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Instituto Médico-Legal (IML) concluiu que o papiloscopista Re-
nato Couto, de 41 anos, sequestrado e baleado por militares da 
Marinha do Brasil (MB), foi morto por hemorragia decorrente dos 
disparos de arma de fogo e ainda por asfixia mecânica provocada 
pelo afogamento. O corpo foi localizado por volta das 8h em uma 
das margens, preso à vegetação. 
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Perito estava vivo quando foi 
arremessado no Rio Guandu

Assassino de 
ator é capturado

Quase 3 anos depois de as-
sassinar a tiros o ator Rafael 
Miguel e os pais dele, Pau-
lo Cupertino Matias, de 50 
anos, foi preso em São Pau-
lo. O crime, que ocorreu em 
2019, chocou o país. O ban-
dido estava na lista vermelha 
da Interpol.

Fim dA linhA 

O governador Cláudio 
Castro e o prefeito Wagner 
dos Santos Carneiro, en-
tregaram os 119 primei-
ros cartões do programa 
para famílias do Condo-
mínio Residencial Babi, 
no bairro Babi, afetadas 
pelas chuvas de abril. Ao 
lado deles, estavam o 
vice-prefeito Marcelo Ca-
nella, e o deputado esta-
dual Marcio Canella. 

TeRmo de CooPeRAção dupla de bandidos 
é grampeada pelo  
20º BPm depois de  
atacar os agentes

pág.7

Governo do Rio  
aplica mais uma  
multa e ‘coloca’  
SuperVia na linha 

pág.6

Candidados têm  
até sábado para  
fazer inscrição e  
realizar o enem 

pág.6

Flamengo é o time 
da Série A com mais 
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O cantor e composi-
tor Milton Nasci-
mento, o ‘Pituca’, 

anunciou as datas da últi-
ma turnê da carreira. Por 
meio das redes sociais, no 
último domingo (15), o 
cantor divulgou que a turnê 
“A Última Sessão de Músi-
ca” tem a primeira parada 
programada para no Rio, 
no dia 11 de junho. Já o en-
cerramento, que vai marcar 
a despedida de Milton dos 
palcos, será no Mineirão, 
em Belo Horizonte, no dia 
13 de novembro.

“A gente quer proporcio-
nar uma experiência única 
e emocionante, do começo 
ao fim”, afirmou Milton 
Nascimento no material 
de divulgação da turnê. O 
artista fará 17 shows pelo 
Brasil e por outros oito pa-
íses. A venda de ingressos 
começa hoje (17).

Aos 80 anos, um dos 
mais importantes nomes da 
música mundial irá fechar 
a trajetória nos palcos com 
60 anos de dedicação à sua 
arte. A história de Milton 
na música nasceu na déca-
da de 60, quando cantava 
pelo interior de Minas Ge-
rais e, na mesma década, 
teve uma de suas músicas 

interpretadas por Elis Re-
gina. “Canção do Sal” foi 
gravada em 1965 pela ar-
tista.

Clube da Esquina 
Em 1967, Milton Nasci-

mento se juntou ao cantor 
e compositor, Fernando 
Brant, e lançou a músi-
ca Travessia, um grande 
sucesso da carreira. Três 
anos depois, em 1970, no 
álbum “Milton”, iniciou 

o movimento Clube da 
Esquina, com lançamento 
da música com o mesmo 
nome, escrita junto com 
Lô Borges.

Em 1972, O álbum “Clu-
be da Esquina” foi lançado, 

projetando Minas Gerais 
no cenário musical. O es-
tudioso do grupo, Bruno 
Viveiros, considera que 
Milton Nascimento era o 
grande elo entre os artistas 
que fizeram parte do Clube.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com
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‘Pituca’ anuncia a despedida 
dos palcos com última turnê 

Aquele político que um dia foi flor do campo na cidade que governou, hoje está com muito dinheiro,mas 
desmoralizado a ponto de não poder aparecer na terrinha sobre a qual foi carregado no colo pelos rabos de 
saia. Reza a lenda que uma das tietes do picareta foi à igreja do santo casamenteiro pedir casamento com ele.

Político picareta e sem moral

o somBRA envie suA 
denúnCiA ou eloGio!

horahmunicipios@gmail.com

Depois que virou tiririca do brejo político, o su-
jeito não pode andar em paz pelas ruas do bairro 
aonde mora e nem nas cidades que circula a passeio 
ou por compromissos partidários. “Ladrão!”, “Vai 
morar em Cuba!”, Vai lamber o saco do Maduro pra 
ver o gosto que tem!”, são os gritos publicáveis que 
o camarada ouve, logo que é reconhecido.

Colhendo o que plantou 
Um dos injustiçados na prefeitura pelo ex-star, revoltado, 

abre o verbo: “Além de ladrão, mau caráter e mentiroso, leva-
va chifre de vez em quando pra deixar de ser ignorante e não 
dar atenção devida à senhora que vivia com ele. Quer dizer: 
era um político pilantra e ainda por cima um chifrudão, sem 
saber. Quando descobri, espalhei pra geral lá no trampo”, co-
memora o rapaz, um ex-lotado no gabinete do cara.

ex-puxa-saco era tudo de ruim

divulGAção

milton nascimento vai passar por oito países. Primeira parada é no Rio de Janeiro, no dia 11 de junho

Por meio das redes sociais, o cantor divulgou que a turnê “A Última Sessão de Música”

O Teatro João Caetano, 
na Praça Tiradentes, re-
gião central do Rio, rece-
be hoje (17), às 18h30, o 
cantor, compositor e vio-
lonista Geraldo Azevedo, 
um dos principais nomes 
da música pernambuca-
na. A apresentação, que 
integra o projeto ”Fim de 
Tarde”, coordenado pela 
Fundação de Artes do Es-
tado (Funarj), e será rea-
lizada em formato voz & 
violão.

No setlist desse show 
mais intimista, Geraldo 
passeia pelos seus mais 
de 50 anos de carreira, 
apresentando ao público 
desde sucessos do início 
de sua trajetória, como 
”Táxi Lunar”, consagra-
da em parceria com Alceu 

Valença e Zé Ramalho, 
”Bicho de Sete Cabeças” 
e ”Caravana”, até canções 
do seu trabalho autoral 
mais recente, com Chico 
César: ”Violivoz”.

”Gosto muito desse for-
mato, pois tenho liberda-
de no repertório. Se toco 
uma canção romântica e 
vejo que o público curtiu, 
logo emendo outra. Mas, 
se vejo que a plateia quer 
dançar, engato um forró, 
que é para ver todo mun-
do balançar”, explica o 
músico.

Os ingressos estão cus-
tando R$ 5 (inteira) e R$ 
2,50 (meia), podendo ser 
adquiridos diretamen-
te na bilheteria no teatro 
ou pela internet, pelo site 
oficial da Funarj.

Geraldo Azevedo 
sobe no palco do 

João Caetano 
divulGAção 

Geraldo Azevedo é um dos principais
 nomes da música pernambucana

“Pixar in Concert” na Cidade das Artes 
A Aventura, grande pro-

dutora de musicais, promove 
em julho a primeira edição 
brasileira do “Pixar in Con-
cert”. O espetáculo terá tri-
lhas originais de filmes pre-
miados, entre os quais “Toy 
Story”, “Os Incríveis”, “Pro-
curando Nemo” e “Ratatou-
ille” –, sincronizadas com as 
imagens em uma super tela, 
com efeitos especiais, canto-
res convidados e uma grande 
surpresa. 

No Rio o evento acontece-
rá entre os dias 21 e 31/07, na 
Cidade das Artes, na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio, 
com a Orquestra Sinfônica 
Brasileira, sob a regência do 
maestro Adriano Machado. 
Antes, haverá apresentações 
em São Paulo. Ingressos à 
venda pelo Sympla. Trilhas sonoras de filmes premiados terão sincronia imagens em uma super tela

divulGAção
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O governador Cláu-
dio Castro visitou 
Belford Roxo no 

último sábado (14). Acom-
panhado pelo prefeito Wag-
ner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, do vice-prefeito 
Marcelo Canella, e do de-
putado estadual Marcio 
Canella, ele esteve no Con-
domínio Residencial Babi, 
no bairro Babi, para fazer 
a entrega dos 119 primeiros 
cartões do Programa Reco-
meçar a famílias afetadas 
pelas chuvas do início de 
abril. O governador e o pre-
feito assinaram o termo de 

cooperação técnica para a 
entrega.

Todos os moradores do 
conjunto que tiveram al-
gum tipo de perda foram 
cadastrados pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Mulher, 
que analisou caso por caso. 
Nos condomínios moram 
cerca de 500 famílias.

No dia 3 de maio, o Go-
verno do Estado publicou 
o decreto que regulamen-
tou mais um auxílio para 
as vítimas de fortes chuvas 
no Rio de Janeiro. O Car-
tão Recomeçar, no valor de 
R$ 3 mil e pago em parcela 
única, é destinado à popu-
lação de baixa renda atin-
gida por desastres naturais 

decorrentes de enchentes, 
deslizamentos, desabamen-
tos e incêndios. O benefício 
estadual tem o objetivo de 
cobrir despesas com mo-
biliário residencial, eletro-
domésticos e materiais de 
construção. 

Programas e projetos 
O governador Cláudio 

Castro destacou que este-
ve no município no início 
de abril, quando o municí-
pio foi atingido pelas en-
chentes. Ele destacou que 
o estado passa por um pe-
ríodo de dificuldade, mas 
está conseguindo manter 
os programas e projetos em 
dia. “Visitei o Condomínio 
Babi e vi a situação precá-

ria que ficou. Prometi e já 
iremos começar a dragar 
o Rio Botas para que este 
problema de enchente não 
se repita. Quando há união, 

a população sempre é bene-
ficiada. Nessa primeira leva 
serão entregues 440 car-
tões”, concluiu, entregan-
do simbolicamente, junto 

com Waguinho e Márcio 
Canella, um dos cartões à 
moradora Tânia Maria da 
Silva, 57, dentro do aparta-
mento dela.

víTimAs dAs ChuvAs

RAFAel BARReTo/PmBR

Governador e prefeito entregam
‘Recomeçar’ em Belford Roxo

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

O deputado Marcio Canella, governador Cláudio Castro, prefeito 
Waguinho, secretário estadual Julio Saraiva e  secretária municipal Brenda 

Carneiro assinaram o termo de cooperação técnica

Moradores de condomínios prejudicados pelos temporais recebem cartão no valor de R$ 3 mil e pago em parcela única

Governador Cláudio Castro entrega o cartão Recomeçar à 
Josélia de Oliveira, que tem cinco filhos, e foi prejudicada com as fortes chuvas

O prefeito Waguinho 
acentuou que logo assim 
que soube das enchentes 
em Belford Roxo, Cláudio 
Castro se solidarizou e co-
locou diversos serviços à 
disposição da população, 
principalmente na área da 
assistência social. “O mo-
mento da entrega dos car-
tões é emocionante, pois 
essas famílias poderão re-

fazer a vida. O governador 
tem sido muito sensível e 
está nos ajudando na área 
da Saúde, assistência so-
cial e infraestrutura, entre 
outras. Uma outra boa no-
tícia é que ainda no primei-
ro semestre será inaugura-
do o Restaurante do Povo, 
que oferecerá diariamente 
mil refeições e cinco mil 
cafés da manhã”, acentuou 

Waguinho. O governador 
Cláudio Castro veio ver 
os problemas e se colocou 
à disposição para ajudar 
o município”, finalizou 
Marcio Canella, ao lado 
do secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social, 
Júlio Saraiva, e da secre-
tária municipal de Assis-
tência Social, Cidadania e 
Mulher, Brenda Carneiro.

