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Japeri é pioneiro em
 vacinar faixa dos 18 anos 

3

Mulher é morta de 
forma Misteriosa 
na Baixada Fluminense

corpo de Karine Marques foi encontrado em estrada 
por populares. ela estava desaparecida desde o último 
sábado. Delegacia de Homicídios investiga o crime
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Versatilidade 
é o tom do

 samba de Pege
cantor pedro 

Gabriel se apre-
senta com reper-

tório eclético, 
com uma pitada 

de sofrência. 

Um socorro para entrar 
no mercado de trabalho 
Persi Cursos e Treinamentos em Nova Iguaçu prepara jo-

vens e profissionais para atuar como socorristas. Pande-
mia aumentou procura para quem quer entrar no mercado. 

4

Gat da pM mete chumbo e 
despacha três para a vala

crminosos estavam armados até os dentes quando trocaram tiros com 
agentes do Grupo de ações táticas em Queimados.

divulgação

7
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o soMBra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

MelHor não conFUnDir

no Front Da BatalHa 

‘prostitUição’ eleitoral 

a postura indeci-
sa de um jovem, que 
ainda tem cheiro de 
calouro na política da 
Baixada Flumenense 
não está sendo bem 
vista. É que o moço 
tem o hábito de tro-

car de partido toda 
vez que se sente per-
seguido. Nas críticas, 
há até quem o chame 
de ‘covarde’ por não 
enfrentar o inimigo 
de frente, preferindo 
bater em retirada. 

Fontes consulta-
das pelo Sombra re-
velam que o rapaz 
já foi acolhido por 
outro partido. Mas 
a direção da agre-
miação já mandou 
um recado ‘na lata’: 
ele terá que mostrar 
garra para não fazer 
feio e desmoralizar 
a nova casa. Por en-

quanto, o novo inte-
grante ainda não foi 
alvo de fogo ami-
go. Entretanto, não 
vai ser fácil manter 
a bandeira da paz 
erguida por muito 
tempo. os próxi-
mos capítulos des-
sa novela, o leitor 
pode conferir em 
breve. 

o povo da política 
não dorme no pon-
to, nem mesmo sob 
o furacão da pande-
mia. o Sombra pre-
fere não citar nomes, 
mas as relações entre 
dois grupos de vere-
adores na Baixada 
estremecidas e estão 
prestes a provocar 
um ‘incêndio’. Tudo 
porque um parla-

mentar do legisla-
tivo municipal abriu 
a guarda e decidiu 
declarar apoio a um 
deputado. Esse úl-
timo, é bom que se 
fale, tem força po-
lítica capaz de arre-
gimentar votos que 
traduz vitória nas ur-
nas. Calma, a guerra 
ainda não está perdi-
da!

aprenDenDo a técnica 

Iniciativa é do Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

izabelle rodrigues 

izabellejornalista@outlook.com

escola da cultura rJ investe na 
formação de fazedores de cultura

a professora de 
geografia Maria 
angélica gomes 

Mesquita, do Ciep Car-
los Chagas, de duque de 
Caxias, descobriu uma 
forma nova de ensinar o 
conteúdo de sua discipli-
na: a pintura em madeira 
MdF. vem utilizando a 
técnica também para ou-
tros tipos de trabalho, até 
decorativos, e já pensa 
em ter uma renda extra 
com a produção. Esse 
aperfeiçoamento foi con-
quistado após a oficina da 
qual participou através 
da Escola da Cultura RJ, 
uma iniciativa do gover-

no do Estado do Rio de 
Janeiro e da Secretaria de 
Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa.

“o curso contemplou 
profissionais da educa-
ção, pais e alunos e pro-
porcionou, além de uma 
tarde agradável, uma 
oportunidade de apren-
dizado e integração entre 
os participantes da ativi-
dade artesanal. Parabeni-
zo o governo do Estado, 
a Secretaria e a direção 
da escola pela iniciativa”, 
afirmou Maria Angélica.

a atividade da qual ela 
participou faz parte de 
uma das primeiras ações 
da Escola da Cultura RJ, 
projeto lançado em maio. 
Trata-se do “arte Para 
Todos”, que já percorreu 

nove municípios do es-
tado. Ele foi construído 
graças a uma parceria 
com o grupo Caçula e 
buscar esse tipo de cola-
boração com a iniciativa 
privada e órgãos da esfe-
ra pública será a tônica da 
Escola.

 Difundir 
conhecimento

além de ter se voltado 
para o ensino de técni-
cas artísticas e artesa-
nais, a Escola da Cultura 
RJ também nasce com o 
compromisso de difun-
dir conhecimento sobre 
a participação dos faze-
dores de cultura em edi-
tais e chamadas públicas, 
principalmente lançados 
pela SECEC. a primeira 

experiência nesse senti-
do foi realizada por conta 
do apoio dado aos grupos 
carnavalescos. 

através de uma parce-
ria com o Sebrae/RJ, a 
Escola ofereceu palestra 
de orientação para par-
ticipação na Chamada 
Pública #CarnavalNas-
RedesRJ. a consultora 
Sandra Helena gonzaga 
Pedroso ministrou o en-
sinamento e já prepara 
outras iniciativas pareci-
das. Ela é contadora de 
formação, doutoranda em 
Ciências Empresariais e 
Sociais pela universidad 
de Ciencias Empresa-
riales Y Sociales, da ar-
gentina, com mestrado 
em Sistema de gestão de 
Projetos pela uFF. 

 Oficina da Escola da Cultura RJ contempla 
profissionais da educação, pais e alunos

divulgação/govERNo do RJ 

A alma 

versátil 

de 

‘Pege’ no samba carioca

R e p r e s e n t a n d o 
muito bem a Baixa-
da Fluminense no 
mundo do samba, 
o cantor Pedro ga-
briel, mais conhe-
cido como “Pege”, 
traz um repertório 
bem versátil para 
o público cario-
ca que também é 
amante do pagode, 
com muitos suces-
sos conhecidos na-
cionalmente. 

o artista apresen-
ta um pot-pourri 
bem agressivo pra 
machucar cora-
ções, como ‘Não 
fui homem pra te 

merecer’ (imagi-
nasamba); ‘Eu te 
uso e sumo’ (ah 
mr dan); ‘Traição’ 
(vitinho); ‘Sinais’ 
(Sorriso Maroto’; e 
‘deixa tudo como 
tá’ (Thiaguinho).

E pra você que 
quer ouvir um pa-
gode e sambinha de 
primeira na voz de 
um dos melhores 
talentos da  Baixa-
da, Pege se apre-

senta às sextas-fei-
ras, às 21h, no Bar 
Bora lá, (Rua Juiz 
alberto Nader, 42, 
no Centro de Nova 
iguaçu). Siga o 
cantor também nas 
redes sociais e fi-

que por dentro da 
agenda de shows e 
novidades: @can-
torpege YouTube 
Cantor Pege . 
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Japeri é o primeiro da Baixada a 
vacinar pessoas a partir de 18 anos 

 iMUnização 

com quase 50% da população adulta vacinada com a primeira dose, prefeitura mobiliza sete polos

DivUlGação

João Gabriel foi um dos primeiros jovens a ser vacinado

Japeri segue avançando 
na imunização contra 
a Covid-19. agora, é 

o primeiro município da 
Baixada Fluminense a in-
cluir pessoas com 18 anos 
ou mais no público-alvo 
da vacinação. a dose co-
meçou a ser aplicada na 
última segunda-feira. ao 
todo, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, está mobilizando 
sete polos de imunização, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h.

uma dose de esperança 
em busca de dias melhores 
para os moradores de Ja-
peri: esse é o maior sig-
nificado da vacina contra 
a Covid-19 para o jovem 
João gabriel dantas, a 
primeira pessoa com 18 
anos a tomar o imunizan-
te na cidade. 

ao todo, sete polos de 
imunização são mobili-

zados pela prefeitura, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h. até o momen-
to, o município já vacinou 
aproximadamente 50% 
da população adulta com 
pelo menos a primeira 
dose, ou seja, quase 34 
mil moradores e trabalha-
dores. Em Japeri, 76 mil 
pessoas com idade acima 
de 18 anos estão no gru-
po de adultos vacináveis. 
destes, mais de 12 mil já 
foram imunizados com as 
duas doses ou dose única.

“Eu, como gestora e 
médica, fico duplamente 
feliz em ver a imuniza-
ção avançando na nossa 
cidade. Peço que toda a 
população faça a sua par-
te, pois com a vacina pre-
venimos a circulação do 
vírus”, exaltou a prefeita, 
drª Fernanda ontiveros.

João, que já perdeu um 
grande amigo para a Co-
vid-19, comemorou ao 
receber a primeira dose 
do imunizante. “Estava 

ansioso para chegar a mi-
nha vez de tomar a vacina 
e estou muito feliz com a 
avanço da campanha na 
minha cidade. Tenho cer-
teza de que em breve tudo 
voltará ao normal”, con-
tou o morador do Centro 
de Japeri.

Entusiasmo para
 receber a dose 

o novo público-alvo 
era tão aguardado pelos 
japerienses que até um 
grupo de sete amigos que 
se reuniu para esse gran-
de evento. Super anima-
dos para receberem a pri-
meira dose da vacina, os 
jovens Camila Trindade, 
Rebeca oliveira, Joice de 
oliveira, victória Morei-
ra, Eliel alves, victória 
da Cruz e Raíssa de oli-
veira, todos com 18 anos, 
não esconderam o entusias-
mo na fila.

“Estamos nos sentindo 
privilegiados por nosso 
município ser o primeiro 

Funbel cria Projeto “+ Querida”
em apoio ao ‘Agosto Lilás’

a Fundação de desen-
volvimento Social de 
Belford Roxo (Funbel) 
lançou o “Projeto + Que-
rida”, que tem como um 
dos principais objetivos 
ajudar no resgate da au-
toestima de mulheres ví-
timas de violência psico-
lógica e em contrapartida 
promover empoderamen-
to feminino. a iniciativa 
começa no próximo dia 
2, em apoio ao “agos-
to lilás – Mês de Cons-
cientização pelo fim da 
violência Contra a Mu-
lher”. Poderão participar 
também mulheres que 
se enquadram no perfil e 
buscam atendimento no 
Plantão Social da Funbel, 
que  fará o encaminha-
mento necessário.

o projeto atende mulhe-
res acima de 18 anos que 
estejam passando ou que 
tenham passado por vio-
lência psicológica, seja 
por companheiros (as), 
familiares, amigos ou em 
qualquer meio social que 
esteja inserida. o abuso 
emocional acontece den-
tro de relacionamentos 
familiares, profissionais 
e sociais, onde existe o 

objetivo de causar sofri-
mento a uma das partes.

