduação em 
o d o n t o l o g i a , 

Mayara Pereira de Oli-
veira Fernandes, de 31 
anos, morreu na tarde de 
ontem, cerca de duas de-
pois dela ter sido feita re-
fém e ser baleada na boca 
pelo namorado, Janitom 
Celso Rosa Amorim, 39, 
que é policial militar lota-

do no batalhão de Resen-
de (.....). O crime ocorreu 
no estacionamento do 
campus do Centro Uni-
versitário de Valença, no 
Sul Fluminense, 

A vítima chegou a ser 
socorrida pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) para o 
Hospital Escola de Valen-
ça, mas não resistiu aos 
ferimentos. Depois do 
disparo, policiais foram 
até o veículo onde o ca-

sal estava e conseguiram 
imobilizar o criminoso, 
que levado a 91ª DP (Va-
lença). Ele foi transferido 
para o Batalhão Especial 
Prisional (BEP), que fica 
em Benfica, no Rio.

Tentativa de 
negociação 

De acordo com a PM, 
o sequestro começou 
por volta das 10h30. A 
universidade informou 
que equipes de seguran-

ça viram os dois discu-
tindo dentro do carro e, 
ao notar que o homem 
estava armado, chama-
ram a polícia. A tentati-
va de negociação contou 
com policiais civis e mi-
litares. Uma equipe da 
Unidade de Intervenção 
Tática (UIT) do Bata-
lhão de Operações Po-
liciais Especiais (Bope) 
chegou ao local de he-
licóptero para ajudar no 
trabalho.

Em nota, a assessoria 
de imprensa da Secretaria 
de Estado de Polícia Mi-
litar informou que os po-
liciais seguiram os pro-
tocolos das ocorrências 
com refém. Disse ainda 
que o assassino respon-
derá pelo crime nas esfe-
ras civil e militar, que re-
pudia “com veemência” 
a atitude do policial e se 
solidariza com a família 
da vítima.

O caso será conduzi-

do pela 91ª delegacia de 
Polícia Civil de Valença 
e pela 5ª Delegacia de 
Polícia Judiciária Militar 
(Barra do Piraí). Neste 
início das investigações, 
a polícia apreendeu a 
arma usada no crime e 
recolheu os celulares da 
vítima e do policial. Os 
investigadores vão pro-
curar por trocas de men-
sagens que possam ajudar 
a esclarecer a motivação 
do assassinato.

fotos: rEProdução 

Crime foi no estacionamento de campus. 
Estudante de pós-graduação foi baleada na boca

Mayara Fernandes e a prisão de Janitom Celso Rosa Amorim

dHC divulga fotos dos envolvidos 
na morte de contraventor 

As fotos dos quatro 
envolvidos na morte do 
contraventor Fernando 
Iggnácio, assassinado no 
dia 10 de novembro em 
um heliponto no Recreio, 
na Zona Oeste do Rio, foi 
divulgada pela Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC). O Portal dos Pro-
curados pede informações 
que levem a prisão do 
cabo da Policial Militar 
do Rio Rodrigo Silva das 
Neves, de 30 anos; do PM 
de São Paulo Otto Samuel 
D’Onofre Andrade Silva 
Cordeiro, conhecido como 
Otto; do ex-PM do Rio 
Pedro Emanuel D’Onofre 
Andrade Silva Cordeiro, o 
Pedrinho, 29, que é irmão 
de Otto, e Ygor Rodrigues 
Santos da Cruz, o Farofa, 
25. Todos são considera-
dos foragidos da Justiça.

Para identificar 
três dos quatro cri-
minosos que exe-
cutaram o contra-
ventor, no último 
dia 10, o titular da 
DH, Moysés San-
tana, percorreu 40 
quilômetros do lo-
cal do crime até 
Campo Grande, em 
busca de imagens 
de câmeras de se-
gurança, tanto da prefei-
tura, quanto privadas. As 
buscas fizeram com que 
os investigadores chegas-
sem a um condomínio, 
onde morava a namorada 
do cabo das Neves. Uma 
das imagens mostra uma 
cena dos quatro saindo do 
local rindo, sem demons-
trar que haviam acabado 
de cometer um homicídio. 
Eles teriam ido esconder 

dois fuzis, um Fal e um 
AK-47, usados no crime.