WAGuinho desTACA AJudA do esTAdo

Na avaliação da dona de 
casa Tania Maria da Sil-
va, 57, o Cartão Recome-
çar será fundamental para 
ela tentar fazer reparos no 
apartamento e comprar ele-
trodomésticos. Morando há 
cinco anos no condomínio, 

ela frisou que está pensando 
como irá gastar os R$ 3 mil. 
“Tenho vontade de comprar 
logo uma máquina de lavar 
ou uma geladeira. Vou es-
tudar com calma, pois essa 
ajuda veio em boa hora”, 
arrematou. Mãe de cinco 

filhos e viúva há cinco me-
ses, a dona de casa Josélia 
de Oliveira, 34 anos, foi 
uma das moradoras con-
templadas com o Cartão 
Recomeçar. Ela contou que 
no dia da enchente estava 
se preparando para dormir. 

“Foi de repente. Quando 
vi, a água já estava dentro 
de casa. Perdemos móveis, 
televisão, roupas e outros 
objetos. Esse cartão vai me 
ajudar a tentar recomeçar 
a vida”, disse Josélia, ao 
lado da filha Miriam, 8. Ela 

mora no primeiro andar, no 
Condomínio Residencial 
Jardim Babi 3. Desempre-
gada, Shirlei Pirovani, 34, 
comentou que perdeu tudo 
na enchente. Ela destacou o 
empenho da Prefeitura que, 
em parceria com o Governo 

do Estado, cadastrou as pes-
soas afetadas pelas chuvas. 
“O cartão Recomeçar veio 
em boa hora para eu tentar 
me reerguer. É um recome-
çar mesmo”, resumiu Shir-
lei, acompanhada pela filha 
Emanuelly Vitória, 6.

sonho de ComPRAR GelAdeiRA ou máquinA de lAvAR

Assistência social é destaque em meriti 
No último domingo, Dia 

do Assistente Social é uma 
homenagem aos profissio-
nais responsáveis por atuar 
na busca pela redução das 
desigualdades e pela garan-
tia de direitos às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. A Secretaria Munici-
pal de Assistência Social de 
São João de Meriti possui 
ampla atuação em projetos 
e em ações voltadas ao for-
talecimento dos vínculos fa-
miliares e comunitários para 
terceira idade, pessoas com 
deficiência, população em 
estado de vulnerabilidade so-
cial e crianças e adolescentes 
vítimas de violência e maus-
-tratos.

Quatro CRAS
São João de Meriti pos-

sui quatro Centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS); dois Centros de 
Referência Especializados 
de Assistência Social (CRE-
AS) e uma Central do Ca-
dÚnico. “Buscamos dar a 

melhor atenção para todos 
os assistidos, hoje possuímos 
três equipamentos em obra e 
realizamos inúmeros atendi-
mentos mensalmente. A Se-
cretaria de Assistência Social 
ao longo da pandemia traba-
lhou arduamente em prol da 
população e eu  só tenho que 
agradecer ao prefeito e a de-
putado estadual Valdecy da 
Saúde por não medirem es-
forços na hora de atender as 
demandas apresentadas pela 
pasta”, destacou a secretária 
de Assistência Social Alme-
rinda de Carvalho.

Em 2021 foram realiza-
dos 82.669 atendimentos di-
vididos em 50.018 famílias 
acompanhadas pelo CRAS, 

819 acompanhamentos rea-
lizados pelo CREAS, 1.225 
atendimentos à população 
em situação de rua, 10.823 
pessoas foram atendidas 
pelo plantão social, 651 car-
teirinhas emitidas do passe 
livre interestadual, 348 au-
xílios sepultamento, 4.251 
atendimentos prestados pelo 
Conselho Tutelar, 10.357 
atendimentos prestados pela 
Central do CadÚnico, 550 
famílias foram contempladas 
pelos  mutirões do CadÚnico 
e outros 739 atendimentos 
foram realizados durante as 
quatro edições do Prefeitura 
no seu Bairro. A estimativa 
é que a pasta atenda sete mil 
pessoas por mês.

As assistentes sociais Fernanda Freitas; Tátila 
Santos; Luciene Frera e Sulamita Alves

BeTo oliveiRA/PmsJm

Está aberta desde o último 
domingo (15), a temporada 
de ‘vaquinhas virtuais’ polí-
ticas. Os pré-candidatos que 
vão disputar as eleições de 
outubro estão autorizados a 
realizar campanha

prévia de financiamento 
coletivo, modalidade co-
nhecida também como cro-
wdfunding.

Pelas regras eleitorais, a 
arrecadação será feita por 
empresas especializadas que 
foram cadastradas previa-
mente na Justiça Eleitoral. A 
liberação dos recursos está 
condicionada ao pedido de 
registro de candidatura, à ob-
tenção de CNPJ e a abertura 
de conta bancária. Durante a 
campanha de arrecadação, os 
pré-candidatos não poderão 
fazer pedidos de votos e pro-
paganda eleitoral antecipada.

Somente pessoas físicas 
podem doar. Pelas regras do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), não existe limite de 

valor a ser recebido pela mo-
dalidade de financiamento 
coletivo. As doações de va-
lores iguais ou superiores a 
R$ 1.064,10 somente podem 
ser recebidas mediante trans-
ferência eletrônica ou cheque 
cruzado e nominal. Essa re-
gra deve ser observada, in-
clusive na hipótese de contri-
buições sucessivas realizadas 
por um mesmo doador em 
um mesmo dia.

Prestação de contas
A emissão de recibos é 

obrigatória em todo tipo de 

contribuição recebida, seja 
em dinheiro ou cartão. Isso 
é feito para possibilitar o 
controle pelo Ministério Pú-
blico e Judiciário. A empresa 
arrecadadora também deve 
disponibilizar em site a lis-
ta com a identificação dos 
doadores e das respectivas 
quantias doadas, a ser atu-
alizada instantaneamente a 
cada nova contribuição, bem 
como informar os candida-
tos e os eleitoressobre asta-
xas administrativas a serem 
cobradas pela realização do 
serviço.

 Arrecadação será feita por empresas
 cadastradas na Justiça Eleitoral

divulGAção

Pré-candidatos já podem iniciar ‘vaquinha  
virtual’ para fundos da campanha eleitoral
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Aborto: legalizar ou não, eis a questão 
Nos EUA o direito ao 

aborto pode sofrer restri-
ção em diversos Estados. 
Já na América do Sul, al-
guns países acenam para 
flexibilzação nos direitos 
reprodutivos das mulheres. 
Dos 13 países que integram 
o continente, 6 legalizaram 
ou descriminalizaram a in-
terrupção da gravidez. Ar-
gentina, Chile e Colômbia 
são os mais recentes.

Outros 6 permitem o 
procedimento, mas só em 
casos como quando a gra-
videz pode causar a morte 
da mulher ou é resultante 
de estupro. O Brasil integra 
esse grupo. O Suriname é 
o único país sul-americano 
que proíbe o aborto em 
qualquer circunstância. O 
levantameto foi feito pelo 
site O Poder360, por meio 
de dados do Center for Re-
productive Rights (Centro 
de Direitos Reprodutivos) 
e do Global Abortion Po-
licies Database, banco de 
dados da OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde).

Há uma diferença entre 

a descriminalização e a 
legalização do aborto. Lia 
Zanotta Machado, profes-
sora da UnB (Universida-
de de Brasília) e doutora 
em Ciências Humanas, ex-
plica que descriminalizar é 
apenas fazer com que uma 
prática deixe de ser crime.

Já legalizar significa de 
regulamentar a prática do 
aborto e definir os momen-
tos em que ele terá o apoio 
do Estado, além de estabe-
lecer um limite conforme 
as semanas de gestação. O 
Estado passa a ter também 
uma legislação que obriga 
os planos de saúde a aten-
der solicitações de abor-
to. “A descriminalização 
é controversa, pois pode 
ser feita de vários modos. 
Se você descriminaliza o 
aborto em qualquer época 
sem importar com os me-
ses de gestação, por exem-
plo, pode causar um grave 
problema de saúde para a 
mulher e, evidentemente, a 
proteção do direito do feto 
fica pouco defendida”, afir-
ma Zanotta.

Abril de 2022 é o mês com menos mortes por covid-19 no Brasil 
desde março de 2020, quando foi registrada a 1ª vítima da doença 
no país. Até agora, são 1.104 óbitos em abril, segundo o último 

boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. 

O abandono de animais no Rio registrou aumento de quase 250% no 
último ano, segundo a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara 
dos Vereadores. Em abril, esse número subiu para 357% em relação ao 

mesmo período do ano anterior.

Presos injustamente por 
erro em reconhecimento 
fotográfico em inquéritos 
policiais receberam, na 
última sexta-feira (13), 
homenagem da Comissão 
de Defesa dos Direitos 
Humanos da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj).

medAlhA 

O produtor cultural 
Gustavo Nobre, que ficou 
encarcerado 363 dias, foi 
uma das personalidades 
agraciado com a Medalha 
Tiradentes, maior honraria 
da Casa Legistiva . Outros 
dez cidadãos foram lem-
brados com moções de 
louvor.

Gustavo foi preso em setembro de 2020, 
com base num reconhecimento fotográfico. 
Ele foi condenado em 2ª instância, até que o 
4º Grupo de Câmaras Criminais da Justiça do 
Rio reverteu o julgamento. A campanha virtu-
al pela sua soltura mobilizou a sociedade.

ATRás dAs GRAdes 

ReConheCimenTo FoToGRáFiCo

ediToRiAl

O caso de Gustavo ganhou repercussão 
nacional. Ele foi acusado de participar de 
um roubo de carro em 2014. Na ocasião, 
ele se recuperava de uma cirurgia invasiva 
nos pulmões e, no momento do crime, as-
sistia uma missa na companhia da família. 