“Entre os principais 
exemplos podemos citar 
atitudes que impeçam o 
desenvolvimento social 
e profissional da mulher 
ou que vise a degradar 
ou a controlar suas ações, 
comportamentos, cren-
ças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimen-
to, humilhação, manipu-
lação, isolamento, chan-
tagem, ridicularização, 
controlar a mulher, não 
deixá-la sair sozinha, in-
vestigações nos aparelhos 
de celular, emails, dimi-
nuição da autoestima, li-
mitação do direito de ir 
e vir ou qualquer outro 
meio que cause prejuízo 
à sua saúde psicológica 
e autodeterminação; Es-
tamos aqui com este pro-
jeto para oferecer ajuda”, 
comentou a presidente da 
Funbel, Clarice Santos, 
destacando que o projeto 
oferece atendimento psi-
cológico clínico, ações 
de impacto, eventos, pa-
lestras e mentorias.

 Encaminhamentos 
o projeto contará como 

parceira a Secretaria 
Municipal de assistên-
cia Social, Cidadania e 
da Mulher, que através 
dos Centros de Referên-
cia de assistência Social 
(CRaS), farão encami-
nhamentos direto para o 
+ Querida. “Será gran-
diosa essa parceria prin-
cipalmente em um mês 
tão importante para nós 
mulheres. vamos poder 
acolher muitas que nos 
procuram”, enfatizou a 
secretária de assistência 

Social, Cidadania e da 
Mulher, Brenda Carnei-
ro.

Poderão participar tam-
bém, mulheres que se 
enquadram no perfil e 
buscam atendimento no 
Plantão Social da Fun-
bel cujo fará o encami-
nhamento. a Funbel está 
localizada na Rua adélia 
Sarruf 39, bairro areia 
Branca. Mais informa-
ções pelo telefone 2662-
2393 ou no whatsapp 
2761-4264.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou a impor-
tância social do projeto

DivUlGação

Para se vacinar, basta 
ir em um dos sete postos 
de vacinação espalhados 
pela cidade, munido de 
identidade, CPF e com-
provante de residência 
no próprio nome. Quem 

não possuir comprovan-
te de residência no pró-
prio nome, poderá apre-
sentar no nome dos pais 
ou cônjuge, desde que 
comprove o parentesco. 
Caso ainda não possua, 

orienta-se que a pes-
soa procure a Fundação 
leão Xiii.

os sete pontos de vaci-
nação são: unidade Mis-
ta de Engenheiro Pedrei-
ra (av. Tancredo Neves, 

s/nº, Mucajá –  Enge-
nheiro Pedreira); Japeri 
Centro (Rua: arruda Ne-
greiros  s/nº – Centro de 
Japeri); uSF Santa amé-
lia (Rua laura Cardoso, 
61 – Santa amélia –  En-

genheiro Pedreira); uSF 
delamare (Rua Pinaré,  
s/nº   – Jardim delama-
re – Engenheiro Pedrei-
ra); academia da Saúde 
(Rua Francisco Russo, s/
nº, no bairro areal – En-

genheiro Pedreira); uSF 
vila Central (Rua Clair 
antunes, S/Nº – vil,a 
Central – Engenheiro 
Pedreira); uSF Chacri-
nha (Rua João Salgado, 
Chacrinha, Japeri).

postos espalHaDos pela ciDaDe 

Guardas de endemias 
fazem trabalho

para Identificar fogos 
de aedes aegypti

DivUlGação

o trabalho dos guardas 
de endemias de Belford 
Roxo segue a todo vapor. 
após a contratação de 
223 novos profissionais 
que passaram por um cur-
so básico de controle de 
arbovirais, o trabalho de 
campo já começou. Há 
três semanas as equipes 
com até seis pessoas es-
tão indo de porta em porta 
para fazer um raio-x das 
cinco regiões e identificar 
possíveis focos do aedes 
aegypti para evitar a pro-
liferação do mosquito. os 
agentes  também orientam 
os moradores a elimina-
rem esses focos com di-
cas.  

a equipe do Centro res-
ponsável pela rua Chile e 
adjacências, fez uma visi-
ta a um ferro-velho onde 
foi constatado um foco. o 
guarda de endemias Wag-
ner de oliveira Nogueira, 
que também é biólogo e 
trabalha no planejamento 
e laboratório de entomo-
logia, analisou o local. 
“Fizemos um trabalho 
de inspeção e encontra-
mos um possível foco do 
mosquito. as amostras 
passarão pelo laboratório. 
vamos retornar e moni-
torar o local para avaliar 
a melhor maneira de aca-
bar com o foco”, explicou 
Wagner.  

Guardas se endemias estão percorrendo Belford 
Roxo para identificar focos do mosquito da dengue

da Baixada a incluir pes-
soas com 18 anos na cam-
panha de vacinação. Não 
vejo a hora de voltar a mi-
nha rotina normal e seguir 
minha vida. Espero que to-
dos se vacinem, pois além 
de estarmos nos cuidando, 
protegeremos o próximo”, 

disse a Rebeca, que mora 
no bairro Mucajá.

Para se vacinar, basta ir 
em um dos sete postos de 
vacinação espalhados pela 
cidade, munido de identi-
dade, CPF e comprovante 
de residência no próprio 
nome. Quem não possuir 

comprovante de residên-
cia no próprio nome, po-
derá apresentar no nome 
dos pais ou cônjuge, des-
de que comprove o pa-
rentesco. Caso ainda não 
possua, orienta-se que a 
pessoa procure a Funda-
ção leão Xiii.
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redes privadas de saneamento 
atendem só 15% da população

o novo marco legal 
do saneamento (lei 
14.026), publicado a 
um ano, mostra que a 
presença da iniciativa 
privada no setor cor-
responde a um terço 
dos investimentos.

os dados foram 
apresentados ontem 
pela associação Bra-
sileira das Conces-
sionárias Privadas de 
Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (ab-
con) e pelo Sindicato 
Nacional das Conces-
sionárias Privadas de 
Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (Sindi-
com), as concessioná-
rias atendem de forma 
plena ou parcial, em 
cada município, 15% 
da população (32,5 
milhões de pessoas) 
e estão presentes em 
7% dos municípios. 
antes do marco le-
gal, a participação era 
pouco alterada.

de acordo com Pa-

norama 2021, elabo-
rado pelas entidades, 
as concessões priva-
das de saneamento 
já alcançam 33% do 
total investido pelas 
companhias no setor. 
Em 2019, foram apli-
cados R$ 4,8 bilhões 
pelas operadoras pri-
vadas, diante de um 
investimento total de 
R$ 14,8 bilhões, con-
siderando todas as 
operadoras.

Segundo o estudo, 
se forem considera-
dos os leilões recen-
tes das companhias 
Casal (alagoas), Sa-
nesul (Mato grosso 
do Sul), Cedae (Rio 
de Janeiro) e do mu-
nicípio de Cariacica 
(ES), as empresas 
passam a atender di-
reta ou indiretamente 
17% da população. 
a expectativa é a de 
que atinjam ao menos 
40% da população 
até 2030.

o Sítio Burle Marx, legado do paisagista brasileiro que criou 
o conceito de jardim tropical moderno, se tornou Patrimônio 
Mundial da humanidade. o reconhecimento foi dado por um 

comitê da unesco ontem. 

o último locutor do Repórter Esso morreu ontem aos 87 
anos no Rio. Roberto Figueiredo havia acabado de voltar para 
casa após passar 15 dias internado com Covid no Hospital São 
lucas, em Copacabana, na Zona Sul. 

o presidente Jair 
Bolsonaro assinou de-
creto que regulamenta a 
lei Rouanet. a norma, 
publicada ontem no di-
ário Oficial da União, 
incentiva o desenvol-
vimento de projetos 
culturais distribuindo 
recursos para o setor. 

as relações estre-
mecidas entre o presi-
dente Jair Bolsonaro e 
o seu vice, Hamilton 
Mourão (PRTB), têm 
dado o que falar. Em 
mais uma polêmica, o 
chefe da Nação se re-
feriu ao general como 
um ‘mala sem alça’. 

roUanet 

Mala seM alça 

Bolsonaro reitera, 
quando tem a opor-
tunidade, que não 
repetirá Mourão na 
eleição de 2022. Ele 
ainda comnpletou di-
zendo que seu colega 
de farda e de chapa é 
uma ‘mala ‘sem rodi-
nhas’ que “atrapalha 
um pouco” o governo.

o quinto encontro virtual e gratui-
to da série “Fablab open day”, será 
transmitido hoje, às 19h, pelo link 
https://firjansenai.com.br/fablabopen-
day . É uma oportunidade para saber 
mais sobre o novo cenário do mercado 
de trabalho. 

seM roDinHas 

‘FaBlaB open Day

eDitorial

Em entrevista à rádio arapuan FM, 
de João Pessoa (PB), Bolsonaro decla-
rou: “Mas o vice é igual cunhado, né? 
você casa e tem que aturar o cunhado 
do teu lado. você não pode mandar o 
cunhado embora”

iGUal cUnHaDo 

a lei 9.376/21, que 
cria o Programa Esta-
dual de Pagamentos por 
Serviços ambientais de 
Reciclagem (PSaR), foi 
sancionada pelo Poder 
Executivo e publica-
da no Diário Oficial. A 

proposta, de autoria do 
deputado Carlos Minc 
(PSB), tem o objetivo de 
apoiar financeiramente 
empreendimentos de ca-
tadores de materiais re-
cicláveis, com recursos 
de multas ambientais e 

a participação de em-
presas, de acordo com a 
responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de 
vida de seus produtos, 
conforme determina a 
lei Federal de Resíduos 
Sólidos.

rJ terá programa de incentivo à reciclagem 

OpOrtunidade 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

idealizado por três amigos, escola de cursos e treinamentos ensina técnicas de primei-
ros socorros para quem deseja atuar na área 

Uma porta aberta para entrar  
no mercado de trabalho 

Quando abriu as 
portas em dezem-
bro de 2020, a Per-

si Cursos e Treinamentos 
já nasceu planejada para 
dar certo. idealizada por 
três amigos, profissionais 
da área de socorrista, que 
sonhavam em dividir os 
conhecimentos adquiridos 
ao longo da carreira, hoje 
a escola é coordenada por 
douglas Persi, especialis-
ta em treinamentos de pri-
meiros socorros.  