Fal 7,62 foi 
usado no ataque 

Uma perícia prelimi-
nar apontou que o Fal 
7,62 foi usado no aten-
tado contra o bicheiro. 
Uma das imagens das 
câmeras de segurança, 
mostra uma cena dos 
quatro saindo do local 
rindo, sem demonstrar 

que haviam acabado de 
cometer um homicídio. 
Depois da morte do bi-
cheiro, o agente da polí-
cia paulista nunca mais 
apareceu para trabalhar 
na corporação. Já o Cabo 
Neves, o primeiro suspei-
to a ser identificado, che-
gou trabalhar no domingo 
das eleições do primeiro 
turno, quando escoltou 
urnas, mas depois não foi 
mais visto em serviço.

dIVulGAção

Um batalhão de15 mil 
homens foi mobilizado 
pela Polícia Militar e a 
Guarda Municipal para o 
patrulhamento do segun-
do turno das eleições no 
Rio. Além da capital, São 
João de Meriti, São Gon-
çalo, Petrópolis e Cam-
pos dos Goytacazes vol-
tarão às urnas amanhã. 

A PM destacou 13.440 
militares com viaturas 
para 2.025 locais de vo-
tação, vias urbanas e ro-
dovias. A Polícia Militar 
atuará também na escolta 
das urnas eletrônicas e na 
segurança dos polos elei-
torais, onde são guarda-
das as urnas para a con-
tabilização dos votos.

Os drones utilizados 
no primeiro turno vol-
tarão a ser empregados, 

sobrevoando bairros da 
Região Metropolitana e 
transmitindo imagens em 
tempo real para os cen-
tros de operações.

Na capital, a Guar-
da Municipal mobilizou 
1.028 guardas; 588 deles 
vão atuar em 141 locais 
de votação. As equipes 
atuarão em turnos, a pé 
e também com auxílio de 
58 viaturas e 24 motoci-
cletas em todas as regi-
ões da cidade.

A Guarda Municipal 
também vai apoiar o TRE 
em dez pontos de interdi-
ção viária nos bairros do 
Centro do Rio, Cidade 
Nova, Irajá, Méier, Ola-
ria, Sulacap, São Cris-
tóvão e Campo Grande, 
durante o transporte e 
distribuição de urnas ele-

PM e GM mobilizam 
quase tropa para 
o segundo turno 

das eleições 

Drones da PM ajudarão no 
patrulhamento durante as eleições 

Bate-boca marca depoimento de Flordelis 
A audiência das teste-

munhas de acusação do 
caso Anderson do Carmo 
realizada ontem, na 3ª Vara 
Criminal de Niterói, Re-
gião Metropolitana do Rio, 
foi marcada por um bate-
-boca entre o advogado de 
defesa da deputada federal 
Flordelis e a juíza respon-
sável pelo julgamento do 
assassinato do pastor.

A magistrada juíza Ne-
aris dos Santos Arce e o 
advogado Anderson Rol-
lemberg se desentenderam 
quando ele pediu que a 
testemunha reconhecesse 
a assinatura de um docu-
mento digitalizado que não 
foi entregue ao juízo com 
antecedência. A magistra-
da rejeitou a ideia e criti-
cou a defesa por não enviar 

o documento a tempo.
Na sequência, os dois 

discutiram aos gritos. A 
juíza acusou o advoga-
do de tumultuar a sessão 
e chegou a chamá-lo de 
“nervosinho”. O advoga-
do criticou a juíza, dizendo 
que não recebeu o mesmo 
direito de ampla defesa 
durante a audiência – a se-
gunda do caso.

Caso tem 11 réus 
Flordelis, sete filhos, 

uma neta e duas pesso-
as que não são da família 
estão entre os réus. Os 11 
são acusados de participar 
do assassinato em junho 
de 2019, na casa da famí-
lia em Pendotiba, Niterói. 
Acusada de ser a mandante 
do assassinato, a deputada 
alega inocência.
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Ingredientes

Modo de preparo

Bolo dE CHoColAtE 
CoM CoCo

Para a massa:
6 ovos; 100gr de côco 
ralado sem açúcar; 6 
col de cacau em pó; 
2 col de óleo de côco; 
Adoçante a gosto 
(usei 6 colheres); 1 col 
(sopa) de fermento 
em pó (bem cheia).
Para a calda:
1 lata de creme de 
leite (pode ser sem 
lactose ou integral ou 
light); 4 col (sopa) de 
cacau em pó; Ado-
çante a gosto (usei 
2colheres).