RePeRCussão nACionAl

O eclipse Lunar 2022 
ocorreu entre a noite de 
domingo (15) e a madru-
gada de ontem (16). O 
fenômeno está previsto 
para ser visto novamente 
em junho de 2029 entre 
os dias 25 e 26. O eclip-
se começou por volta das 

23h27 e teve o ápice apro-
ximadamente às 1h11, 
quando a Lua adquiriu um 
tom avermelhado. Nesse 
ocasião, o Sol, a Terra e 
Lua se alinharam e a Lua 
passou na sombra da Ter-
ra. A Lua ficou “verme-
lha” após a sombra cobrir 

o disco lunar. Esse fenô-
meno, conhecido como a 
Lua de Sangue ocorre de 
duas a três vezes por ano, 
mas nem sempre é visível 
em todas as regiões do pla-
neta. Dessa vez, o fenôme-
no pôde ser visto de vários 
países da América do Sul.

A impressionante ‘lua de 
sangue’ nos céus do planeta 

divulGAção 

“Eu sinto muito alívio 
até hoje ao ajudar outras 
pessoas que passaram e 
estão passando pelo mes-
mo que eu. Espero que 
ninguém mais sofra isso”, 
contou o produtor cultural, 
que virou ativista da causa 
de vítimas de erros em pro-
cessos penais.

ATivisTA dA CAusA 

Ação social marca os dez anos da 
Faetec Paiol nilópolis, na Baixada

Para comemorar os 
dez anos da Faetec 
Paiol, em Nilópolis, 

diretoria, professores e alu-
nos estão organizando uma 
grande ação social para o 
dia 28 de maio das 8h às 
12h. Além disso, haverá 
cerimônia de formação e 
entrega de certificados para 
mil estudantes das oficinas 
oferecidas pela instituição. 
Pensa que a programação 
já terminou? Que nada. 
Haverá também uma cor-
rida pelas ruas do bairro 
Paiol. Segundo a diretora 
da Faetec Paiol, Nilópolis, 
a professora Patrícia Mon-
teiro, o evento está sendo 
produzido com a soma de 

esforços do governo do Es-
tado, da diretoria, dos pro-
fessores e dos alunos. 

“A ideia é promover um 
encontro em que a comu-
nidade ao redor da Faetec 
possa ser beneficiada pelo 
oferecimento de serviços 
importantes”, conta Patrí-
cia Monteiro. 

Quem participar vai po-
der tirar a segunda via de 
documentos, fazer aplica-
ção de flúor, cortar cabe-
lo, tirar documentos, fazer 
agendamento para recadas-
tramento do auxílio Brasil, 
agendar emissão de Rio-
Card Sênior para idosos 
com mais de 65 anos e de 
cartão de estacionamento 
para idosos.

Empreendedorismo
O professor de empreen-

dedorismo da instituição, 
Ricardo Machado, conta 
que no evento serão ofe-
recidas ainda isenções de 
pagamento de taxa para ti-
rar carteira de identidade, 
certidão de casamento, de 
óbito, de divórcio, de união 
estável, segunda via da cer-
tidão de nascimento. 

“O nosso pensamento é 
compartilhar serviços para 
a população que também 
faz a Faetec Paio, Nilópo-
lis. Aqui, os alunos contam 
com formação profissional 
e cidadã de excelência au-
xiliados por professores 
atuantes no mercado de tra-
balho. 

Entendemos que uma es-
cola viva interage a favor 
da valorização da popula-
ção ao seu redor”, avalia o 
professor Machado.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Haverá cerimônia de formação e entrega de certificados para estudantes das oficinas oferecidas pela instituição

ComemoRAção 

ESTADOS UNIDOS - 
Uma pessoa morreu e quatro 
ficaram gravemente feridas 
durante um tiroteio em uma 
igreja da cidade de Laguna 
Woods, na Califórnia, no 
último domingo (15). O sus-
peito do crime foi detido e 
a arma apreendida pela po-
lícia. Pelo menos uma pes-
soa teve ferimentos leves. A 
polícia e equipes de socorro 
chegaram ao local minutos 
depois do ataque, atenderam 
as vítimas com ferimentos 

leves no local e encaminha-
ram casos graves a hospitais 
da região, segundo o depar-
tamento policial do Condado 
de Orange, onde fica a cida-
de. Ainda não se sabe o mo-
tivo do ataque. O tiroteio co-
meçou por volta das 13h26 
(hora local, 17h26 no horário 
de Brasília) na igreja pres-
biteriana Geneva. Segundo 
o jornal “LA Times”, agen-
tes do FBI ajudam no caso. 
O crime aconteceu um dia 
depois de outro tiroteio, em 

um supermercado em Buffa-
lo, no estado de Nova York, 
deixou dez pessoas mortas e 
outras três feridas, segundo a 
polícia.

Dez mortos em 
ataque em Buffalo

O presidente norte-ameri-
cano, Joe Biden, se pronun-
ciou no domingo (15) sobre 
o ataque na cidade de Buffa-
lo, no estado de Nova York, 
quando um atirador matou 
dez pessoas em ataque de 

cunho racista. A Casa Branca 
descreveu o crime como um 
ato de “terrorismo domésti-
co”.

O jovem branco de 18 
anos fortemente armado dis-
parou contra várias pessoas 
em um supermercado de Bu-
ffalo. Além dos 10 mortos, 
três pessoas ficaram feridas. 
O local era conhecido por ser 
frequentado principalmente 
pela comunidade negra da 
região. Das vítimas, onze 
eram afro-americanas.

m
un

do

Ataque em igreja na Califórnia mata uma pessoa fere quatro 
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Professor de empreendorismo Ricardo Machado com os alunos que vão participar da ação social 

Os fiéis participavam de uma refeição 
após o culto matinal quando o

 atirador começou o ataque

RinGo Chiu / AFP.

Programada para encer-
rar as comemorações dos 
dez anos da instituição, a 
corrida acontecerá no do-
mingo, 29 de maio, às 8h. 
Os três primeiros coloca-
dos ganharão prêmios em 
dinheiro. O percurso esta-

belecido em 5 KM inclui 
as ruas próximas da Fae-
tec. Para fazer a inscrição 
basta levar dois quilos de 
alimentos não perecíveis, 
que serão doados para 
entidades assistenciais de 
Nilópolis. Estarão pre-

sentes à celebração au-
toridades do governo do 
Estado e da prefeitura de 
Nilópolis, representantes 
de Organizações não Go-
vernamentais, professores 
e alunos e moradores da 
região. 

CoRRidA no dominGo 
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Flamengo é o time da série A 
com mais gols sofridos em 2022

divulGAção

Time também lidera em gols contra

Mais da metade dos gols levados pelo Rubro-Negro no ano foram em falhas

esportes

Após sofrer o gol 
nos acréscimos do 
empate em 2 a 2 

com o Ceará, o Flamengo 
viu a vitória escapar e trou-
xe mais uma vez à tona um 
dos principais problemas 
defensivos do time na atual 
temporada: os erros indivi-
duais.

No Castelão, o goleiro 
Hugo Souza errou o posi-
cionamento e acabou sur-
preendido pela cobrança de 
falta direta de Nino Para-
íba. Esse foi o 14º gol so-
frido por erros individuais 
em 2022 - o maior número 
entre os times da Série A.

Ao todo, foram 10 gols 
sofridos com falhas e qua-
tro gols contra cometidos 
pela defesa rubro-negra. 
Na sequência do ranking, 
aparece o Coritiba, com 
nove gols no total, Cuia-
bá, com oito, e Avaí, com 

sete. Ceará e Corinthians se 
destacam positivamente no 
quesito, com apenas um gol 
sofrido por falhas individu-
ais.  O Flamengo é também 
o time que mais fez gols 
contra na temporada. Prin-
cipalmente pela sequência 
de três gols consecutivos 
na Libertadores (dois dian-
te da Universidad Católica 

e um diante do Talleres). O 
outro gol contra o próprio 
patrimônio foi marcado 
por Léo Pereira a favor do 
Botafogo, na 8ª rodada da 
Taça Guanabara.

Atlético-GO, Bragantino 
e Cuiabá aparecem na sequ-
ência da lista dos times com 
mais gols contra em 2022. 
Cada um fez dois gols as-

sim no ano.
O Flamengo sofreu 25 

gols na atual temporada. 
Portanto, os 14 erros indivi-
duais representam 56% da 
equipe em 2022 - a maior 
proporção entre os 20 clu-
bes e o único superior à me-
tade dos gols.

Quando se compara com 
os demais clubes da Série A 

a situação ganha um holo-
fote maior, pois os gols so-
fridos com erros decisivos 
não representam a maior 
fatia dos gols tomados por 
cada time. As equipes que 
mais se aproximam da mar-
ca rubro-negra são Curitiba 
e Cuiabá, que sofreram 33% 
e 32% dos gols do ano em 
erros da defesa, respectiva-
mente. Há ainda os times 
que estão praticamente ile-
sos no ano, casos do Ceará, 
adversário do Flamengo na 
última rodada, e do Corin-
thians. Ambos tiveram ape-
nas uma falha individual no 
ano. O gol sofrido contra o 
Ceará foi o quarto com erro 
individual de Hugo Souza 
na temporada. O jovem go-
leiro lidera o número de fa-
lhas do elenco rubro-negro 
que resultaram em gols até 
aqui, seguido por Léo Pe-
reira e Willian Arão, ambos 
com três. 

No gol sofrido contra o 
Botafogo, pela 5ª rodada 
do Campeonato Brasilei-

ro, pode se considerar que 
houve uma falha “compar-
tilhada” entre Willian Arão 
e Hugo Souza. Arão errou 
o corte do lançamento de 
Diego Gonçalves e Hugo 
aceitou chute de Erison e 
espalmou para dentro do 
gol. Por isso, a soma acima 
dá 15 gols.

Vale destacar ainda que 
muitas dessas falhas rubro-
-negras comprometeram os 
resultados dos jogos. Dos 
14 gols em erros, quatro 
contribuíram para a vitória 
do adversário do Flamengo 
no jogo e cinco para o em-
pate do adversário.

Para tentar recuperar a 
confiança, o Flamengo tem 
compromisso no Mara-
canã, após quase um mês 
longe do estádio. A equipe 
comandada por Paulo Sou-
sa enfrenta a Universidad 
Católica nesta terça-feira, 
às 21h30, pela 5ª rodada 
da Libertadores. O Rubro-
-Negro é o líder do Grupo 
H, com 10 pontos.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

Cano sobe o repertório e marca mais gols 
de canhota do que com a “perna boa”

Que Germán Cano vive 
ótima fase no Fluminense, 
isso não é novidade para 
ninguém. O argentino já 
fez 15 gols em 30 jogos e 
tem média de uma bola na 
rede a cada duas partidas. 
Mas o início com a cami-
sa tricolor é tão bom que o 
centroavante aumentou até 
o repertório e, por exem-
plo, marcou mais vezes de 
canhota do que com a di-
reita, sua “perna boa”. Faz 
o L de “left” (esquerda em 
inglês).