“Nossa equipe de instru-
ção é formada por socor-
ristas, resgatistas, técnicos 
em segurança do trabalho, 
bombeiros civis e um pro-
fissional da área de enfer-
magem. Estou orgulhoso 
porque a Persi tem possi-
bilitado  aos alunos a pers-
pectiva de encontrar um 
lugar no mercado de tra-
balho em áreas tão concor-
ridas como em qualquer 
outra profissão”, enfatiza 
douglas. 

de acordo com ele, a 
pandemia aumentou de 
forma considerável a pro-
cura pelos cursos da es-
cola de treinamento, prin-
cipalmente por jovens 
que concluíram ou estão 
concluindo o ensino mé-
dio. “Quando eles nos 
procuram para realizar a 
matrícula, criam a expec-
tativa de conseguir um 
emprego. a pandemia do 
novo coronavírus apagou 
a luz no fim do túnel de 
milhões de pessoas. Que-
remos reacender essa luz, 
preparando nossos alunos 
para enfrentar os desafios 
do concorrido mercado 
de trabalho”, diz ele, que 
conta ainda com as instru-
toras vitória Costa e lua-
na galiza. 

 Turmas gratuitas 
além dos cursos da gra-

de curricular, a Persi man-
tém turmas de treinamen-
to de primeiros socorros 
gratuita, todas as semanas. 
Há também aos sábados 
duas turmas de formação 
de socorristas direciona-

reproDUção 
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Dr. renato palhares é formado em Medicina pela 
Universidade iguaçu (UniG). possui residência Médica em 

cirurgia com título de especialista registrado no crM-rJ (52.77429-4) 
e pós-graduação em cirurgia plástica.

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

o procedimento é 
para retirar o excesso de 
pele, gordura localizada 
e recuperar a firmeza 
dos músculos da região 
abdominal. Esse proce-
dimento também conse-
gue remover as estrias 
localizadas na região, 
pois há a remoção de 
pele.

a cirurgia plástica não 
pode ser considerada 
como um tratamento à 
obesidade ou uma al-
ternativa para substi-
tuir uma alimentação 
balanceada e a prática 
de exercícios físicos. 
Candidatos à abdomino-
plastia devem ser saudá-
veis e relativamente em 
forma, tanto mulheres, 
quanto homens.

Em geral, é muito re-
quisitada por mulheres 
que tiveram múltiplas 
gestações, pessoas que 
geneticamente possuem 
acúmulo de gordura 

na região da barriga ou 
quem teve perda subs-
tancial de peso. o que 
esses pacientes têm em 
comum é o desenvol-
vimento de flacidez da 
pele, depósitos de gor-
dura e estrias na região 
da barriga. além da di-
ástase dos músculos reto 
abdominais, principal 
indicação desta cirurgia.

além da abdomino-
plastia comum, existe 
a miniabdominoplastia, 
que tem uma extensão 
menor e por isso rece-
be este nome. Ela retira 
acúmulos de gordura e 
pele apenas da região 
inferior da barriga, re-
sultando em uma cica-
triz menor. Tanto a ab-
dominoplastia quanto 
a miniabdominoplastia 
podem ser associadas à 
lipoaspiração para me-
lhores resultados e para 
um melhor contorno 
corporal.

estAr
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abdominoplastia

BeM

dos para diversos profis-
sionais, como técnicos de 
enfermagem, cuidadores 
de idosos, educadores da 
rede de ensino pública e 
privada, bombeiros civis, 
vigilantes, babás, e leigos. 

a Persi também oferece 
serviços de consultoria e 
treinamento de primeiros 
socorros e NR 23 para em-
presas interessadas. 

a faixa etária para quem 
quiser participar dos cur-
sos e treinamentos é a par-
tir 16 anos (acompanhado 

de um responsável)
. 

Serviço  
Para mais informações 

e inscrição entre em con-
tato com a Persi Cursos e 
Treinamentos através do 
número (21) 96996-3297 
ou no seguinte endereço: 
Rua do Chapéu, 91, Cabu-
çu, em Nova iguaçu.

Também através de um 
dos canais de atendimen-
to: @Rações imperi/insta-
gram: @cet_persi

Facebook. 

Simulação com socorristas em das aulas práticas 

reproDUção 

douglas e as instrutoras Vitória Costa e Luana Galiza 
em dos treinamentos 
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 Conmebol anuncia final da Libertadores 
para 27 de novembro, em Montevidéu

liBertaDores

Confederação modificou o planejamento inicial sem informar os motivos aparentes para tal decisão
DivUlGação

Também no Estádio Centenário, decisão da Sul-Americana passa para o dia 20

a Conmebol anun-
ciou nesta semana 
que a final da Copa 

libertadores deste ano 
será realizada no dia 27 
de novembro, no Estádio 
Centenário, em Montevi-
déu. Trata-se de uma mo-
dificação no planejamento 
inicial da confederação, 
que previa na tabela origi-
nal que o título fosse de-
finido uma semana antes, 
no dia 20, sábado.

a decisão da Copa Sul-
-americana estava previs-
ta para o dia 6 de novem-
bro, mas foi adiada para o 
dia 20. Essa partida única 
também ocorrerá no Está-
dio Centenário. a Conme-
bol não informou o motivo 
da alteração das datas.

a confederação sul-

-americana de futebol 
havia definido o Estádio 
Centenário como o grande 
palco das duas finais em 
maio, de maneira surpre-
endente, já que a arena não 
fazia parte da lista inicial.

o estádio se tornou uma 
das opções favoritas da 
Conmebol depois de o 
governo do uruguai atuar 
como intermediário para a 
obtenção de 50 mil vaci-
nas contra a Covid-19 do 
laboratório chinês Sino-
vac. Também pesou a fa-
vor do uruguai o ritmo de 
vacinação da população, 
que garantiria a possibi-
lidade de fazer os jogos 
com portões abertos e pre-
sença de público.

Essa será a terceira vez 
que a Copa libertado-
res será decidida em sede 
única, em campo neutro. 
as outras duas foram em 
lima, em 2019, com o 

duelo entre Flamengo e 
River Plate, e no Mara-
canã, no ano passado, em 
que o Palmeiras venceu o 
Santos.

Cinco equipes brasilei-
ras seguem na disputa pelo 
título da libertadores nes-
te ano, com a competição 
chegando às quartas de fi-
nal. Flamengo, Palmeiras, 
São Paulo e atlético-Mg 
estão classificados para a 
próxima fase - e o Flumi-
nense ainda jogará o due-
lo de volta contra o Cerro 
Porteño, que foi adiado 
pela morte do filho do téc-
nico arce. Na ida, o clube 
carioca venceu por 2 a 0.

As quartas de final da 
Copa libertadores e da 
Copa Sul-americana se-
rão realizadas entre os dias 
11 e 18 de agosto, confor-
me anunciado na semana 
passada.

Presidente do Flamengo se afasta 
do cargo de “interventor” da CBF

Nomeados interventores 
na CBF por uma decisão 
judicial, os presidentes do 
Flamengo, Rodolfo lan-
dim, e da Federação Pau-
lista de Futebol, Reinaldo 
Carneiro Bastos, reagiram 
de maneira a marcar dis-
tância da tarefa – que eles 
não são obrigados a acei-
tar.

a decisão foi tomada 
numa ação movida pelo 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro, que contesta 
as regras que definiram a 
última eleição presiden-
cial da CBF, em 2018, e 
vencida pelo candidato 
único, Rogério Caboclo.

Na noite de segunda-fei-
ra (26), landim enviou 
um áudio para presidentes 
de clubes das Séries a e 
B, no qual afirma que foi 
surpreendido com a deci-
são judicial e que só assu-
miria o papel de interven-
tor se tivesse o respaldo 
de seus pares.

Reinaldo Carneiro Bas-

tos também declarou a 
interlocutores que não co-
nhecia previamente o teor 
da decisão. E que preten-

dia entender melhor quais 
seriam as responsabilida-
des e o tamanho da auto-
nomia que teriam. o pre-

sidente da FPF pretende 
ouvir clubes e federações 
estaduais antes de tomar 
qualquer decisão.

Entre os clubes, situação também é vista como perigosa

DivUlGação
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Botafogo reverte 
penhora de r$ 666 

mil em venda de
 pedro raul

o Botafogo con-
seguiu reverter 
uma decisão ju-
dicial que deter-
minava a penhora 
de R$ 665.715,71 
referente à ven-
da de Pedro Raul 
para o Kashiwa 
Reysol, do Japão. 
a decisão foi to-
mada neste fim 
de semana pelo 
Tribunal Regional 
Federal da 2ª Re-
gião.

Pedro Raul foi 
vendido para o 
futebol japonês 
depois do fim da 
temporada passa-
da. Se continuasse 
com o jogador, o 
Botafogo precisa-

ria comprar os di-
reitos do atacante, 
conforme previsto 
em contrato.

ainda cabe re-
curso por parte 
da união, autora 
do pedido de pe-
nhora. Trata-se de 
execução de co-
brança de “dívida 
de aforamento”. 
o Botafogo é re-
presentado pelas 
advogadas Kellen 
laboissiere e Bár-
bara Saboia, sócia 
do escritório Sa-
boia advogados. 
Segundo Bárbara, 
a dívida é causada 
por uma cobrança 
em terrenos lito-
râneos.

J.O vence o Furacão e se classifica 
para as semifinais da Copa Elite

a Copa Elite de Futebol 
está chegando em sua reta 
final. No último domingo a 
bola rolou pelos confrontos 
válidos das quartas de final. 
No campo do Barros, em 
Santa Rita, o J.o, com gol de 
Cl, venceu o Furacão por 1 a 
0 e avançou na competição. o 
destaque da partida ficou por 
conta do goleiro Bil, do J.o 
que fez verdadeiros milagres 
para salvar sua equipe.

Em outro jogo, o abelhinha 
venceu o Mutirão por 4 a 1 

enquanto que o Brahmaticos 
venceu o gRFC por 3 a 0. o 
grande jogo desta quarta de fi-
nal ficou na goleada do Bairro 
amaral sobre o união da Tai-
lor por 9 a 0.