Preparo da massa:
Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor, deixando o fer-
mento por último.
Unte uma forma com 
furo no meio com 
óleo de côco e o ca-
cau em pó.
Leve ao forno médio 
por cerca de 35min 
(faça o teste do pa-
lito). Desenforme e re-
serve.
Preparo da calda:
Misture todos os in-
gredientes e leve ao 
fogo até que fique 
uma calda homogê-
nea e lisinha.
Acrescente a calda 
ao bolo e delicie-se.

Bolo dE frutAs

03 ovos; 05 bananas 
nanica bem maduras; 
02 xícaras de aveia 
em flocos; ½ copo de 
ameixas secas pica-
das; ½ copo de tâma-
ras picadas; ½ copo 
de nozes e avelãs 
picadas; 01 banana 
picada não tão ma-
dura (para juntar por 
ultimo); ½ copo de 
uvas passas claras; 02 
colheres de sopa de 
cacau em pó; 01 co-
lher de sopa de fer-
mento.

Ingredientes

Modo de preparo

Bata no liquidificador 
os ovos com as bana-
nas e o cacau, que 
se transformará em 
um creme.
Passe essa mistura do 
liquidificador e o res-
tante dos ingredien-
tes para um refratário 
e misture tudo.
Coloque em forma 
untada e asse em for-
no médio por 40 mi-
nutos.
Obs: Algumas aveias 
contém traços de 
glúten devido ao 
processo de plantio, 
separação e envaze 
dos grãos. O melhor 
é utilizar aveias que 
contenham a certifi-
cação “sem glúten”.

pORTARiA nº 0379 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

 
                                                              R E S O L V E:

Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 
2020, MAROS HEnRiQuE  RODRiGuES BARBOSA 
pRiMO, para o Cargo em Comissão CC3 de 
Coordenador Regional IV da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0380 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                              
                                                               R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 2020, 
JHOnATAn LuiZ TAnAKA DA SiLVA, para o Cargo em 
Comissão CC2 de Gerente de Gestão Administrativa da 
Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
Ailton Basílio Marques

Prefeito 

pORTARiA nº 0381 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                             R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 2020, 
FERnAnDA KELLY DE OLiVEiRA DA SiLVA, para o 
Cargo em Comissão CC2 de Gerente de Compras da 
Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Contratos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0382 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 2020, 
JAMiLLA EMÍDiA GOMES CARDOSO, para o Cargo 
em Comissão CC2 de Gerente do SINE da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
Renda.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0383 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 2020, 
MARinA ORiOLi BROnDi, para o  Cargo em Comissão 
CC1 de Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0384 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                               R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 01 de Dezembro 
de 2020, JOEL MARCOS DE SOuZA, do Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I – Coleta de Lixo da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0385 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                             R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 
2020, MARCELLY EDuARDA DA SiLVA CunHA, para 
o Cargo em Comissão CC4 de Assessor I - Gestão 
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0386 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                              R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 18 de Novembro de 2020, 
HEnRiQuE GOnÇALVES DA SiLVA  para o Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I – Medidas Alternativas 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0387 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 17 de Novembro de 
2020, pHiLippE DE pAuLA pAiVA, para o Cargo 
em Comissão SSM de Subsecretário Municipal de 
Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0388 DE 18 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                              R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 23 de Novembro de 
2020, RiCARDO LEiTE MORAES, para o  Cargo em 
Comissão SM de Secretário Municipal de Comunicação 
Social e Transparência. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0390 DE 23 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                             R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 22 de Novembro de 
2020, MARCELO OLiVEiRA DOS SAnTOS piMEnTA 
do Cargo em Comissão CC1 de Comandante da Guarda 
Municipal da Secretaria Municipal de Ordem Pública. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 23 de Novembro de 
2020, MARCELO OLiVEiRA DOS SAnTOS piMEnTA 
para o Cargo em Comissão CC2 de Subcomandante 
da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Ordem 
Pública. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial a Portaria 290 de 02 de Julho de 2020. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0391 DE 23 DE nOVEMBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                               R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 23 de Novembro de 
2020, ROnEi DE SOuZA SOARES para o  Cargo em 
Comissão CC1 de Comandante da Guarda Municipal 
da Secretaria Municipal de Ordem Pública. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 16/2020
 

     O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir as 
possibilidades de contágio do Coronavírus,

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação 
dos serviços públicos,

    RESOLVE:

     1)Editar este Ato, que dispõe sobre o funcionamento 
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu durante o mês de 
dezembro, levando-se em conta a prevenção ao contágio pelo 
Novo Coronavirus (COVID-19).