Dos 15 gols do argen-
tino, foram seis de pé es-
querdo, cinco com o direi-
to, três de cabeça e um com 
o peito. Ele marcou de ca-
nhota contra Portuguesa e 
Flamengo no Campeonato 
Carioca; diante do Millo-
narios, da Colômbia, e do 
Olimpia, do Paraguai, na 
Pré-Libertadores; em cima 
do Vila Nova-GO na Copa 
do Brasil e sobre o Athleti-

co-PR no Brasileirão.
Nesse jogo contra o 

Athletico-PR, no último 
sábado no Raulino de Oli-
veira, Cano ainda marcou 
pela primeira vez de fora da 
área e completou todos os 
setores do campo de ataque 
do “manual dos atacantes”. 
Ele já tinha sete gols dentro 
da pequena área e também 
chegou a sete na grande 
área.

Cano também se aproxi-

mou do Top 5 dos maiores 
goleadores estrangeiros do 
Fluminense em uma mesma 
temporada, em levantamen-
to feito pelo perfil “Flupe-
dia” nas redes sociais. O ar-
gentino superou as 14 bolas 
na rede de seu compatriota 
Conca em 2010, mas ainda 
está atrás das 16 do ídolo 
tricolor em 2014.

Com seu artilheiro 
“cheirando a gol”, o Flu-
minense aposta suas fichas 

em Cano para buscar a vi-
tória que precisa na quinta-
-feira para seguir vivo na 
Copa Sul-Americana. O 
próximo desafio dos co-
mandados de Fernando 
Diniz será contra o Unión 
Santa Fe, pela penúltima 
rodada do Grupo H. O Tri-
color é o terceiro colocado 
da chave, um ponto atrás 
dos argentinos, que estão 
na liderança. Apenas um 
da chave se classifica.

Cano se aproxima do Top 5 dos maiores goleadores estrangeiros do Fluminense

divulGAção

Líder do Grupo H da Li-
bertadores com dez pontos 
em quatro jogos, o Fla-
mengo volta a campo nesta 
terça-feira (17), às 21h30, 
no Maracanã, para enfren-
tar a Universidad Católica, 
do Chile. Até esta segunda, 
cerca de 40 mil ingressos 
foram vendidos. O Setor 
Norte é o único esgotado 
até agora. Se pontuar, o 
Flamengo já garante a clas-
sificação para as oitavas de 
final. No jogo disputado em 
Santiago, a equipe do téc-
nico Paulo Sousa venceu 

por 3 a 2. A expectativa é 
de que a diretoria, o técnico 
Paulo Sousa e os jogadores 
do Flamengo enfrentem 
um ambiente hostil, com 
protestos por causa da fase 
ruim do time.

Os torcedores que com-
prarem ingressos pela in-
ternet deverão realizar a 
retirada do ingresso físico 
em um dos pontos de troca. 
Já os sócios-torcedores do 
Nação com cartão-ingresso 
ativo deverão realizar o 
acesso com o respectivo 
cartão.

Flamengo x Católica: cerca 
de 40 mil ingressos vendidos 

para o duelo desta terça

O Vasco fechou acor-
do com a Hebron, em-
presa do setor farmacêu-
tico, que vai patrocinar 
o futebol do clube. O 
contrato é de um ano e 
vai até 2023. A marca 
vai estampar o omopla-
ta (ombros) do uniforme 
vascaíno. 

“Estamos muito fe-
lizes que uma empresa 
do tamanho e da impor-
tância da Hebron esteja 
se juntando ao Vasco da 
Gama. Importante res-
saltar que a história do 
nosso clube e a força 
da nossa torcida foram 
fundamentais para que 
esse patrocínio pudesse 
se concretizar. Dou as 
boas-vindas à Hebron e 
que essa parceria pos-
sa durar muitos anos”, 

disse o presidente Jorge 
Salgado, ao site do Vas-
co.

Josimar Henrique Jú-
nior, CEO e presidente 
da Hebron, também co-
mentou a parceria.

“O Gigante da Colina, 
detém uma das maiores 
torcidas no Brasil, dono 
de grandes títulos, é um 
clube mundialmente fa-
moso. Associar nossa 
marca a um clube forte 
e aguerrido no futebol 
brasileiro é algo incom-
parável. Por outro lado, 
somos uma indústria já 
bastante conhecida na 
classe médica, mas que-
remos ampliar a visibili-
dade do público em ge-
ral. Cremos que teremos 
um grande recall de mar-
ca”, disse o empresário.

Vasco fecha acordo 
com a Hebron e tem novo 
patrocinador no futebol

Textor pega bandeira do 
Botafogo e comemora 
vitória com a torcida

Sócio majoritário da SAF 
do Botafogo, John Textor foi 
ovacionado pelos torcedores 
no Nilton Santos após a vi-
tória do Botafogo por 3 a 1 
diante do Fortaleza, no fim 
de semana. O empresário 
americano entrou em campo 
após o apito final, pegou uma 
bandeira alvinegra, a tremu-
lou e comemorou o resultado 
com a galera.

“É difícil estar aqui, essa 
torcida espera por algo há 
tanto tempo. Eles trabalham 

duro e merecem esse clube. 
E eu amo que eles confiam 
e vivem isso. É fantástico”, 
disse Textor. No domingo 
(15), assistiu ao jogo em um 
camarote do Nilton Santos e 
vibrou bastante com a vitória 
de virada. O Botafogo saiu 
atrás e jogava mal até o For-
taleza ter um jogador expul-
so. O time alvinegro empatou 
com Erison, ainda no primei-
ro tempo, e virou no fim do 
jogo com gols de Patrick de 
Paula e Daniel Borges.  Americano foi ovacionado ao entrar no gramado 

divulGAção
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Prefeitura abre vagas para curso 
de empreendedorismo solidário 

Interessados devem desenvolver 
uma ideia ou projeto baseado nos 
preceitos da economia solidária

A Prefeitura do Rio, 
por meio da Secre-
taria de Trabalho e 

Renda (SMTE), está com 
inscrições abertas para o 
curso de Formação em Em-
preendedorismo e Economia 
Solidária. Ao todo serão 100 
vagas distribuídas em quatro 
turmas. Podem participar 
empreendedores, moradores 

da cidade do Rio, interes-
sados em desenvolver uma 
ideia ou projeto baseado nos 
preceitos da economia soli-
dária. Para se inscrever, bas-
ta preencher o formulário na 
internet. Em quatro encon-
tros, os participantes apren-
derão sobre temas como: o 
que é economia solidária; 
autogestão; organização co-
letiva; produção; comercia-
lização e consumo solidário; 
finanças e desenvolvimento 
de cadeias produtivas.

O curso de capacitação 

para novos empreendedores 
integra o conjunto de ações 
promovidas pela SMTE para 
o fortalecimento da econo-
mia solidária no município, 
visando o surgimento de no-
vos negócios e consequente 
geração de renda.

As inscrições terminam  
no dia 30 de maio. As aulas 
começam em junho e serão 
realizadas na Unidade de 
Desenvolvimento de Eco-
nomia Solidária- UDES, na 
Praça da República 139 – 
Centro da Cidade.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com
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Formulário de inscrição está disponível na internet

O Procon aplicou uma 
multa de quase R$ 2 mi-
lhões à Supervia, por falha 
na prestação de serviços. 
Esta é a segunda pena apli-
cada contra a concessioná-
ria em duas semanas.

Durante as fiscalizações 
nas estações de Engenheiro 
Pedreira, Comendador Soa-

res e Austin, os agentes da 
autarquia constataram má 
conservação das estações, 
atraso na circulação dos 
trens, falta de orientação 
e de controle de acesso ao 
vagão feminino, ausência 
de acessibilidade e risco 
iminente à segurança do 
consumidor, devido ao es-

paçamento irregular entre a 
composição e a plataforma.

Outros 16 autos de in-
fração foram lavrados e 
seguem os trâmites legais, 
que poderão resultar em no-
vas multas. A Supervia foi 
procurada, mas disse que 
não vai comentar sobre a 
sanção.

Penalidade é por falha na prestação de serviços
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Procon aplica nova multa à Supervia Passagem dos ônibus no Rio deve ser 
mantida em R$ 4,05 até o fim do ano
O valor da tarifa de ôni-

bus deve ser mantido em 
R$ 4,05 na cidade do Rio 
de Janeiro até o fim do ano. 
A informação é da Secreta-
ria Municipal de Transpor-
tes.

Esse foi um dos assuntos 
debatidos na terceira reu-
nião de conciliação entre a 
Prefeitura do Rio, o Minis-
tério Público e as empresas 
de ônibus na busca por uma 
solução temporária para a 
crise dos ônibus.

Outros pontos ainda pre-
cisam ser ajustados, como 
o tempo de concessão das 
empresas e o sistema de bi-
lhetagem.

Uma nova reunião de 
conciliação foi marcada 

para a próxima quinta-feira 
(19) no Tribunal de Justiça, 
no Centro do Rio. Segundo 
Paulo Valente, porta-voz 

do Rio Ônibus, a expectati-
va é que ações efetivas se-
jam definidas nos próximos 
encontros.

Outros pontos ainda precisam ser ajustados

divulGAção

naves do Conhecimento ainda oferecem três 
mil vagas para cursos gratuitos neste mês

A Secretaria Munici-
pal de Ciência e Tecnolo-
gia (SMCT), por meio das 
Naves do Conhecimento, 
ainda está disponibilizan-
do três mil vagas para ins-
crições em diversos cursos 
gratuitos nas áreas de tecno-
logia, informática e empre-
endedorismo até o fim desta 
segunda quinzena de maio.

Os cursos serão realiza-
dos no formato presencial 
e online. As vagas são li-
mitadas e as inscrições 
presenciais são realizadas 
somente nas naves do En-
genhão, Madureira, Tria-
gem e Nova Brasília, na 
Zona Norte. Para ter acesso 
ao cronograma completo 
e fazer a inscrição, basta 

acessar o site.
Entre os temas ofere-

cidos pelas Naves estão: 
Canva: O design para seu 
empreendimento, Em-
preendedorismo na Prá-
tica, Conhecendo o NFT, 
Aprendendo Excel em 
VBA, Introdução ao Power 
BI – Business Intelligence, 
Lógica de Programação, 

Introdução ao Áudio Vi-
sual – Fotografia, Controle 
Financeiro Pessoal, Inter-
net das Coisas, Como criar 
um vídeo no PowerPoint, 
Smartphone: Como utili-
zar as principais funções 
do sistema android, Fun-
damentos do Hardware, 
Edição de vídeo com Li-
ghtworks, entre outros.