Com isso, a semifinal da 
Copa Elite de Futebol ficou 
definida com os seguintes 
confrontos:

● abelhinha x Bairro 
amaral, às 12h, no campo do 
Barros

● J.o x Brahmáticos, 
às 14h, no campo do Barros

a sexta rodada do Brasilei-
rão da Baixada teve a reali-
zação de nove jogos. Nessas 
partidas, a bola balançou a 
rede por 14 vezes, tendo o 
placar de 3 a 0 aparecido 

em três jogos. os resulta-
dos foram estes: Ressaca 0 
x 0 guarajuba; aratangi 1 
x 0 união Eterna; Estrela 
Real 1 x 0 Meninos da vila; 
Copo Cheio 0 x 0 lagoinha; 

Esperança 2 x 1 Bola Preta; 
Máquina 3 x 0 inovação; 
Chaparral 3 x 0 otaciano; É 
Nós 0 x 0 Milícia e Periferia 
3 x 0 uva. o confronto en-
tre Farrulinha e Explozão não 

aconteceu devido a problema 
de horário, mas a aCFBR in-
formou que está remarcado 
para o próximo domingo, às 
13h15, no estádio Joel Perei-
ra, em Miguel Couto.

sexta rodada do Brasileirão da Baixada teve 14 gols marcados
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a Secretaria Estadu-
al de Saúde come-
çou a distribuir, na 

manhã de terça-feira (27), 
a nova remessa de vacinas 
contra a Covid aos 92 mu-
nicípios fluminenses.

Rio de Janeiro, Niterói e 
São gonçalo já retiraram 
o novo lote. No total, se-
rão 583.840 doses, distri-
buídas da seguinte forma:

● 139.400 da as-
traZeneca (para segunda 
aplicação);

● 266.600 da Coro-
navac;

● e 177.840 da Pfizer 
(para primeira e segunda 
aplicação do esquema va-

cinal).
a quantidade de vaci-

nas de primeira dose deve 
durar até sexta-feira (30). 
Já para os demais municí-
pios, a distribuição ocor-
re por vans e caminhões, 
com escolta da Polícia Mi-
litar, e aeronaves. itaboraí 
já recebeu a nova remessa.

o quantitativo de doses 
distribuídas por município 
e tipo de vacina desde o 
início da campanha vaci-
nal pode ser verificado no 
site do governo do estado.

Com a chegada das no-
vas doses, a capital vai 
retomar a vacinação a par-
tir desta quarta-feira (28). 
Serão vacinadas as pesso-
as de 34 anos, sendo mu-
lheres de manhã e homens 
à tarde.

Confira o calendário 
desta semana:

● dia 28/07 (quar-
ta) - 34 anos (mulheres de 
manhã; homens à tarde);

● dia 29/07 (quin-
ta): mulheres de 33 anos e 
repescagem para pessoas 
com 34 ou mais à tarde;

● dia 30/07 (sex-
ta): homens de 33 anos e 
repescagem à tarde para 
pessoas com mais de 33 
anos;

● dia 31/07 (sá-
bado): repescagem para 
quem tem mais de 33 anos.

o prefeito Eduardo Paes 
disse que se não houver 
mais falhas na entrega, 
nas próximas 3 semanas 
todos os cariocas acima de 
18 anos estarão imuniza-
dos com a primeira dose.

De volta ao calenDÁrio

rio, niterói e são Gonçalo recebem 
novas doses de vacinas contra a covid
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Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 580 mil vacinas para municípios fluminenses na terça (27)

Em Nova Iguaçu, inscrições para a 
EJA foram retomadas ontem (27)
a Secretaria Muni-

cipal de Educação de 
Nova iguaçu (SEMEd) 
retomou ontem (27), as 
inscrições para vagas 
da Educação de Jovens 
e adultos (EJa) para o 
segundo semestre deste 
ano letivo. o período de 
matrícula foi interrom-
pido por duas semanas 
em função do recesso 
escolar. Com o retorno 
das atividades, os inte-
ressados terão até o dia 
10 de agosto para ga-
rantir vaga em uma das 

escolas municipais que 
oferecem a EJa.

Para isso, basta pro-
curar, sempre às terças 
e quintas, das 9h às 
15h, a unidade em que 
deseja estudar, levan-
do original e xerox, de 
identidade com foto, 
CPF, comprovante de 
residência, declaração 
ou histórico escolar, 
duas fotos 3×4, além 
de comprovante do tipo 
sanguíneo, uma pasta 
modelo 17 e o cartão do 
SuS. Para se inscrever, 

é preciso ter pelo me-
nos 15 anos completos.

a EJa conta com um 
calendário especial. a 
cada seis meses, o alu-
no completa uma fase, 
o equivalente a um ano 
de escolaridade no En-
sino Fundamental. as 
aulas acontecem no 
turno da noite, o que 
possibilita estudar a 
quem trabalha ao longo 
do dia. ao todo, 20 das 
143 unidades da rede 
municipal oferecem a 
EJa.

Escolas do Rio ficam vazias no 
primeiro dia de volta às aulas

duzentas e cinquenta 
e nove escolas do esta-
do do Rio foram auto-
rizadas a voltar às aulas 
com capacidade limitada 
na segunda-feira (26). 
No entanto, não foram 
encontrados alunos nas 
unidades. Os pais ficaram 
confusos porque o Estado 
não explicou direito quais 
colégios funcionariam.

o Colégio Estadual 
Herbert de Souza, no Rio 
Comprido, Zona Norte do 
Rio, estava com o portão 
fechado.

Não muito longe dali, 
na Praça da Bandeira, o 
Colégio Estadual antônio 
Prado Júnior também não 
abriu. uma funcionária 
falou que os professores 
estavam em reunião e que 
não poderia falar mais 
nada.

depois do recesso, as 

aulas na rede estadual do 
Rio voltaram nesta segun-
da, mas o segundo semes-
tre começa sem grandes 
mudanças em relação ao 
primeiro - o ensino híbri-
do continua na maior parte 
das escolas e o número de 
alunos no presencial ainda 
será decidido pela classi-
ficação das bandeiras que 
estipulam o risco de con-
taminação por Covid.

No último Mapa de 
Risco divulgado pelo 
governo do Estado na 
última quarta-feira (21), 
a capital, que faz parte da 
Região Metropolitana 1, 
está na bandeira laranja, 
com risco moderado de 
contaminação. o mesmo 
ocorre no Noroeste Flu-
minense.

Na bandeira laranja, as 
turmas de ensino funda-
mental podem funcionar 

com 50% da capacidade. 
as de ensino médio, com 
40%.

a Secretaria Estadual de 
Educação informou que 
as escolas de 33 cidades 
continuarão com o ensino 
exclusivamente a distân-
cia. Na capital, 259 uni-
dades estão autorizadas a 
abrir.

o Sindicato dos Profes-
sores do Rio de Janeiro 
(Sepe-RJ) disse que faltou 
fiscalização nos colégios 
para o retorno às aulas.

“a gente já coloca uma 
preocupação muito grande 
na questão estrutural das 
escolas, na medida que a 
maioria delas não recebeu 
nenhum tipo de vistoria 
de vigilância sanitária ou 
de qualquer outro órgão”, 
disse o professor e repre-
sentante do Sepe-RJ, luiz 
guilherme dos Santos.
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 Quantidade de vacinas de primeira dose deve durar até sexta-feira (30)

Representante do unicef fala sobre retorno às atividades presenciais

vila ao lado do clube dos Democráticos
 vira depósito de lixo no rio

Moradores do en-
torno e frequenta-
dores do tradicional 
Clube dos demo-
cráticos, na região 
central do Rio, de-
nunciam o abando-
no e o acúmulo de 
lixo e entulho de 
obras em um ter-
reno localizado ao 
lado da instituição, 
mais precisamen-
te no número 89 
da Rua Riachuelo, 
uma das vias que 
dão acesso ao Clu-
be. 

Entre o tradicio-
nal clube e o edi-
fício número 87 da 
Rua do Riachuelo 
– o “Rei da voz”, 

em homenagem à 
velha loja de ele-
trodomésticos do 
pai do empresário 
Roberto Medina – 
fica uma vila de 28 
casas: é a vila dos 
democráticos. Esta 
vila tem acesso por 
uma rua estreita 
– na verdade uma 
servidão – e esta 
ruazinha vem sen-
do transformada 
em um verdadeiro 
depósito de lixo, 
entulho e sujeira.

Segundo os rela-
tos de quem vive 
no local, o descarte 
irregular de rejeitos 
já virou rotina. a 
situação se agrava, 

pois a Comlurb, se-
gundo a vizinhan-
ça, não está conse-
guindo dar conta da 
montanha de entu-
lho que diariamen-
te vai se formando 
na servidão, tor-
nando insalubres e 
desvalorizadas as 
casas da vila.

os residentes da 
área afirmam que 
o mau cheiro e a 
presença de insetos 
atraídos pela sujei-
ra tem aumentando 
significativamente 
depois que o lixo 
passou a ser jogado 
na Rua, sem local 
próprio para seu ar-
mazenamento.
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interessados terão até o dia 10 de agosto para garantir vaga
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DHBF investiGa Morte De 
MUlHer eM QUeiMaDos 

o corpo de Karina Marques foi encontrado na estrada campo alegre
 REPRodução/divulgação/PM

policial e pai de menino executado 
com 14 tiros são ouvidos na Dp

divulgação MPRJ

pF desarticula bando responsável 
por contrabando de ouro

a Polícia Federal 
(PF) investiga uma 
quadrilha que, segun-
do estimativa da cor-
poração, entre 2017 e 
2019, contrabandeou 
mais de uma tonela-
da de ouro retirada 
de garimpos ilegais 
do Norte do Brasil. 
o esquema contava 
com a participação 
de um agente da PF 
que trabalhava em um 
aeroporto e ajudava 
no embarque ilegal 
do ouro. Nesta terça-
-feira, agentes da PF 
e homens da Receita 
Federal deflagraram 
uma operação e pren-
deram três pessoas do 
bando .

um quarto integran-
te da quadrilha conti-
nua sendo procurado. 
as prisões acontece-
ram em São Paulo. 
Foram cumpridos ain-
da 21 mandados de 
busca e apreensão nos 
municípios do Rio de 
Janeiro, angra dos 

Reis, São Paulo, São 
José do Rio Preto(SP), 
P i r a c i c a b a ( S P ) , 
Mirassol(SP), e em 
Belo Horizonte, Mi-
nas gerais. Batizada 
de operação Ruta 79 
(rota em espanhol e o 
número uma referên-
cia à posição do ele-
mento químico ouro 
na tabela periódica), a 
ação contou com 120 
agentes da PF, além 
de homens da Recei-
ta Federal. Segundo 
a PF, a investigação 
começou com a pri-
são de um agente da 
corporação. Ele aju-
dava na passagem do 
ouro ilegal da área 
pública para a área 
restrita do aeroporto, 
viabilizando crimes 
de contrabando e des-
caminho. durante as 
investigações,foram 
apreendidos cerca de 
17,778 kg de ouro e 
joias avaliadas em 
mais de um milhão de 
dólares.

de acordo com a 
PF, a quadrilha usava 
“mulas”, pessoas ali-
ciadas para realizar 
o transporte ilegal do 
ouro, para levar o me-
tal à itália, com uso de 
documentação falsa 
de fictícias empresas 
sediadas no Paraguai.

ainda segundo a 
PF, o bando também 
usava mulas para tra-
zer clandestinamente 
para o Brasil joias ad-
quiridas na Ásia e nos 
Estados unidos. Em 
fevereiro de 2020, os 
agentes apreenderam 
16 quilos de ouro que 
estava sendo desem-
barcado clandestina-
mente em um aero-
porto brasileiro e que 
havia sido embarcado 
no Panamá. Segundo 
a polícia, os investiga-
dos vão responder por 
crimes de lavagem de 
dinheiro, organização 
criminosa, contraban-
do, descaminho e re-
ceptação.