2)Informar que o expediente durante o mês será presencial às 
terças-feiras, das 8 horas às 18 horas.

3)Informar que o serviço de protocolo funcionará nos outros 
dias da semana através do e-mail administrativo@cmni.rj.gov.
br, devendo o documento ser encaminhado como cópia em 
anexo, estar assinado pelo requerente e em formato PDF.

4)Cancelar as sessões ordinárias previstas para acontecer nos 
dias 02, 09, 16, 23 e 30 de dezembro (quartas-feiras).

5)Que este ato produzirá os seus efeitos a partir da sua 
publicação.

      Publique-se.
Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2020.

                      
Felipe Rangel Garcia

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATO DA pRESiDÊnCiA nº  20 DE 26 DE nOVEMBRO 
DE 2020

 O presidente da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, no uso de suas atribuições Regimentais, 
e considerando a Licença do Vereador JADER 
pEREiRA DE OLiVEiRA (JADinHO DO piCA pAu), 

homologada em plenário no dia 24 de novembro de 
2020.

 COnVOCA o Sr. MARCELO COuTO 
(MARCELO pQD), Quinto Suplente do pARTiDO 
pMDB, no pleito de 02 de outubro de 2016, para tomar 
posse no prazo de 15 (quinze) dias, para assumir o 

cargo, face a desistência dos demais suplentes.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2020.

nELCi CESARiO pRAÇA
nELCi pRAÇA
 pRESiDEnTE
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIxE CoM AçAí

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

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

fIlÉ dE MErluzA CoM 
BAtAtA Ao forNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

soPA dE lENtIlHA

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

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

BufEtE

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

Ingredientes

Modo de preparo

Lave, escame e tire 
as tripas do atum.
Leve a assar nas 
brasas sem sal.
Depois de assados 
sirva com molho pi-
cante.
Molho
Pique a cebola mui-
to miudinha.
Misture o sal e o gin-
dungo pisados e o 
vinagre.
Misture bem e sirva.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Ingredientes

Modo de preparo

CArNE rÁPIdA

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
Cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

Ingredientes

Modo de preparo

fIlÉs Ao CrEME

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reser-
vados.

BIfE A rolÉ

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gos-
to.

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
Coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
Enrole e amarre com bar-
bante grosso.
Aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BEIJINHo dE CoCo

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

Ingredientes

Modo de preparo
Coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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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.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ativismo

A Federação de Fu-
tebol do Estado 
do Rio de Janeiro, 

unida à ONU Mulheres, re-
força a campanha interna-
cional da Organização das 
Nações Unidas durante os 
16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as 
Mulheres.

Na sexta-feira (27/11) 
o Maracanã foi iluminado 
com a cor laranja, que re-
presenta o enfrentamento à 
violência contra mulheres. 
Na próxima sexta (04/12), 
a ação se repetirá no está-
dio.

O ato simbólico convida 
todas e todos ao enfrenta-
mento e também reforça a 
importância do esporte na 
vida de mulheres e meni-
nas como forma de empo-
deramento e quebra do ci-
clo violento.

Este ano, no país, a ONU 
Brasil usa o lema “Onde 
Você está que não me vê? 
Somos Nossa Existência”, 
que visa dar visibilidade às 

mulheres e meninas víti-
mas de maus tratos antes e 
durante a pandemia. A vio-
lação de direitos humanos 
praticada contra o sexo fe-

minino também é destaque 
na campanha.

“É preciso dar um basta 
na violência. Jogar luz so-
bre o tema; dar voz ao si-

lêncio e ter coragem para 
enfrentar o problema. A 
Federação de Futebol do 
Rio de Janeiro reforça o 
time da ONU nesse jogo”, 

afirma o presidente da Ferj, 
Rubens Lopes.

Os 16 dias de ativismo 
começa anualmente em 25 
de novembro, Dia Inter-

nacional para Eliminação 
da Violência contra Mu-
lheres, e vai até 10 de de-
zembro, Dia dos Direitos 
Humanos. 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

esporte

Pelo fim da VIolêNCIA 
contra mulheres e meninas

Rubens Lopes: “É preciso jogar luz sobre o tema; dar voz ao silêncio e ter coragem para enfrentar o problema”

AGêNCIA fErJ

federação de 
futebol do rio e 

oNu se unem em 
campanha 

internacional 
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sEGuNdo CAdErNo

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

prefeitura Municipal de porto Real
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!