O serviço itinerante do 
Procon Carioca, órgão 
vinculado à Secretaria 
Municipal de Cidadania, 
tem percorrido bairros de 
toda a cidade. Na quarta-
-feira (18) e na quinta-
-feira (19), a equipe es-
tará na Vila Aliança, em 
Bangu. O atendimento 
será realizado, nos dois 
dias, das 10h às 16h.

Os consumidores in-
teressados em registrar 
reclamações ou esclare-
cer dúvidas sobre seus di-
reitos devem levar cópia 
dos documentos pessoais, 
além dos comprovantes 
de compra do produto 
ou do serviço contratado, 
como boletos e notas fis-
cais.

“O atendimento nos 
bairros em dois dias am-
plia ainda mais as opor-
tunidades de atendimen-
to ao cidadão. Assim ele 
tem mais tempo para se-
parar a documentação e 

procurar o instituto para 
buscar a solução de suas 
demandas. Elas serão en-
caminhadas pela equipe, 
garantindo aos consumi-
dores uma solução satis-
fatória”, explicou Igor 
Costa, diretor executivo 
do órgão.

Durante o atendimen-
to, as queixas serão enca-
minhadas diretamente às 
empresas, que terão um 
prazo de dez dias para 
solucionar as questões. 
Representantes da Light 
também estarão presentes 
no local para atendimento 
ao consumidor.

“O Procon Carioca nos 
Bairros visa garantir que 
muitos problemas do ci-
dadão sejam resolvidos 
de maneira justa e rápida, 
respeitando as normas 
do Código de Defesa do 
Consumidor, como deve 
ser”, afirmou  Renato 
Moura, secretário de Ci-
dadania.

Procon Carioca nos 
Bairros leva atendimento 
à Vila Aliança, em Bangu

Inscrições para o Enem 2022 terminam no sábado
Os interessados em par-

ticipar do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
têm até o próximo sábado 
(21) para fazer a inscrição, 
habilitando-se para as pro-
vas que serão aplicadas nos 
dias 13 e 20 de novembro.

As inscrições para o 
Enem 2022, tanto para a 
edição impressa como para 
a digital, devem ser feitas 
na Página do Participante. 
A taxa é de R$ 85, e pode-
rá ser paga via PIX, cartão 
de crédito ou por boleto 
bancário até o dia 27 deste 
mês.

No momento da inscri-
ção, o candidato escolhe se 
quer fazer a prova de língua 
estrangeira em inglês ou 
espanhol. Ele escolhe tam-
bém se quer o exame im-
presso ou digital e informa 
se precisa de algum atendi-
mento especial (acessibili-
dade, por exemplo).

O estudante também pre-
enche um questionário so-
cioeconômico informando 
se já concluiu o ensino mé-
dio e outras informações 
cadastrais.

As provas serão nos dias 
13 e 20 de novembro. Pela 

primeira vez, o candidato 
poderá apresentar a versão 
digital de documento de 
identificação no dia da pro-
va. Serão aceitos e-título, 
Carteira de Habilitação 
Digital ou RG Digital. O 
candidato deverá abrir o 
aplicativo e apresentar o 
documento ao fiscal. Cap-
turas de tela não serão acei-
tas.

O exame terá quatro pro-
vas objetivas e uma reda-
ção em língua portuguesa. 
Cada prova objetiva terá 45 
questões de múltipla esco-
lha.

No primeiro dia do exa-
me, serão aplicadas as pro-
vas de linguagens, códigos 
e redação (língua portu-
guesa, literatura, língua es-
trangeira, artes, educação 
física e tecnologias da in-
formação e comunicação) 
e de ciências humanas e 
suas tecnologias (história, 
geografia, filosofia e socio-
logia).

O tempo para realização 
da prova é de cinco horas e 
30 minutos, contados a par-
tir da autorização do chefe 
de sala para o início das 
provas.
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Corpo de perito jogado de ponte 
no Guandu é achado em Japeri 

invesTiGAção 

mARCos PoRTo / AGênCiA o diA/RePRodução

Cadáver Renato Couto estava a 500 metros do 
local. Ele foi morto após cair em emboscada 
dentro de ferro-velho na Zona Norte do Rio 

Três dias após ter sido 
brutalmente assas-
sinado, o corpo do 

policial civil Renato Couto 
Mendonça, de 41 anos, foi 
encontrado por bombeiros 
na manhã de ontem (16) no 
Rio Guandu, a 500 metros 
da ponte do Arco Metropoli-
tano, em Japeri, na Baixada 
Fluminense, de onde foi jo-
gado pelos criminosos. 

A informação foi confir-
mada por familiares do pa-
piloscopista, morto por três 
militares da Marinha do 
Brasil depois de uma discus-
são em um ferro-velho, na 
Praça da Bandeira, na Zona 
Norte, na última sexta-feira 
(13). 

Após reconhecimento, 
ainda às margens do rio, um 
colega do policial ajoelhou e 
chorou ao lado do corpo. Pa-
rentes da vítima, após reco-

nhecerem o corpo, fizeram 
uma oração. De mãos dadas, 
eles rezaram o Pai Nosso.

O corpo foi encaminha-
do para o Instituto Médico 
Legal (IML), do Centro do 
Rio, escoltado por viaturas 
da Polícia Civil. Cerca de 30 
agentes dos bombeiros atua-
ram nas buscas.

Após ser baleado, Renato 
teria sido colocado dentro 
de uma van da força militar 
e seu corpo jogado no Rio 
Guandu. O perito teria sido 
arremessado de uma ponte, 
próximo ao bairro de Enge-
nheiro Pedreira. Um vídeo 

feito pela perícia mostra que 
a ponte ficou manchada de 
sangue; amostras foram co-
letadas.

Três militares da Mari-
nha foram presos, na noite 
do último sábado, acusados 
da morte do papiloscopis-
ta. Eles foram identificados 
como sendo os sargentos 
Manoel Vitor Silva Soares e 
Bruno Santos de Lima, além 
do cabo Daris Fidelis Mot-
ta. O pai do sargento Bruno, 
Lourival Ferreira de Lima, 
também foi preso. Pai e filho 
eram donos do ferro-velho. 
Todos foram indiciados 
por homicídio qualificado e 
ocultação de cadáver.

Tentou 
cortar os pulsos 

Na delegacia, na manhã 
deste domingo, o sargento 
Bruno tentou cortar os pul-
sos após quebrar as lentes 
dos óculos que usava. So-
corrido para o hospital, ele 
recebeu tratamento médico e 

retornou para a sede policial.
Durante a transferência 

para uma prisão da Mari-
nha, no início da tarde deste 

domingo, os três militares 
usaram capacetes e cole-
tes de fuzileiros navais, em 
cima da roupa civil, além de 

algemas. De acordo com os 
investigadores, o procedi-
mento é um padrão da Força 
Armada para a transferência.

O corpo de Renato foi encaminhado para o IML, do 
Centro do Rio, escoltado por viaturas da Polícia Civil

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Lourival e Bruno, pai e filho, donos de um ferro-velho na Mangueira

Renato Couto de 
Mendonça, perito

 morto após discussão

De acordo com um fami-
liar, Renato foi até o local 
após saber que objetos de 
metal dele, que fazia uma 
obra na Mangueira, tinham 
sido furtados por usuários 
de crack e vendidos para 
esse ferro-velho. Um ví-
deo gravado por uma teste-
munha mostra a discussão 
entre o perito e o dono do 
ferro-velho horas antes do 
crime. 

Na gravação, Renato 
aponta uma arma e grita 
para Lourival. Em alguns 
momentos, o papiloscopis-
ta bate no dono do ferro-
-velho. Segundo as inves-
tigações, Renato foi cobrar 
a devolução ou o ressarci-
mento do material perten-

cente a ele, que estava no 
local. 

“Ajoelha, c*ralho”, grita 
Renato. “Não pode com-
prar produto roubado! Você 
me respeita!” Depois dessa 
discussão, ainda de acordo 
com a polícia, Lourival fa-
lou com o filho, o sargento 
da Marinha Bruno Santos 
de Lima, para revolver a 
questão.

A polícia afirma que, a 
partir daí, pai e filho arqui-
tetaram uma emboscada. 
Bruno chamou dois cole-
gas de farda, o cabo Daris 
Fidelis Motta e o terceiro-
-sargento Manoel Vitor 
Silva Soares, e combinou 
um novo encontro com Re-
nato para a tarde de sexta, 

prometendo uma solução. 
Quando Renato chegou, ele 
foi rendido pelos quatro. 
Lourival seria sócio do fi-
lho, Bruno, no ferro-velho 
onde o perito encontrou 
produtos furtados de sua 
obra.

De acordo com a Polícia 
Civil, os agressores imobi-
lizaram o perito com uma 
gravata durante a discus-
são. Após ser baleado, ele 
ainda teria sido agredido 
com chutes por Lourival 
Ferreira de Lima. 

Tiro de misericórdia
De acordo com o delega-

do Adriano França, titular 
da 18ª DP (Praça da Ban-
deira), o exame cadavérico 

poderá ajudar a esclarecer 
em que região o disparo 
de misericórdia atingiu o 
papiloscopista. Já se sabe 
que pelo menos dois dis-
paros acertaram o perito 
— um em uma das pernas 
e o outro no abdômen. No 
entanto, a testemunha que 
presenciou o crime relata 
ter ouvido três disparos.

“Uma testemunha nar-
rou que houve um tiro de 
misericórdia. Ela percebeu 
que (o disparo) foi no mo-
mento da entrada (do perito 
) na van e teria sido feito 
pelas costas. Não sabemos 
em que região do corpo, se 
foi cabeça ou costas (que 
atingiu o tiro)”, disse o de-
legado.

Van foi 
levada para lava-jato 

em Nova Iguaçu 
A Polícia Civil já desco-

briu que, após o corpo do 
perito ser jogado no Rio 
Guandu, os militares leva-
ram a Van da Marinha para 
tentar apagar vestígios do 
assassinato.

“Sabemos que, após 

transportar o perito bale-
ado, os militares lavaram 
a van da Marinha em um 
lava-jato de Austin, em 
Nova Iguaçu, usando inclu-
sive cloro. Depois, lavaram 
mais duas vezes o mesmo 
veículo”, disse o delegado 
Antenor Lopes, diretor do 
Departamento Geral de Po-
lícia da Capital.

vídeo mosTRA disCussão enTRe o PeRiTo e o dono do FeRRo-velho

Renato chega a apontar a arma 
para o dono do ferro-velho

PlAnTão
Assassino do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino é capturado 

SÃO PAULO - Qua-
se 3 anos depois da morte 
do ator Rafael Miguel e 
dos pais dele, o réu Paulo 
Cupertino Matias, de 50 
anos, foi capturado na últi-
ma segunda-feira (16), em 
São Paulo. O crime ocor-
reu em 9 de junho de 2019. 
Agentes da 6ª Seccional 
fizeram a prisão e encami-
nharam o preso para o 98º 
Distrito Policial, no Jardim 
Miriam, Zona Sul de São 
Paulo. Cupertino foi levado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML), onde fez o exame 
de corpo de delito e depois 
foi para a Divisão de Cap-
turas, no prédio do Depar-
tamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), 

no Centro da capital 
paulista. Ele ficará à 
disposição da Justiça. 
Ao chegar ao prédio 
da especializada, ele 
negou os crimes. “Eu 
sou inocente. Não 
matei ninguém”.