Cerca de 17 quilos de ouro foram apreendidos quando estavam seguindo 
para itália, em 2019

 Karine tinha acabado de fazer mudança para uma casa nova no município 

confronto deixa três mortos 
na Baixada Fluminense

Para a Polícia Civil, david foi atingido por 
engano 

um inquérito para 
apurar a morte de da-
vid Souza Rodrigues, 
na localidade conhecida 
como lagoa Feia, em 
São Francisco de ita-
bapoana, município da 
Zona Norte do RJ, na 
noite do último domin-
go, foi instaurado pela 
delegada ivana Morga-
do, titular da 147ª dP 
(São Francisco do itaba-
poana). 

a vítima de apenas 13 
anos foi executada com 
14 tiros. até o momen-
to, foram ouvidos como 
testemunhas o pai da ví-
tima e um policial mili-
tar do 8º BPM (Campos 
dos goytacazes) que 
atendeu o chamado para 
a ocorrência. 

as investigações mos-
tram que o menino esta-
va pilotando uma moto, 
indo buscar um primo 
para ir ao aniversário da 
mãe, quando teria sido 
atingido por engano pe-
los disparos. Nos últi-
mos meses, a região so-

fre uma guerra entre duas 
facções criminosas rivais. 

de acordo com a dele-
gada, david foi baleado 
em um local ermo. Ele 
chegou a ser levado para 
o Hospital Manoel Caro-
la, mas não resistiu aos 
ferimentos. 

Moradores informaram 
que suspeitos em duas 
motos teriam feito os dis-
paros contra o jovem. a 
polícia faz buscas para 
tentar localizar os sus-
peitos. de acordo com a 
Polícia Civil, david não 

tinha antecedentes crimi-
nais. ainda não se sabe a 
autoria ou motivação do 
crime.

 Fogo Cruzado
Em abril deste ano, a 

plataforma de dados Fogo 
Cruzado divulgou um le-
vantamento que mostra 
que mais de 100 crianças 
foram baleadas no gran-
de Rio nos últimos cin-
co anos. Na maioria dos 
casos (quase 80% deles) 
não se sabe de onde partiu 
o disparo.

a delegacia de 
Homicídios da 
Baixada Flumi-

nense (dHBF) investiga 
a morte de uma jovem 
de 26 anos, em Queima-
dos. o corpo de Karine 
Marques foi encontrado 
na Estrada Campo ale-
gre por populares que 
acionaram o Corpo de 
Bombeiros. 

Segundo informações, 
a vítima estava desapa-
recida desde o último 
sábado, quando foi vista 
pela última vez na com-
panhia de um homem, 
ainda não identifica-
do pela Polícia Civil. 
Karina tinha acabado 
de fazer mudança para 
uma casa nova. a famí-
lia contou que ela tinha 
cinco filhos e estava se-

parada do marido.
“disseram que viram 

ela saindo da casa com 
um rapaz, que também 
não sei quem é, levan-
do colchonete e  alguns 
lençóis. Enfim, não tem 
explicação, acabou de 
alugar uma casa, foi 
o primeiro dia dela na 
casa e ela simplesmen-
te vai sair levando um 
colchonete, levando um 
colchão?”, disse o ir-
mão daniel Silva.

Pistas sobre possível 
assassino 

Ele disse que tem re-
cebido informações 
com denúncias de quem 
pode ter cometido o cri-
me, mas ainda não sabe 
o que realmente aconte-
ceu.

“A gente ficou saben-
do que ela tinha desapa-
recido quando, se eu não 

um confronto en-
tre criminosos e poli-
ciais militares deixou 
três suspeitos mortos, 
na tarde de ontem, em  
Queimados, na Baixada 
Fluminense. até o fe-
chamento desta edição, 
a identificação dos mar-
ginais não havia sido di-
vulgada. 

de acordo com a Polí-
cia Militar, uma guarni-
ção do (grupo de ações 
Táticas (gaT) do 24º 

BPM (Queimados) pa-
trulhava a Estrada Pas-
tor antônio Martins, 
no bairro São Simão, 
quando percebeu diver-
sos marginais armados 
que estariam planejan-
do roubar um caminhão 
que transportava bebi-
das nas imediações. 

Quando os agentes se 
preparavam para reali-
zar a abordagem, hou-
ve um intenso tiroteio. 
após cessar a troca de 

tiros, os três marginais 
foram encontrados bale-
ados. Eles foram socor-
ridos à uPa de Queima-
dos, mas não resistiram 
aos ferimentos. Com 
o trio foram apreendi-
das uma pistola calibre 
9mm, e outras duas de 
calibre 40mm (uma das 
armas tinha o brasão da 
Polícia Militar do Pará e 
estava com a numeração 
raspada; a outra perten-
ce a Polícia Civil do RJ). 

me engano, a moça que 
toma conta das crianças, 
disse que ela não apa-
receu. Ela alugou uma 
casa nova, agora, ela não 
tinha fogão, essas coisas 
ainda, ela almoçava na 
casa dessa moça. Ela 

falou com essa moça 
que ela iria almoçar, no 
domingo, na casa dela, 
e não apareceu. Só que 
ela nunca foi assim, uma 
mãe ausente. E ela não 
apareceu para ver os fi-
lhos. isso começou a ge-

rar uma preocupação”, 
contou ele, acrescen-
tando que a irmã estava 
separada do marido há 
três meses. E que quatro 
dos cinco filhos estavam 
morando com o pai.

a família, que esteve 

na manhã de ontem no 
iMl (instituto Médico 
legal) de Nova igua-
çu para a liberação do 
corpo, também já pres-
tou depoimento na es-
pecializada em Belford 
Roxo. 
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ingredientes

Modo de preparo

Filé De peiXe assaDo

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

Tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco 
de sal e junte o cheiro 
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com 
azeite, e forre com as ba-
tatas cruas
Cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua a mistura do tomate
Regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar dourado 
está pronto
Sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

MoQUeca De peiXe

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

27 DE JuLHO DE 2021 puBLiCADO EM 28/07/2021

DECRETO nº 5189 DE 27 DE JuLHO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado do servidor com a matrícula abaixo 
relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 
nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do 
Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada 
em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/083814 28/07/2021

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

MARCELO CORREiA DA SiLVA 
Prefeito em Exercício

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO
pROCESSO: 04/1305/2019
pORTARiA nº 2256/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor MARCiO SiLVA DOS SAnTOS 
ocupante do Cargo Inspetor de Disciplina. matrícula nº 
10/06.508 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/1305/2019

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

04/04/2000 a 03/04/2005 01/11/2019 a 31/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/6106/2016
pORTARiA nº 2257/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora REGinA COELi TiTOnEL AL-
MEiDA ocupante do Cargo Professor de Matemática. 
matrícula nº 10/14.570 LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 37/6106/2016

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/02/2003 a 25/02/2008 29/07/2019 a 28/10/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4544/2018
pORTARiA nº 2258/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 

057/2002.
R E S O L V E :

Conceder a servidora MARCiA FOnSECA ViEiRA 
ocupante do Cargo Professor História . matrícula nº 
10/05.227 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/4544/2018

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2015 Aa 
01/10/2020 01/06/2021 a 31/08/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/1838/2016
pORTARiA nº 2259/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora WiLMA SALLES DA COSTA MA-
RinHO BARRETO ocupante do Cargo Professor de 1ª 
a 4ª Série. matrícula nº 10/05.855 LiCEnÇA pRÊMiO 
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/1838/2016

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2000 a 01/03/2005 02/05/2019 a 01/08/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/1985/2006
pORTARiA nº 2260/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ELZA TEREZinHA CRESpO DE 
LACERDA OLiVEiRA ocupante do Cargo Professor. 
matrícula nº 10/09.943 LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/1985/2006

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

10/04/1996 a 09/04/2001 03/05/2021 a 02/08/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2329/2014
pORTARiA nº 2261/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora DEiSE SALLES GARCiA ocu-
pante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série . matrícula nº 
10/05.876 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/2329/2014.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2000 a 01/03/2005 02/05/2019 a 01/08/2019

02/03/2005 a 01/03/2010 02/08/2019 a 01/11/2019

02/03/2010 a 01/04/2015 04/11/2019 a 03/02/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2118/2014
pORTARiA nº 2262/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ELiAnE DE BARROS RiBEiRO 
ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série. matrícula 
nº 10/15.684 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/2118/2014

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/04/2013 a 22/09/2018 30/10/2018 a 29/01/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4335/2018
pORTARiA nº 2263/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor AnDRE LuiZ EDiVALDO ocu-
pante do Cargo Professor de Língua Portuguesa. ma-
trícula nº 10/10.669 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/4335/2018

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

03/06/2006 a 02/06/2011 01/11/2019 a 31/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/7029/2019
pORTARiA nº 2264/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora GLEiCE DA SiLVA BARBOSA 
ocupante do Cargo Professor II. matrícula nº 10/44.445 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/7029/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

07/11/2012 a 06/09/2019 02/06/2020 a 01/09/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/1948/2020
pORTARiA nº 2265/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
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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.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora nAnCY DA SiLVA FERREiRA 
ocupante do Cargo Professor II. matrícula nº 10/76.824 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/1948/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