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Ingredientes

torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

27DE NOVEMBRODE 2020. PUBLICADO EM 
28/11/2020 – CÓD-PMBR 223.

LEI COMPLEMENTAR Nº260 DE 27 DE NOVEMBRO 
DE 2020. 
Dispõe sobre o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsória de imóveis não edificados, subutilizados 
ou não utilizados nas áreas urbanas do Município de 
Belford Roxo e dá outras providências. 

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado 
do Rio de Janeiro, aprovou e eu, Wagner dos Santos 
Carneiro, Prefeito Municipal, usando das atribuições 
queme são conferidas por Lei, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei Complementar.

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 1º - Esta Lei regulamenta os instrumentos de 
gestão do uso e ocupação do solo, tendo por objetivo 
atender diretrizes e os princípios da política urbana do 
Município, de forma a contribuir para o pleno desen-
volvimento das funções sociais da cidade e da pro-
priedade urbana, conforme prevê os artigos 5º a 8º, da 
Lei Federal nº.10257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto 
da Cidade), que regulamenta os artigos 182 e 183, da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana.

CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS PARA O CUMPRIMENTO DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 2º - Ficam instituídos no Município os instrumentos 
para que os proprietários promovam o seu adequado 
aproveitamento de imóveis não edificados, subutiliza-
dos ou não utilizados, situados em zona urbana, em 
consonância com a Lei nº725, de 29 de dezembro de 
1998 (Constitui as Subprefeituras com os Bairros de-
nominados e seus limites, e dá outras providências), 
atendendo o disposto no artigo 156, § 1º, Incisos I e II, 
e no artigo 182, § 2º e § 4º, Inciso II, ambos da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, bem como, 
a Lei Federal n°10257/01 (Estatuto da Cidade), e que 
possuam em seus limites duas ou mais das seguintes 
benfeitorias: rede de água, rede de esgoto, rede de 
energia elétrica e pavimentação.
Art. 3º - O Município poderá determinar do proprietário 
ou a pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerên-
cia geral ou administração de área urbana, o parce-
lamento, a edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utiliza-
do, que promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, sucessivamente de: 
I - Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no 
Tempo; 
II - desapropriação do imóvel, com pagamento em 
títulos da dívida pública. 
Art. 4° - Considera-se subutilizado o imóvel:
I - cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido 
em lei;
II - residencial mantido ocioso e fora do mercado de 
locação sob qualquer pretexto, desde que não seja 
necessário à habitação do proprietário ou de seus de-

pendentes.

Seção I 
Do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória

Art. 5° - O parcelamento, a edificação e a utilização 
compulsória limitar-se-ão às Macrozonas de Ocupação 
Incentivada e Controlada, entendidas como áreas de 
ocupação consolidada dotadas de infraestrutura.
Parágrafo único - Excepcionalmente, quando a edifica-
ção não atender às condições mínimas de segurança, 
estabilidade, integridade e habitabilidade, a utilização 
compulsória poderá ser exigida nas demais Macrozo-
nas de Ocupação deste Município.

Seção II 
Da Notificação para o Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsória

Art. 6º - Os proprietários dos imóveis de que trata esta 
Lei serão notificados pela Prefeitura para promover o 
seu adequado aproveitamento. 
§ 1º - A notificação far-se-á:
I - por servidor do órgão competente, ao proprietário do 
imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem 
tenha poderes de gerência geral ou administração e 
será realizada: 
a) pessoalmente para os proprietários que residam 
neste Município;  
b) por carta registrada com aviso de recebimento 
quando o proprietário residir fora do território deste 
Município.
II - por edital, quando frustrada, por três vezes, a tenta-
tiva de notificação na forma prevista pelo inciso I do § 
1º deste artigo.
§ 2º - A notificação referida neste artigo deverá ser 
averbada na matrícula do imóvel no competente 
Cartório de Registro Geral de Imóveis, pela Prefeitura 
de Belford Roxo.
§ 3º - Uma vez promovido, pelo proprietário, o 
adequado aproveitamento do imóvel na conformidade 
do que dispõe esta Lei, o órgão municipal competente 
disponibilizará declaração, a pedido do proprietário, 
autorizando o cancelamento da averbação tratada no § 
2º deste artigo.
Art. 7º - Os proprietários notificados deverão, no prazo 
máximo de um ano a partir do recebimento da notifica-
ção, tomar as seguintes providências:
I - dar regular utilização ao imóvel;
II - protocolar um dos seguintes pedidos:
a) licença de parcelamento do solo;
b) licença de construção de edificação;
c) licença para reforma ou restauração de edificação.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso I deste artigo, 
o proprietário deverá comunicar ao órgão municipal 
competente que deu início à regular utilização do imó-
vel, com a apresentação dos documentos comprobató-
rios de tal fato.
Art. 8º - O proprietário de imóvel notificado nos termos 
do parágrafo anterior deverá iniciar a execução do 
parcelamento ou edificação desses imóveis no prazo 
máximo de 02 (dois) anos a contar da expedição do 
alvará de execução do projeto, cabendo aos proprietá-
rios à comunicação à administração pública. 
Parágrafo único - O Proprietário terá o prazo de até 
cinco anos, a partir do início das obras previstas neste 
artigo, para conclui-las.  
Art. 9º - Em empreendimentos de grande porte, em 
caráter excepcional, a lei municipal específica a que se 
refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, 

assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo.
Art. 10 - A transmissão do imóvel, por ato “inter vivos” 
ou “causa mortis”, posterior à data da notificação 
prevista no art. 6º, transfere as obrigações de parce-
lamento, edificação ou utilização compulsória aos no-
vos proprietários ou possuidores, sem interrupção de 
quaisquer prazos.

Seção III 
Do Imposto sobre a Propriedade Predial e  

Territorial Urbana - IPTU Progressivo no Tempo

Art. 11 - Em caso de descumprimento das condições e 
dos prazos estabelecidos para parcelamento, edifica-
ção ou utilização compulsórios, incidirá sobre os imó-
veis notificados o Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana - IPTU Progressivo no Tempo, 
mediante a majoração anual da alíquota prevista no 
Código Tributário do Município.
§ 1º - No lançamento do IPTU Progressivo no Tempo 
e o retorno à alíquota inicial, aplica-se a legislação 
tributária vigente neste Município.
§ 2º - A concessão da Certidão de “Habite-se” exclui 
automaticamente o imóvel do campo de aplicação de 
alíquotas progressivas.
§ 3º - Comprovado o cumprimento da obrigação 
de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, ocorrerá o 
lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas 
previstas nesta Lei no exercício seguinte. 
§ 4º - Os instrumentos de promoção do adequado 
aproveitamento de imóveis, nos termos desta Lei, 
aplicam-se, inclusive, àqueles que possuem isenção 
da incidência do IPTU, que será cancelada, caso 
constatada a não edificação, subutilização ou não 
utilização do imóvel.
§ 5º - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado 
diretamente pelo Poder Público ou por meio de 
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, 
nesses casos, o devido procedimento licitatório.

Seção IV 
Da Desapropriação com Pagamento em Títulos

Art. 12 - Decorrido o prazo de cinco anos de cobrança 
do IPTU Progressivo no Tempo, sem que o proprietário 
tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edifica-
ção ou utilização do imóvel, o Município poderá proce-
der à desapropriação do imóvel, com pagamento em tí-
tulos da dívida pública, obedecendo ao disposto no art. 
8°, da Lei Federal n°.10257/01 (Estatuto da Cidade). 
Art. 13 - Efetivada a desapropriação, o Poder Exe-
cutivo terá o prazo máximo de cinco anos, contados 
a partir da incorporação do imóvel ao patrimônio do 
Município, para proceder ao adequado aproveitamento 
do imóvel, ficando autorizada, desde logo, a sua alie-
nação, mediante prévia licitação. 
§ 1º - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado 
diretamente pelo Município, bem como, por meio 
de alienação, concessão, permissão ou cessão a 
terceiros, observando-se as formalidades previstas na 
legislação em vigor. 
§ 2º - Ficam mantidas para o adquirente ou para o 
concessionário, permissionário ou cessionário do 
imóvel, nos termos do § 1º deste artigo, as mesmas 
obrigações de parcelamento edificação ou utilização 
prevista nesta Lei Complementar.
Art.14 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, ocasião em que são revogadas as 
disposições em contrário.