Segundo o delega-
do da 6ª seccional, a 
equipe de policiais 
recebeu uma infor-
mação de que Cuper-
tino estaria na capital 
paulista, foram checar e 
encontraram o procurado. 
Incluído na Difusão Ver-
melha da Interpol, Cuperti-
no era o primeiro nome da 
lista dos criminosos mais 
perigosos e procurados de 
São Paulo. De acordo com 

o Ministério Público (MP), 
o empresário assassinou a 
família porque não aceita-
va o namoro de Isabela Ti-
bcherani, a sua filha de 18 
anos à época, com o artista. 
Vídeos gravados por câme-
ras de segurança mostram 
o momento em que ele ati-

ra 13 vezes em Rafael, que 
tinha 22 anos, e nos pais do 
ator: João Alcisio Miguel, 
de 52, e a mãe Miriam Sel-
ma Miguel, 50.

O crime foi cometido na 
frente da casa onde Isabe-
la morava com a mãe, no 
bairro da Pedreira, Zona 
Sul da capital paulista. As 
duas não foram baleadas 
por Cupertino e sobrevive-
ram. Cupertino é acusado 
de triplo homicídio du-
plamente qualificado, por 
motivo fútil e recurso que 
impossibilitou a defesa das 
vítimas. Além do empresá-
rio, dois amigos dele são 
réus no mesmo caso por 
terem ajudado o assassino 
a fugir.

Polícia fez simulação de possíveis 
disfarces usados por Cupertino

divulGAção/PolíCiA Civil

Dois homens foram pre-
sos após troca de tiros com 
policiais militares do 20º 
BPM (Mesquita), em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. Com os suspeitos, 
os agentes encontraram um 
revólver, dois artefatos ex-
plosivos, uma capa de co-
lete, dois rádios, 250 pinos 
de pó branco e 90 tabletes 
de maconha. As identidades 

dos suspeitos não foram di-
vulgadas.

A corporação informou 
que uma equipe patrulha-
va um dos acessos da co-
munidade do Inferninho, 
quando foi atacada. Após 
o confronto, os agentes de 
segurança encontraram os 
dois homens armados. O 
caso foi registrado na 52ª 
DP (Nova Iguaçu).

dupla é presa após troca 
de tiros com Pms 

divulGAção / PmeRJ

Material apreendido por policiais em Nova Iguaçu
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RenACCoR

ministério da Justiça cria rede para 
coordenar combate à corrupção

Rede busca estabelecer um ambiente favorável e seguro para o compartilhamento de experiências

O Ministério da Jus-
tiça e Segurança 
Pública (MJSP) pu-

blicou no Diário Oficial da 
União (DOU) uma portaria 
que cria a Rede Nacional 
de Polícias Judiciárias no 
Combate à Corrupção (Re-
naccor). Ela visa, entre os 
outros objetivos, estimular o 
intercâmbio de informações 
entre as polícias judiciárias 
e os demais órgãos públicos 
e entidades que atuam no 
combate à corrupção.

A rede “busca estabele-
cer um ambiente favorável e 
seguro para o compartilha-
mento de experiências, de 

boas práticas e capacitação 
integrada, dentre outras pos-
sibilidades de fortalecimen-
to das unidades de Polícia 
Judiciária especializadas no 
combate à corrupção”.

O texto da portaria traz, 
também, as regras para ade-
são de integrantes e parce-
rias. Podem fazer parte da 
rede unidades de Polícia 
Judiciária especializadas no 
combate à corrupção, cujos 
órgãos, nos níveis federal, 
distrital e estaduais, tenham 
interesse de aderir à inicia-
tiva.

Segundo a portaria, a 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública e demais 
entidades e órgãos públi-
cos atuantes no combate 
à corrupção poderão ser 

convidados para participar 
das ações da Renaccor, na 
qualidade de observadores, 
quando deverão apresentar 
propostas “que visem o for-
talecimento das unidades de 
polícia judiciária especiali-
zadas no combate à corrup-
ção.”.

A coordenação das ativi-
dades da rede ficará a cargo 
da Secretaria Nacional de 
Justiça, por meio da Coor-
denação-Geral de Articula-
ção Institucional do Depar-
tamento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídi-
ca Internacional.

Além do intercâmbio de 
informações, a rede também 
vai trabalhar para a forma-
ção dos integrantes, fomen-
tar a integração das polícias 

judiciárias em ações estra-
tégicas e operacionais vol-
tadas à prevenção e repres-

são à corrupção e atuar para 
impedir atuação externa que 
vise “impedir ou prejudicar 

investigações criminais re-
lativas ao combate à corrup-
ção”.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

divulGAção

Rede será integrada por unidades de Polícia Judiciária

geral

Inep publica edital do Encceja 2022
Foi publicado no Diário 

Oficial da União (D.O.U) 
o edital do Exame Nacio-
nal para Certificação de 
Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) 2022. 
Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), responsável 
pelo exame, desde de 2002 
o Encceja afere competên-
cias, habilidades e saberes 
de jovens e adultos que 
não concluíram o ensino 
fundamental ou médio na 
idade adequada.

A participação no Enc-
ceja Nacional 2022 é vo-
luntária, gratuita e destina-
da a jovens e adultos que 
não concluíram seus es-
tudos na idade apropriada 
para cada etapa de ensino, 
desde que tenham, no mí-
nimo, 15 anos completos 

para o ensino fundamen-
tal e, no mínimo, 18 anos 
completos no caso do ensi-
no médio, na data de reali-
zação do exame.

Segundo o edital, as ins-
crições começam em 24 de 
maio e vão até o dia 4 de 
junho. Durante o mesmo 
período, os atendimentos 

especializados deverão ser 
solicitados. As cidades de 
aplicação do Encceja 2022 
serão disponibilizadas no 
sistema do exame e no por-
tal do Inep.

A aplicação para o en-
sino fundamental e médio 
será no dia 28 de agosto e 
ocorrerá em todos os esta-

dos e no Distrito Federal.
Este ano, não haverá ne-

cessidade de justificativa 
de ausência para quem se 
inscreveu e faltou ao Enc-
ceja 2020. Também não 
será necessário o paga-
mento da taxa de ressarci-
mento para os ausentes no 
ano passado que vão fazer 
as provas novamente. Se-
gundo o Inep, a medida 
foi tomada tendo em vista 
o contexto da pandemia 
de covid-19 que envolveu 
a realização da última edi-
ção.

Apesar disso, se quiser 
fazer nova inscrição na 
próxima edição do exa-
me, o participante que não 
comparecer à aplicação de 
todas as áreas do conheci-
mento em que se inscrever 
para o Encceja 2022 deve-
rá justificar a ausência.

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
começa a pagar na próxi-
ma semana, no dia 25 de 
maio, a segunda parcela 
do 13º salário para apo-
sentados e pensionistas. 
Os aposentados e pensio-
nistas terão a liberação 
dos pagamentos a partir 
desta data até 7 de junho. 
Os pagamentos serão fei-
tos junto com os benefí-
cios referentes a maio.

De acordo com o ór-
gão, mais de 31 milhões 
de segurados receberam 
a primeira parcela. O de-
creto com a antecipação 
do benefício foi assinado 
em março. Este é o 3º ano 
seguido em que os segu-
rados do INSS recebem o 
13º antes das datas tradi-
cionais, em agosto e de-
zembro.

O valor da segunda 
parcela corresponde a 
metade do valor do be-
nefício mensal. Desta 

parcela, no entanto, será 
descontado o Imposto de 
Renda para os trabalha-
dores que têm que pagar 
o tributo. Atualmente, 
são mais de 36 milhões 
de pessoas com direitos 
a benefícios do INSS no 
país – mais de 60% rece-
bem um salário mínimo.

Para quem ganha o 
benefício no valor do 
salário mínimo, o piso 
nacional passou para R$ 
1.212 desde 1º de janeiro. 
Por lei, aposentadorias, 
auxílio-doença, auxílio-
-reclusão e pensão por 
morte pagas pelo INSS 
não podem ser inferiores 
a 1 salário mínimo. Já os 
aposentados e pensionis-
tas que recebem bene-
fícios acima do salário 
mínimo tiveram reajuste 
de 10,16% na remune-
ração — o teto dos be-
nefícios do INSS passou 
de R$ 6.433,57 para R$ 
7.087,22.

13º do inss: segunda 
parcela será paga a 

partir da próxima semana
divulGAção

Inscrições vão de 24 de maio até 4 de junho

divulGAção

Mais de 31 milhões de segurados
 receberam a primeira parcela

maio Amarelo: webinar vai abordar o 
tema da segurança viária no dia 19

O Instituto Cordial, que 
tem convênio com a CET-
-Rio, organiza, na quinta-
-feira (19), o webinar 
Mobilidade segura e sus-
tentável: um caminho para 
além da segurança viária.

O evento, que integra o 
Maio Amarelo, vai mostrar 
alguns resultados dos tra-
balhos realizados ao longo 
do ano, inclusive do diag-
nóstico sobre sinistros de 
trânsito feito a partir dos 

dados encaminhados pela 
CET-Rio.

O evento online será 
gratuito, às 9h, e poderá 
ser acessado pelo Youtube 
do Painel da Segurança Vi-
ária.

O Painel da Seguran-
ça Viária é uma iniciativa 
que busca criar espaços 
de discussão no campo da 
mobilidade segura baseada 
em evidências, articulando 
atores e organizações para 

aprofundar o debate sobre 
as relações entre os sinis-
tros e as características do 
sistema viário da cidade. A 
iniciativa é realizada pelo 
Instituto Cordial em parce-
ria com o WRI Brasil, com 
a Vital Strategies e com a 
Iniciativa Bloomberg para 
Segurança Global no Trân-
sito.

O movimento Maio 
Amarelo foi criado com o 
intuito de chamar a aten-

ção da sociedade para o 
alto número de mortos e 
feridos no trânsito, além 
de propor uma mudança 
de atitude capaz de trans-
formar essa realidade. Em 
2022, o Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) 
definiu como temática para 
as campanhas educativas a 
vulnerabilidade e a fragi-
lidade da vida no trânsito 
com o tema Juntos Salva-
mos Vidas.

Mais de 22 milhões de 
declarações do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) 2022, ano-calendá-
rio de 2021, foram entregues 
à Receita Federal até segun-
da (16). O total entregue até 
agora (22.288.470) repre-
senta 65,4% dos documen-
tos que a Receita Federal es-
pera receber neste ano (34,1 

milhões de declarações). 
O prazo para a entrega da 
declaração vai até 31 deste 
mês.