09/07/2015 a 08/07/2020 03/08/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2635/2020
pORTARiA nº 2266/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora LuCiMAR DE FARiAS FiGuEi-
RA ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série. ma-
trícula nº 10/15.036 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/2635/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2013 a 01/03/2018 10/08/2020 a 09/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4716/2018
pORTARiA nº 2267/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor FERnAnDO GOMES ocupante 
do Cargo Motorista. matrícula nº 10/19.745 LiCEnÇA 
pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/4716/2018

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

14/06/2000 a 13/06/2005 01/07/2021 a 30/09/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/7028/2019
pORTARiA nº 2268/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora TALiTA MESQuiTA DA CRuZ 
SAnTOS ocupante do Cargo Professor ii. matrícula nº 
10/44.489 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/7028/2019

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

07/11/2012 a 06/11/2018 01/06/2020 a 31/08/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/3175/2021
v pORTARiA nº 2269/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora CiRLEi DA COSTA SiMOES pE-
REiRA ocupante do Cargo Inspetor de Disciplina. ma-
trícula nº 10/15.322 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/3175/2021

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

04/03/1998 a 03/03/2003 25/06/2021 a 24/09/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2864/2007
pORTARiA nº 2270/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora EnEiLA MARiA FEiTOSA Lu-
CAS CORREA ocupante do Cargo Professor de Por-
tuguês. matrícula nº 10/05.213 LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/2864/2007.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 01/07/2021 a 30/09/2021

02/03/2000 a 01/03/2005 01/10/2021 a 31/12/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/5614/2012
pORTARiA nº 2271/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora MARiA OLiVEiRA LOpES DE 
SOuZA AZEVEDO ocupante do Cargo Agente Adminis-
trativo. matrícula nº 10/20.881 LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/5614/2014.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

17/11/2000 a 16/11/2005 01/08/2021 a 30/10/2021

17/11/2005 a 16/11/2010 01/11/2021 a 30/01/2022

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2432/2010
pORTARiA nº 2272/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora KATiA DA COSTA DA SiLVA 
ocupante do Cargo Professor. matrícula nº 10/05.878 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/2432/2010.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 01/10/2010 a 31/12/2010

02/03/2000 a 01/03/2005 15/02/2018 a 14/05/2018

02/03/2005 a 01/10/2010 15/05/2018 a 14/08/2018

02/10/2010 a 01/03/2016 15/08/2018 a 14/11/2018

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/1182/2019
pORTARiA nº 2273/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor JOSE ADEMiR LOREDO ocu-
pante do Cargo Eletricista de Baixa Tensão. matrícula 
nº 10/17.857 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/1182/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

15/05/2015 a 14/05/2010 01/08/2021 a 29/10/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2005/2013
pORTARiA nº 2274/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ELiZABETE CAnDiDO DA SiL-

VA ocupante do Cargo Professor de Geografia. matrícu-
la nº 10/14.685 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/2005/2013

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/02/2008 a 25/02/2013 02/08/2019 a 01/11/2019

26/02/2013 a 25/02/2018 04/11/2019 a 03/02/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/1835/2018
pORTARiA nº 2275/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora LinDinALVA BARBOSA GRAS-
Sini CAMpOS ocupante do Cargo Professor de Língua 
Portuguesa. matrícula nº 10/09.889 LiCEnÇA pRÊMiO 
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 04/1835/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/04/2006 a 01/04/2011 01/07/2021 a 30/09/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 37/4591/2015
pORTARiA nº 2276/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora LEniELCE ALVES DE SOuZA 
ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série. matrícula 
nº 10/05.526 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 37/4591/2015.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2015 a 01/03/2020 03/08/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4101/2021
pORTARiA nº 2277/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora CHEiLA TE-
BALDE DE SOuZA MERiTELLO, matrícula 10/05.525 
ocupante do cargo de Orientador Educacional, lota-
do na Secretária Municipal de Educação - SEMED. O 
tempo total de serviço de 1.292 (hum mil, duzentos 
e noventa e dois) dias, que corresponde a 03(três) 
anos, 06(seis) meses e 17(dezessete) dias, conforme 
a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo institu-
to nacional de Seguro Social - inSS, que integram o 
processo administrativo nº. 04/4101/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/3647/2021
pORTARiA nº 2278/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO 
DE 2021
 A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora ROSiME-
Ri DA COnCEiÇÃO SAnTOS SOARES, matrícula 
10/14.920 ocupante do cargo de professor ii, lotado na 
Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo 
total de serviço de 296 (duzentos e noventa e seis) 
dias, que corresponde a 09(nove) meses e 26(vinte 
e seis) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Ser-
viço expedida pelo instituto nacional de Seguro So-
cial - inSS, que integram o processo administrativo nº. 
04/3647/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Batata Doce Frita

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo De pUBa 
aManteiGaDo

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

Modo de preparo

Bolo De MilHo
 verDe 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

pROCESSO: 04/3522/2021
pORTARiA nº 2279/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor AnDRE LuiZ FARiAS pORTO, matrícu-
la 10/20.449 ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretária 
Municipal de Habitação e Urbanismo - SEHURB. O tempo total de serviço de 527 
(quinhentos e vinte sete) dias, que corresponde a 01(um) ano, 05(cinco) meses 
e 12(doze) dias, conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo institu-
to nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo administrativo nº. 
04/3522/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/3636/2021
pORTARiA nº 2280/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
 A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora MARGARETH SAnTOLin DE AGuiAR, 
matrícula 10/16.999 ocupante do cargo de professor de 1ª a 4ª Série, lotado na Se-
cretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 1.716 (hum 
mil, setecentos e dezesseis) dias, que corresponde a 04(quatro) anos, 08(oito) 
meses e 16(dezesseis) dias, conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida 
pelo instituto nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo admi-
nistrativo nº. 04/3636/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2900/2021
pORTARiA nº 2281/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora JuCiARA FERnAnDES DE OLiVEiRA, 
matrícula 10/20.161 ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Se-
cretária Municipal de Fazenda - SEMFA. O tempo total de serviço de 379 (trezen-
tos e setenta e nove) dias, que corresponde a 01(um) ano, 00(zero) meses e 
14(quatorze) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo ins-
tituto nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo administrativo 
nº. 04/2900/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/2852/2021
pORTARiA nº 2282/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
 A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora TEREZinHA COSTA CORREiA, ma-
trícula 10/17.835 ocupante do cargo de Técnico de patologia, lotado na Secre-
tária Municipal de Saúde - SEMUS. O tempo total de serviço de 3.411 (três mil, 
quatrocentos e onze) dias, que corresponde a 09(nove) anos, 05(cinco) meses 
e 06(seis) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo institu-
to nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo administrativo nº. 
04/3973/2020.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/4410/2021
pORTARiA nº 2283/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.

RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora AnEiCi MARiA MEnDOnÇA MAT-
TOS, matrícula 10/05.434 ocupante do cargo de professor de História, lotado na 
Secretária Municipal de Educação - SEMED. O tempo total de serviço de 144 (cen-
to e quarenta e quatro) dias, que corresponde a, 04(quatro) meses e 24(vinte 
e quatro) dias, Conforme a Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo institu-
to nacional de Seguro Social - inSS, que integram o processo administrativo nº. 
04/1285/2011.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 07/359/2020         FLS.
pORTARiA nº 2284/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de MARiA LuCiA AZEVE-
DO nEpOMuCEnO, ocupante do Cargo de Estimulador Materno, matrícula nº. 
10/22.705, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, por ter infringi-
do com base no Artigo nº 118 e §1º da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 

1997, conforme o contido nos autos do Processo nº 07/359/2020.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/2306/2021          FLS.
pORTARiA nº 2285/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de RAMiRO ALVES DE AL-
MEiDA FiLHO ocupante do Cargo de Rastilheiro, matrícula nº. 10/19.741, lotado 
na Secretaria Municipal de Conservação – SEMC, por ter infringido com base no 
Artigo nº 138 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/2306/2021.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/4187/2021          FLS.
pORTARiA nº 2286/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de JOSE CARLOS LiZARDO 
DOS SAnTOS ocupante do Cargo de Agente da Guarda Municipal, matrícula nº. 
10/25.517, lotado na Secretaria Municipal de Segurança pública – SEMuSp por 
ter infringido com base no Artigo nº 138 da Lei Complementar nº 014 de 31 de outu-
bro de 1997, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/41872021.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 2287/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A Secretária municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA MATRiMÔniO

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

SuELEn pEREi-
RA SAnT’AnnA 04/3978/2021 60/82047 ASSESSOR RE-

GiOnAL 08 30/06/21 a 
07/07/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/3941/2021
pORTARiA nº 2288/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora SiLMARA REZEnDE DOS SAnTOS, Estimulador Mater-
no, matrícula nº 25/85.718, para abonar as faltas de 15(quinze)dias nos períodos de 
10/06/2021 a 24/06/2021, conforme contido nos autos do processo nº 04/3941/2021.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 2289/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA MATERniDADE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

KARinA FELiCiAnA 
COuTO 04/4138/2021 60/82.438 ASSiSTEnTE DE 

SAÚDE 120 11/07/21 a 
07/11/21

DEBORA BEATRiZ 
ROSA DA SiLVA 04/4043/2021 25/86.671 AGEnTE EDEMiAS 120 05/07/21 a 

01/11/21

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 2290/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
  

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA pARA TRATAMEnTO DE SAÚDE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

REnATA DE SOuZA 
SiLVA 04/4048/2021 10/50.273 ASSiSTEnE SOCiAL 30

29/06/21 
a 
28/07/21

AnTunES BARBO-
SA DA SiLVA 04/4117/2021 10/18.017 GARi 30 13/07/21 

a 11/08/21

TEREZA CRiSTinA 
DA SiLVA 04/4114/2021 10/62.185 GuARDA MuniCipAL 15

08/07/21 
a 
22/07/21

DAGMAR COnCEi-
ÇÃO DE ARAuJO 
FiLHA SOuZA

04/4110/2021 10/25.746 AuxiLAR DE EnFER-
MAGEM 30

30/06/21 
a 
29/07/21

JACKSOn DA SiLVA 
SAnTOS 04/4102/2021 10/43.770 AGEnTE DE TRÂn-

SiTO 30
09/07/21 
a 
07/08/21

AnDREiA LOpES DE 
SOuZA 04/4100/2021 10/25.588 EnFERMEiRA 30

05/07/21 
a 
03/08/21

ADRiAnA DA SiLVA 
FERnAnDES 04/4120/2021 25/83.038 FARMACÊuTiCO

AFASTA-
DA ATÉ A 
LiCEnÇA 
MATER-
niDADE

ApARECiDA RAMOS 
DE VASCOnCELLOS 04/3798/2021 10/22.610 inSpETOR ESCOLAR 30

16/06/21 
a 
15/07/21

BRunA DOS SAn-
TOS MEnEZES 04/3950/2021 10/25.404 AuxiLiAR DE EnFER-

MAGEM 30
01/07/21 
a 
31/07/21

10



quarta-feira, 28 de julho de 2021 Hora 11

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

atos oFICIaIsquarta-feira, 28 de julho de 2021 11

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.