São obrigados a declarar 
IR os contribuintes que re-
ceberam, em 2021, rendi-
mentos tributáveis, sujeitos 
ao ajuste anual, acima de 
R$ 28.559,70. Além destes, 
devem declarar o impos-

to aqueles que tiveram, no 
ano passado, rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente 
na fonte em valor superior a 
R$ 40 mil, como os de apli-
cações financeiras, doações, 
heranças, partilha de divór-
cio, meação, indenizações, 
dividendos e juros sobre ca-
pital próprio, e os que tive-

ram, em 2021, receita bruta 
anual decorrente de ativida-
de rural superior ao limite de 
R$ 142.798,50.

A obrigação incide tam-
bém sobre o contribuinte que 
tinha, em 31 de dezembro de 
2021, posse ou propriedade 
de bens e direitos, inclusive 
terra nua, em valor superior 
a R$ 300 mil e sobre aqueles 

que obtiveram, em qualquer 
mês do ano passado, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à in-
cidência de imposto ou rea-
lizou operações em bolsa de 
valores.

As pessoas que tiveram 
lucro, em 2021, com a ven-
da de imóveis residenciais, 
mas optaram por uma das 

situações de isenção total ou 
parcial de Imposto de Ren-
da sobre o ganho de capital; 
que pretendem compensar 
prejuízos da atividade rural 
ou de operações em bolsa de 
valores; e as que passaram 
à condição de residentes no 
Brasil no ano passado tam-
bém são obrigadas a decla-
rar o imposto.

Entrega de declarações do Imposto de Renda 2022 ultrapassa 22 milhões
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Não jogue  
lixo nas ruas. 
A população 
agradece!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

Rolo de CARne 
ReCheAdo Com 

esPinAFRe e queiJo

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

 Leve uma frigideira ao 
fogo com um pouco de 
azeite e deixe aquecer. 
Acrescente os espina-
fres e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe os 
espinafres murcharem 
e saltearem, retire es-
correndo todo o líquido 
e deixe esfriar comple-
tamente.
Numa tigela coloque a 
carne moída e tempere-
-a com sal e pimenta e 
amasse bem para mis-
turar. Coloque depois 
a carne numa tábua de 
cozinha, numa camada 
só formando uma espé-
cie de retângulo.
No meio coloque os es-
pinafres já frios e sobre 
estes o queijo cortado 
em palitos. Enrole a car-
ne sobre os espinafres 
e o queijo, formando um 
rolo e apertando bem 
para que o recheio não 
escape. Coloque depois 
o rolo numa assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e colo-
que em volta do rolo de 
carme. Pique a cebola e 
espalhe sobre a abóbo-
ra, com uma pitada de 
sal, e tempere tudo com 
o alho em pó, o colorau 
e regue com um fio de 
azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aquecido a 
180ºC durante cerca de 
45 minutos ou até a car-
ne estar cozida e a abó-
bora macia e tostada.
Sirva a carne em fatias 
e acompanhe com uma 
salada ou legumes cozi-
dos.

sAlAdA 
mulTiCoR

Alface roxa; Alface ver-
de; Tomates cerejas; 
Beterraba; Pimentão 
verde; Pimentão verme-
lho; Pimentão amarelo; 
Azeitona chilena;  Bró-
colis;  Tempero a gosto.

ingredientes

modo de preparo
Cortar os pimentões e a 
alface em tiras.
Ralar a beterraba e cozi-
nhar o brócolis.
Colocar nas bordas de 
uma travessa a alface 
roxa, depois a alface 
verde e a seguir a be-
terraba. Enfeitar com os 
pimentões, os tomates 
cerejas, as azeitonas e 
o brócolis.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CHAMAMEnTO pARA AuDiÊnCiA pÚBLiCA
         A Câmara Municipal de Nova Iguaçu informa e convida a sociedade 
iguaçuana a participar de Audiência Pública, a ser realizada no próximo dia 26 de 
maio, às 10 horas, na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38, Centro, Nova 
Iguaçu, para a divulgação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
para o exercício de 2023.

Nova Iguaçu, 11 de maio de 2022.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de nova Iguaçu

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuAÇu, uSAnDO DAS 
ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO COnFERiDAS pOR LEi, 

RESOLVE
pORTARiA n.º 50 DE 16 DE MAiO DE 2022.
nOMEAR, JuLiO CESAR DA SiLVEiRA CORREiA para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Parlamentar II, a contar de 02/05/2022.

Nova Iguaçu, 16 de maio de 2022.
EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA

Presidente 

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

pORTARiA nº 41 DE 16 DE MAiO DE 2022
ExOnERAR, a contar da data desta publicação, JOSÉ 
AnTÔniO GOnÇALVES, no Cargo em Comissão 
de TESOuREiRO, Símbolo D1, na Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.

Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 16 de maio de 2022.

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

 ESTADO DO RiO DE JAnEiRO
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

16 DE MAiO DE 2022 puBLiCADO EM 17/05/2022

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pROCESSO: 04/647/2019.

   - pORTARiA n.º   0488   DE    25    DE FEVEREiRO DE 2022-

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 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 ELAiR MARiA QuADROS SiLVA DO AMARAL ocupante do 
Cargo de Enfermeiro, matrícula nº 10/04.547 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abai-
xo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/647/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

29/12/2004 a 28/12/2009 01/06/2021 a 31/08/2021

29/12/2009 a 28/12/2014 01/02/2022 a 30/04/2022

29/12/2014 a 28/02/2021 01/05/2022 a 31/07/2022

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 
Republicar por incorreção

pORTARiA n.º 1079/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
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

ViViAn JuCA LiMA 04/1728/2022 25/87.045 pROFESSOR 120 01/04/22 a 
29/07/22

TATiAnE BEnTO COS-
TA DE AnDRADE 04/1687/2022 10/58.146 pROFESSOR ii 120 08/04/22 a 

05/08/22

KEnniA VEniAK MEn-
DEL 04/1682/2022 10/52.866 pROFESSOR 120 11/04/22 a 

08/08/22

iSABELA CRiSTinA 
ApARECiDA DA SiLVA 04/1675/2022 25/84.359 ZELADOR 120 01/04/22 a 

29/07/22

FERnAnDA pEREiRA 
DA SiLVA FERRAZ 04/1674/2022 25/85.738 Aux. ADMiniS-

TRATiVO 120 30/03/22 a 
27/06/22

FERnAnDA FELix 
ViCTOR BEZERRA 04/1679/2022 25/87.851 e 

25/89.930 pROFESSOR 120 06/04/22 a 
03/08/22

MARCLEiDE FRAnCiS-
CO MARinHO 04/1601/2022 25/91.734 EnFERMEiRO 120 28/03/22 a 

25/06/22

BiAnCA DE LiMA RO-
DRiGuES GOMES 04/1661/2022 25/80.602 TÉCniCO En-

FERMAGEM 120 11/04/22 a 
08/08/22

AnA CAROLinA CASTi-
LHO FERnAnDES 04/1587/2022 25/84.172 SupERViSOR 

ESCOLAR 120 04/04/22 a 
01/08/22

FRAnCiAnE DE SOuZA 
BEnTO DOS SAnTOS 04/1840/2022 25/85.312 ESTiMuLADOR 

MATERnO 120 26/04/22 a 
23/08/22

LuAnA ALCAnTARA 
DE JESuS BESSA 04/1817/2022 60/82.745 ASSESSOR 

ExECuTiVO 120 11/04/22 a 
08/08/22

pATRiCiA ViAnA SiLVA 04/1781/2022 60/88.922 ASSESSOR 
SERViÇO 120 03/03/22 a 

30/06/22

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 

pROCESSO: 04/5388/2018.
pORTARiA n.º 1080/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 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 CRiSTinA BARBOSA CORREA ocupante do Cargo Secretá-
rio Escolar, matrícula nº 10/15.102 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5388/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

03/03/2013 A 02/03/2018 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/6712/2018
pORTARiA n.º 1081/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 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 EVAniLDA CARDOSO FELiCiAnO ARAuJO ocupante 
do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/09.931 LiCEnÇA pRÊMiO 
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/6712/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

08/06/2016 a 07/07/2021 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/1662/2019.
pORTARiA n.º 1082/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 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 BEATRiZ SOARES RAMOS DE SOuZA ocupante do Cargo 
Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/05.947 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/1662/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2010 a 01/04/2015 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/3717/2021
pORTARiA n.º 1083/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 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 LuCiAnA ApARECiDA DOS SAnTOS ocupante do Cargo 
Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/06.062 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
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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 condensado
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 ralado
Margarina e farinha de trigo 
para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma de 
30cm de diâmetro untada e 
enfarinhada.
Leve ao forno médio, prea-
quecido, 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, me-
nos o coco.
Forre a fôrma em que assou 
o bolo com papel alumínio, 
alisando bem, e despeje me-
tade do líquido na Fõrma for-
rada.
Coloque o bolo sobre o líqui-
do.
Cubra com papel alumínio 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 quatro 
partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para re-
tirar 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 mi-
nutos.
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 minu-
tos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/3717/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2000 a 01/03/2005 01/02/2022 A 30/04/2022

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 

pROCESSO: 04/5325/2019.
pORTARiA n.º 1084/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 JuLiETA COuTinHO BORBA 
ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série, matrícu-
la nº 10/15.081 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/5325/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2008 a 01/03/2013 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/5459/2019
pORTARiA n.º 1085/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 HiEBE DE pAuLA BApTiSTA 
ocupante do Cargo Médico, matrícula nº 10/19.881 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/5459/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

19/07/2005 a 18/10/2010 04/04/2022 a 03/07/2022

19/10/2010 a 18/08/2016 04/07/2022 a 03/09/2022

19/08/2016 a 18/08/2021 04/09/2022 a 03/11/2022

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 

pROCESSO: 04/4435/2009.
pORTARiA n.º 1086/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 CARLOS ALBERTO GOMES 
ocupante do Cargo Trabalhador Braçal, matrícula nº 
10/18.213 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/4435/2009.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/05/2005 a 22/05/2010 01/05/2022 a 30/07/2022

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

pROCESSO: 04/6128/2019.
pORTARiA n.º 1087/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 iTELVinA ALVES DA SiLVA 
pAuLO ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, ma-
trícula nº 10/05.589 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/6128/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2000 a 01/03/2005 01/02/2022 A 30/04/2022

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 

pROCESSO: 04/375/2020
pORTARiA n.º 1088/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 LEniTA DOS SAnTOS DA SiLVA 
ocupante do Cargo Professor, matrícula nº 10/22.401 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/375/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

17/04/2012 a 16/04/2017 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/4066/2021.
pORTARiA n.º 1089/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 ARiVALDO DA SiLVA ocupante 
do Cargo Motorista, matrícula nº 10/19.823 LiCEnÇA 
pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/4066/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