nELiO DE SOuSA 
GOMES 04/3952/2021 10/18.062 GARi 30

30/06/21 
a 
29/07/21

AnA CRiSTinA 
SiLVA 04/3953/2021 10/05.648 pROFESSOR ii 07

01/07/21 
a 
07/07/21

CATiA CiLEnE DA 
SiLVA CORDEiRO 04/3936/2021 10/47.244 a 

10/50.266 pROFESSOR ii 07
30/06/21 
a 
06/07/21

GEiSiMAR DE OLi-
VEiRA BARBOSA 04/3938/2021 10/51.426 pROFESSOR 30

23/06/21 
a 
22/07/21

ALuiZiO GOMES 04/3948/2021 10/05.891 pROFESSOR 60
01/07/21 
a 
31/08/21

DiLMA OLiVEiRA DE 
CARVALHO 04/3946/2021 10/25.663 OpERADOR DE CÂ-

MARA ESCuRA 03
30/06/21 
a 
02/07/21

GÉSSiCA DE MEDEi-
ROS SiLVA 04/3983/2021 25/87.181 pROFESSOR ii 05

15/06/21 
a 
16/06/21 

22/06/21 
a 
24/06/21

TAniA MARiA COS-
TA DOS SAnTOS 04/3937/2021 10/14.910 pROFESSOR 30

26/06/21 
a 
25/07/21

DuLCELEnES Du-
MAS MACiEL 04/3947/2021 10/17.664 AuxiLiAR DE nEFER-

MAGEM 60
19/06/21 
a 
17/08/21

WAnDERSOn JE-
ROnYMO ALVES 04/3979/2021 10/18.123 TRABALHADOR 

BRAÇAL 30
17/06/21 
a 
16/10/21

ROGERiO DAnTAS 
LEAL 04/3997/2021 10/44.986 pROFESSOR ii 12

18/06/21 
a 
29/06/21

JOSE pEREiRA 04/4007/2021 10/11.992 inSpETOR DE DiSCi-
pLinA 30

21/06/21 
a 
21/07/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cional.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 2291/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
 A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribui-
ções legais e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 
31/10/1997, e Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,   
  

R E S O L V E:
COnCEDER LiCEnÇA pARA TRATAMEnTO DE SAÚDE

DEVERÃO FICAR AFASTADOS DE SUAS ATIVIDADES PRESENCIAIS ATÉ A 2ª 
DOSE DA VACINA COViD 19

nOME pROCESSO MAT. CARGO pERÍODO

CATiA CiLEnE DA 
SiLVA CORDEiRO 04/3936/2021 10/47.244 a 

10/50.266
pROFES-

SOR ii
14 DiAS ApÓS 

12/08/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cional.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/3089/2018
pORTARiA nº 2292/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora AnDREA pEREiRA ALVES RAMOS, Professor, matrícula 
nº 10/09.944 e 10/05.604, para enquadrar a servidora Letra “D” de 05 a 10 anos, 
a contar de julho/2003, conforme contido nos autos do processo nº 04/7413/2019.
 A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/3108/2021                                  FLS.
pORTARiA nº 2293/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, 
em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova 
redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a LEniELCE MACHADO ALVES, ocupante do Cargo de Professor de 
1ª a 4ª Série, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED matrícula n.º 
10/05.526, LiCEnÇA SEM VEnCiMEnTOS pARA TRATO DE inTERESSE pARTi-
CuLAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de 01/06/2021, conforme o contido 
nos autos do Processo n.º. 04/3108/2021.
A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 2294/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
AGUINALDO DE PAULA
LUCIA ELAINE DA SILVA DE SOUSA
ALINE PEREIRA DA SILVA 
ANDREIA RIBEIRO BRAGA
ANDRE CAVALCANTE SOUZA
ANDREZA MARIA DA SILVA PEREIRA
BRUNA GOMES DA SILVA FAUSTINO
CISSA ROSESTOLATO LEITÃO
CRISTINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
DAIANA ALVARENGA CUNHA
DEISE LUCI DA SILVA CARNEIRO SILVA
ELISABETE GOMES SIQUEIRA
ERIKA SUELLEN ALVES
ERNIANY LUIZA FRANCISCO
ESTER RIBEIRO MOREIRA
GERLAINE DA SILVA LEANDRO

IRANDI AMARAL CRUZ
LETICIA FARIA GOMES
LINDINALVA SANTOS
LUCAS DANIEL SILVA DA CRUZ
LUCIA GOMES RIBEIRO
LUCIANA ANGELICA FARIA
LUCIANA DOS SANTOS FIGUEIREDO
LUSIARA DIAS GONÇALVES
LUSINETE DIAS RODRIGUES
MANUELA ALVES DOS SANTOS
MARCIA CRISTINA SOARES DOS ANJOS SANTOS
MARCO AURELIO RIBEIRO BARBOSA
MARIA DAS DORES FELIX
MARIA LUCIA DOS SANTOS STANÇANI
PAULO DOS SANTOS
PRISCILA DA SILVA PAULINO
ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO
ROSANA TEIXEIRA ALVES DOS SANTOS
ROSILAINE TEIXEIRA ALVES DOS SANTOS SILVA
SAMANTHA DE OLIVEIRA TOLEDO
SANDRA MARIA GOMES DE OLIVEIRA
SHIRLEY BELO DE SOUZA
TAILING GAUDENCIO CORREA
TATIANE SANTOS DAS NEVES
WAGNER CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA

pORTARiA nº 2295/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUANA CRISPINIANA DA SILVA DE ALMEIDA, do cargo 
em comissão de Assessor de Cuidados Nutricionais, Símbolo DAS-4, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 2296/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão de 
Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Saúde.
CHRISTE ELLEN BATISTA FANZLAU
DANIEL PATROCINIO ZEN
FERNANDA DE SALLES
NADIA NAJJAR
LUCIANE SILVA PEREIRA BARROS

pORTARiA nº 2297/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
Exonerar, a contar de 14 de Julho de 2021, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, THAIANE DA SILVA RODRIGUES, do car-
go em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO
SECRETARiA MuniCipAL DE FAZEnDA

pORTARiA nº 2298/SEMAD/2021 DE 27 DE JuLHO DE 2021
A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Fazenda, usando de suas atribuições legais, conforme deliberação 279/17 do TCE/
RJ, considerando a solicitação de prorrogação do prazo final, que venceria no dia 
29/07/2021, formulada e fundamentada pelo presidente da Comissão de Tomada de 
Contas Especiais, portaria n° 1953/SEMAD/2021, formada para verificar, elucidar 
e sanar os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas Estadual no processo n° 
226.810-8/2015, quanto às divergências entre o Setor de Patrimônio e a Contabili-
dade Municipal nos exercícios de 2014 a 2019;

RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar o prazo para execução dos trabalhos e emissão do respectivo re-
latório realizado pela Comissão da Tomada de Contas Especial por mais 30 (trinta) 
dias;
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração Matrícula nº 60/70.971

RAFAEL xAViER DE ALBuQuERQuE
Secretário Municipal de Fazenda

Mat. 60/71386

SECRETARiA MuniCipAL DE CuLTuRA
Publicação de errata.
Considerando o prazo estipulado para impugnação dos editais da Lei Aldir Blanc, 
e que houve impugnação por parte de candidatos dentro do prazo previsto pelo 
edital. A comissão de avaliação e acompanhamento regulamentada pela por-
taria 003/SMC/2021 da provimento para alterar o texto publicado na portaria 
004/SEMC/2021 de 20 de julho de 2021 no link: https://drive.google.com/file/
d/11I5r2EOwXDXaEiKUhXGu8caFmKZcX-Yj/view?usp=sharing 
Onde se lê: 
5.3 Todas as ações citadas no item 5 deverão propor uma contrapartida para 
ser executada na Casa de Cultura de Belford Roxo dentro da sua área de atuação.

1.1. O valor dos recursos destinados ao repasse desta Chamada Pública cor-
responde ao total de até R$ 2.106.367,21 (dois milhões, cento e onze mil, setenta e 
seis reais e setenta e nove centavos), com aporte financeiro de R$ 8.400,00 (oito mil 
e quatrocentos reais) por proponente selecionado, obedecendo a ordem de classifi-
cação e respeitando o limite da premiação estipulado no item 4.1.

O novo link com o edital corrigido:  https://drive.google.com/file/
d/1YI6IEorqYUmX9QJTJ_gL_olI-FmOpNq6/view?usp=sharing
Leia-se:
1.3 Todas as ações citadas no item 5 deverão propor uma contrapartida será 
determinada por cronograma realizado pela Secretaria de Cultura.
1.1 O valor dos recursos destinados ao repasse desta Chamada Pública cor-
responde ao total de até R$ 2.106.367,21 (dois milhões, cento e seis mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e vinte e um centavos), com aporte financeiro de R$ 8.400,00 
(oito mil e quatrocentos reais) por proponente selecionado, obedecendo a ordem de 
classificação e respeitando o limite da premiação estipulado no item 4.1.

Retira-se do texto:
1.1. O valor mínimo para classificação DOS PROJETOS corresponde a 30 por 
cento da pontuação de cada critério;
1.2. A iniciativa que tirar zero em qualquer critério está automaticamente des-
classificada;

BRunO DO nASCiMEnTO nunES
Secretário Municipal de Cultura

https://drive.google.com/file/d/11I5r2EOwXDXaEiKUhXGu8caFmKZcX-Yj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11I5r2EOwXDXaEiKUhXGu8caFmKZcX-Yj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YI6IEorqYUmX9QJTJ_gL_olI-FmOpNq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YI6IEorqYUmX9QJTJ_gL_olI-FmOpNq6/view?usp=sharing
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(21) 2667-5995       

DivUlGação

Feliz aniversário,

Jéssica!
Que seja um novo ciclo repleto de todas as coisas boas 

que a vida pode oferecer. parabéns não só pelo 
dia de hoje que você completa mais uma prima-
vera, mas por ser uma filha, uma neta e uma mãe 

maravilhosa. Muita saúde, sucesso pessoal 
e profissional, e que você se sinta sempre 

realizada.
 É o que deseja seus 

familiares e a equipe do 
Jornal Hora H.

especial
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seGUnDo caDerno

ingredientes

Modo de preparo

Baião De Dois

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

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

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 04 AO 
COnTRATO nº 027/2017
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real.
02 - CONTRATADO: Selles Manutenção e Instalação 
de Rede Elétrica Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0748/2017.
06 - VALOR: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil 
reais).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 20 de Julho de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

DECRETO N° 2614 DE 27 DE JULHO DE 2021.

 EMEnTA: Fixa o índice de correção 
monetária dos débitos vencidos e não pagos do 
Município de porto Real para os meses de abril, 
maio e junho de 2021.

O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no artigo 251 da 
Lei Municipal 189 de 29 de dezembro de 2003, que 
instituiu o Código Tributário Municipal, combinado com 
o artigo 78, inciso IV, VI e XV da Lei Orgânica Municipal,

                                                                     DECRETA

Art. 1º - Ficam fixados os índices de correção monetária 
dos débitos para com a Fazenda Municipal de origem 
tributária,  não tributária e de qualquer natureza para os 
períodos de 12 meses completados em abril, maio e 
junho de 2021, conforme IPCA-E acumulado, apurado 
pelo IBGE, de acordo com os percentuais nos incisos 
I, II e III:

i –  Abril de 2021 = 6,17%.
ii – Maio de 2021 = 7,27%.
iii – Junho de 2021 = 8,13%.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Porto Real (RJ), 27 de julho de 2021.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

pORTARiA nº 0450 DE 27 DE JuLHO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
                                                   
                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  COnTRATAR,  por prazo determinado e a tí-
tulo precário pelo período de 12(doze) meses, os ser-
vidores abaixo relacionados, para atenderem as neces-
sidades temporárias de excepcional interesse público, 
em virtude de aprovação e classificação no Processo 
Seletivo Simplificado nº 002/2021(SMS), a vista do pro-
cesso administrativo nº 1330/21.

A partir de 24/07/2021                 Função
Fernanda Martins Paes Santana Médico Clinico Geral
 

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

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédi-
ca – Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atri-
buições, RESOLVE:

pORTARiA nº 227/2021, resolve Exonerar  LuiZ WAn-
DERLEY MEnDES piMEnTEL  Matr 2430 do cargo de 
Assessor Legislativo de Assistencia Comunitaria   lo-
tado no gabinete do Vereador Hugo Pereira do Canto 
Junior com vigência a partir 30/05/2021.

pORTARiA nº 228/2021, resolve Exonerar  MARiA 
LuCiA LinO DA ROCHA  Matr 2484 do cargo de Co-
ordenador de Gabinete   lotado no gabinete do Verea-
dor Hugo Pereira do Canto Junior com vigência a partir 
30/05/2021.

pORTARiA nº 229/2021, resolve Nomear  JuLiO An-
TOniO DE SOuZA  Matr 2506 do cargo de Assessor 
Legislativo de Assistencia Comunitaria   lotado no ga-
binete do Vereador Hugo Pereira do Canto Junior com 
vigência a partir 01/06/2021.

pORTARiA nº 230/2021, resolve Nomear  SOniA MA-
RiA CAROLinA DE MEnDOnÇA  Matr 2507 do cargo 
de Coordenador de Gabinete   lotado no gabinete do 
Vereador Hugo Pereira do Canto Junior com vigência a 
partir 01/06/2021.

pORTARiA nº 231/2021, resolve Exonerar  MARiLiA 
GOMES DA COnCEiÇÃO  Matr 2484 do cargo de 
Agente administrativo   lotado na Secretaria de Admi-
nistração Legislativa com vigência a partir 20/06/2021.

pORTARiA nº 232/2021, resolve Exonerar  BEATRiZ 
SiLVA DE OLiVEiRA TARAnTO  Matr 2415 do cargo 
de Agente administrativo   lotado na Secretaria de Admi-
nistração Legislativa com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 233/2021, resolve Exonerar  CAMiLA 
SALGADO  CARnEiRO  Matr 2493 do cargo de Asses-
sor Especial da Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora  
com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 234/2021, resolve Exonerar  DOuGLAS 
RApHAEL SiLVA COSTA  Matr 2484 do cargo de 
Chefe de Gabinete   lotado no gabinete da Vereadora 
Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a partir 
30/06/2021.

pORTARiA nº 235/2021, resolve Exonerar   GiSELLE 
SOuZA  Matr 2321 do cargo de Assessor de Comunica-
ção e Imprensa   lotado no gabinete do Vereador Sidnei 

Coutinho Perrut  com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 236/2021, resolve Exonerar  pRiSCiLA 
ELiAS DA SiLVA  Matr 2469 do cargo de Agente admi-
nistrativo   lotado na Secretaria de Administração Legis-
lativa com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 237/2021, resolve Exonerar  DEniSE 
DA SiLVA COSTA  Matr 2391 do cargo de Assessor 
Legislativo de Assistencia Comunitaria   lotado no gabi-
nete do Vereador Wattyla Felypeck Gabriel Vicente com 
vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 238/2021, resolve Exonerar  nEiDE 
COnCEiÇÃO DOS SAnTOS FELiSBERTO  Matr 2496 
do cargo de Assessor Legislativo de Assistencia Comu-
nitaria   lotado no gabinete do Vereador Hugo Pereira do 
Canto Junior com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 239/2021, resolve Exonerar AnA HE-
LEnA pEREiRA DA SiLVA FRAnCiSCO Matr 2403 do 
cargo de Cordenador do Legislativo   lotado na Secre-
taria de Administração Legislativa com vigência a partir 
30/06/2021..

pORTARiA nº 240/2021, resolve Exonerar SAnDRO 
LuiZ GASpAR pinTO  Matr 2486 do cargo de Agente 
Administrativo lotado na Secretaria de Administração 
Legislativa com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 241/2021, resolve Exonerar MARCuS 
FELipE HEnDERSOn MAiA  Matr 2500 do cargo de 
Diretor de Controle Interno lotado na Secretaria de Con-
trole Interno com vigência a partir 30/06/2021.

pORTARiA nº 242/2021, resolve Nomear CARinE Si-
QuEiRA COTTA Matr 2501 do cargo de Agente admi-
nistrativo   lotado na Secretaria de Administração Legis-
lativa com vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 243/2021, resolve Nomear DEniSE DA 
SiLVA COSTA Matr 2508 do cargo de Agente adminis-
trativo   lotado na Secretaria de Administração Legislati-
va com vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 244/2021, resolve Nomear ROBERTA 
ALVES LuCAS DE FiGuEiREDO Matr 2504 do cargo 
de Agente administrativo   lotado na Secretaria de Admi-
nistração Legislativa com vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 245/2021, resolve Nomear  pABLO DA 
SiLVA TEixEiRA  Matr 2503 do cargo de Assessor Es-

pecial da Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora  com 
vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 246/2021, resolve Nomear   CAMiLLA 
AMORiM CATEin DOS SAnTOS  Matr 2502 do cargo 
de Chefe de Gabinete   lotado no gabinete da Vereado-
ra Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a partir 
01/07/2021.

pORTARiA nº 247/2021, resolve Nomear  JOSE MAu-
RiCiO BERTuCiO COSTA  Matr 2509 do cargo de As-
sessor Legislativo de Assistencia Comunitaria   lotado 
no gabinete do Vereador Wattyla Felypeck Gabriel Vi-
cente com vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 248/2021, resolve Nomear    LOHAnA 
KELLEn CRiSTinO FOnTES  Matr 2505 do cargo de 
Assessor de Comunicação e Imprensa   lotado no gabi-
nete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut  com vigência 
a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 249/2021, resolve Nomear  AnA HELE-
nA pEREiRA DA SiLVA FRAnCiSCO   Matr 2511 do 
cargo de Diretor de Controle Interno lotado na Secreta-
ria de Controle Interno com vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 250/2021, resolve Nomear  MARCuS 
FELipE HEnDERSOn MAiA  Matr 2510 do cargo de 
Assessor Especial da Mesa Diretora  lotado na Mesa 
Diretora  com vigência a partir 21/07/2021.

pORTARiA nº 251/2021, resolve Nomear nEiDE COn-
CEiÇÃO DOS SAnTOS FELiSBERTO Matr 2513 do 
cargo de Agente administrativo   lotado na Secreta-
ria de Administração Legislativa com vigência a partir 
01/07/2021.

pORTARiA nº 252/2021, resolve Nomear   pRiSCiLA 
ELiAS DA SiLVA  Matr 2512 do cargo de Assessor Le-
gislativo de Assistencia Comunitaria   lotado no gabi-
nete do Vereador Hugo Pereira do Canto Junior com 
vigência a partir 01/07/2021.

pORTARiA nº 253/2021, resolve Nomear  ROBERTO 
CARLOS DA CRuZ Matr 2514 do cargo de Cordenador 
do Legislativo   lotado na Secretaria de Administração 
Legislativa com vigência a partir 30/06/2021..

pORTARiA nº 249/2021, resolve Exonerar  EDuARDO 
LEVinO pEREiRA  Matr 2463 do cargo de Assessor 
Especial da Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora  
com vigência a partir 21/07/2021.
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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”.

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

FranGo coM GenGiBre, 
salsão e Maçã

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

ingredientes

Modo de preparo

FranGo XaDrez

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientes

Modo de preparo

viraDo De 
leGUMes

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

QUicHe De 
leGUMes

pão De QUeiJo 
na caneca

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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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ingredientes

Batata recheada 
com frango

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

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

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

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

Modo de preparo

viraDo De 
leGUMes

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

QUicHe De 
leGUMes

pão De QUeiJo 
na caneca

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!
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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.
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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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ingredientes

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

Modo de preparo

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

Modo de preparo

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

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

ingredientes

BiscoitinHos 
De nata

aBacaXi eM calDa
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ingredientes

Modo de preparo

peiXe coM açaÍ

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

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

Filé De MerlUza coM 
Batata ao Forno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

sopa De lentilHa

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

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

BUFete

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

ingredientes

Modo de preparo

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

Modo de preparo

loMBo De vitela 
assaDo

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

Batata Doce Frita
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ingredientes

Modo de preparo

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.
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!



quarta-feira, 28 de julho de 2021Hora28