04/07/2000 a 03/07/2005 01/06/2022 A 29/08/2022

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 

pROCESSO: 04/3357/2004
pORTARiA n.º 1090/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 CLAuDinE HELEnA SAnTAnA 
DA SiLVA ocupante do Cargo Professor II, matrícula nº 
10/05.542 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/3357/2004.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2010 a 01/04/2015 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/352/2019.
pORTARiA n.º 1091/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 DE FATiMA DE ALMEi-
DA SAnTOS ocupante do Cargo Merendeira, matrícula 
nº 10/06.358 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/352/2019

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/04/2015 a 01/04/2020 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/3684/2009
pORTARiA n.º 1092/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 SHiRLEi DE OLiVEiRA SAnTOS 
ocupante do Cargo Professor, matrícula nº 10/15.946 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/3684/2009.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

15/09/2008 a 14/09/2013 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/3634/2020.
pORTARiA n.º 1093/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 VASTi ALEixO DE SOuZA 
ocupante do Cargo Agente da Guarda, matrícula nº 
10/25.576 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/3634/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

21/03/2010 a 20/06/2015 01/02/2022 a  30/04/2022

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 

pROCESSO: 04/5977/2019
pORTARiA n.º 1094/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 AnA MARiA DE AS LiRA ocu-
pante do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 
10/05.531 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/5977/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

03/03/2013 A 02/03/2018 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/3813/2008
pORTARiA n.º 1095/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 CLAuDiO FREiTAS DA SiLVA 
ocupante do Cargo Motorista, matrícula nº 10/18.501 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/3813/2008.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/05/2010 a 25/05/2015 20/05/2022 a 18/08/2022

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 

pROCESSO: 04/2723/2021.
pORTARiA n.º 1096/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 EDiLEnE DE AnDRADE COSTA 
ELiAS ocupante do Cargo Agente de Trânsito, matrícu-
la nº 10/44.250 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/2723/2021.

ATOS OFICIAIS
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ATOS OFICIAIS

ingredientesingredientes

Pão de queijo da Ana 
maria Braga

Pão de queijo da Ana 
maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 xí-
cara (chá) de água/1 xíca-
ra (chá) de leite/2 colheres 
(sopa) de sal/1 kg de polvi-
lho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo 
minas padrão ralado no ralo 
fino (3 xícaras de chá)/100g 
de queijo parmesão ralado 
no ralo fino (1 ½ xícara de 
chá)

modo de preparomodo de preparo

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

ingredientesingredientes

modo de preparomodo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

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

Coloque uma panela com 
água para ferver. Quando 
entrar em ponto de ebu-
lição, coloque as batatas 
para cozinhar por aproxi-
madamente 15 minutos até 
que comecem a ficar ma-
cias. Escorra e coloque-as 
no forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproximada-
mente 20 minutos, até que 
estejam bem macias e com 
a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que elas 
fiquem firmes e quebre-as 
com a mão de maneira rústi-
ca do tamanho que preferir. 
Frite em óleo a 180 graus 
até que fiquem douradas.
Bata no liquidificador o sal 
grosso e a pimenta do reino 
até virar pó e salpique nas 
batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o mel 
e adicione sal temperado a 
gosto. Para finalizar, colo-
que as batatas fritas no re-
cipiente desejado. Por cima, 
coloque o molho, o bacon 
frito e finalize com o alecrim.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

06/06/2012 A 05/06/2017 01/06/2022 a 29/08/2022

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 

pROCESSO: 04/4146/2006.
pORTARiA n.º 1097/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 AnDREiA MEnEGuCCi DE 
BRiTO ocupante do Cargo Professor II, matrícula nº 
10/05.735 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/4146/2006.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2000 a 01/03/2005 01/02/2022 a 30/04/2022

02/03/2005 a 01/03/2010 02/05/2022 a 01/08/2022

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 

pROCESSO: 04/2145/2018.
pORTARiA n.º 1098/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 FRAnCinETE DA COnCEiÇÃO 
AMORiM DO CARMO ocupante do Cargo Assistente 
Social, matrícula nº 10/46.492 LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/2145/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

18/01/2013 a 17/01/2018 01/06/2022 a 01/09/2022

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 

pROCESSO: 04/401/2020.
pORTARiA n.º 1099/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 ADRiAnO MAZAC DE SOuZA 
ocupante do Cargo Agente da Guarda, matrícula nº 
10/25.500 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/401/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

21/02/2004 a 20/10/2009 02/05/2022 a 01/08/2022

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 

pROCESSO: 04/4420/2017.
pORTARiA n.º 1100/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 LAuRiTA AnCELinA pOSSDO-
niO CHAGAS ocupante Professor 1ª a 4ª Série, ma-
trícula nº 10/06.057 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/4420/2017.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2010 a 01/03/2015 01/02/2022 a 30/04/2022

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 

pROCESSO: 37/2080/2016.
pORTARiA n.º 1101/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 JESSE pEREiRA CAVALCAn-
TE FiLHO ocupante do Cargo Calceteiro, matrícula nº 
10/18.233 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 37/2080/2016.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

23/01/2016 a 22/01/2021 02/05/2022 a 01/08/2022

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 

pROCESSO: 04/376/2007
pORTARiA n.º 1102/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 MARCOS JORGE MOREiRA 
ocupante do Cargo Motorista, matrícula nº 10/18.505 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/376/2007.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/05/2005 a 25/05/2010 02/05/2022 A 01/08/2022

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 

pROCESSO: 04/7148/2019.
pORTARiA n.º 1103/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 JAiRO JOSE DiAS ocupante do 
Cargo Pedreiro, matrícula nº 10/18.132 LiCEnÇA pRÊ-
MiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o con-
tido nos autos do Processo nº 04/7148/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

22/05/2010 a 21/05/2015 01/05/2022 a 30/07/2022

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 

pROCESSO: 04/2086/2020.
pORTARiA n.º 1104/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 GRAÇA MARiA GOnÇAL-
VES TEixEiRA ocupante do Cargo Gari, matrícula nº 
10/18.453 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/2086/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/05/2010 a 25/05/2015 02/05/2022 a 01/08/2022

26/05/2015 a 25/05/2020 02/08/2022 a 01/11/2022

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 

pROCESSO: 04/5567/2021.
pORTARiA n.º 1105/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022

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 LuiZA MEnDES DE 
SOuSA ocupante do Cargo Auxiliar de Serviços Gerais, 
matrícula nº 10/20.447 LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/5567/2021

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

05/11/2000 a 04/11/2005 02/05/2022 a 31/07/2022

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 

pROCESSO: 04/3099/2021.
pORTARiA n.º 1106/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 nEiDY pAuLA DE SLES MEnE-
ZES ocupante do Cargo Agente Administrativo, matrícu-
la nº 10/20.993 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/3099/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

29/11/2005 a 28/11/2010 02/06/2022 a 04/09/2022

29/11/2010 a 28/11/2015 04/09/2022 a 03/12/2022

29/11/2015 a 28/11/2020 03/12/2022 a 03/03/2023

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 

pROCESSO: 04/2025/2021.
pORTARiA n.º 1107/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 ELSO SOARES FERREiRA 
ocupante do Cargo Motorista, matrícula nº 10/18.420 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/2025/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

25/05/2000 a 24/06/2005 01/06/2022 a 29/08/2022

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 

pROCESSO: 04/1921/2006.
pORTARiA n.º 1108/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 ApARECiDA BARBO-
SA DA SiLVA ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª 
Série, matrícula nº 10/06.081 LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/1921/2006.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/01/2000 a 01/03/2005 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/2155/2003.
pORTARiA n.º 1109/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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:
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Conceder a servidora ELiZiA ROSA DOS SAnTOS 
ocupante do Cargo Professor II, matrícula nº 10/06.090 
LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/2155/2003.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2005 a 01/03/2010 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/6241/2018.
pORTARiA n.º 1110/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 iSAuTiMA FRAnCiSCA DO 
nASCiMEnTO ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª 
Série, matrícula nº 10/10.347 LiCEnÇA pRÊMiO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/6241/2018.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

26/04/2006 a 25/04/2011 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/531/2009.
pORTARiA n.º 1111/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 MAuRO FLORinDO nOGuEi-
RA ocupante do Cargo Pintor de Auto, matrícula nº 
10/19.775 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/531/2009.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

19/06/2005 a 18/06/2010 01/06/2022 a 29/08/2022

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 

pROCESSO: 37/1328/2015.
pORTARiA n.º 1112/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 DAMiAn FRAnZÃO DOS An-
JOS ocupante do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série, ma-
trícula nº 10/07.559 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 37/1328/2015.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

27/07/2005 a 26/07/2010 01/09/2021 a 30/11/2021

27/07/2010 a 26/07/2015 01/12/2021 a 02/03/2022

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 

pROCESSO: 04/6035/2019
pORTARiA n.º 1113/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022

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 nORMA SuELi pRAxEDES 
DOS SAnTOS ocupante do Cargo Professor II, ma-
trícula nº 10/05.882 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/6035/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/04/2015 a 01/04/2020 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/5161/2019
pORTARiA n.º 1114/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 iVAniSE BARROS FERREiRA 
ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 
10/05.552 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/5661/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2005 a 01/10/2010 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/3443/2012
pORTARiA n.º 1115/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 JOÃO BEnTO DA SiLVA ocu-
pante do Cargo Gari, matrícula nº 10/18.015 LiCEnÇA 
pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/3443/2012.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

16/05/2000 a 15/05/2005 01/06/2022 a 31/08/2022

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 

pROCESSO: 04/944/2020
pORTARiA n.º 1116/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 pAuLO SERGiO MEnDES DE 
OLiVEiRA ocupante do Cargo Rastilheiro, matrícula nº 
10/19.627 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/944/2020.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

05/06/2000 a 04/09/2005 01/05/2022 a 30/07/2022

05/09/2005 a 04/09/2010 31/07/2022 a 28/10/2022

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 

pROCESSO: 04/2733/2021
pORTARiA n.º 1117/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 EDuARDO DA COnCEiÇÃO 
ocupante do Cargo Trabalhador Braçal, matrícula nº 
10/19.578 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/2733/2021.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

01/06/2000 a 31/06/2005 01/05/2022 a 30/07/2022

01/06/2005 a 31/12/2010 31/07/2022 a 28/10/2022

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 

pROCESSO: 04/3405/2019
pORTARiA n.º 1118/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 VALERiA CLAuDiA SAnTOS 
SOuZA DA SiLVA ocupante do Cargo 1ª a 4ª Série, 
matrícula nº 10/05.580 LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/3405/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2010 a 01/03/2015 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/1524/2010
pORTARiA n.º 1119/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 RAQuEL REiS DE pAuLA Ri-
BEiRO ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, ma-
trícula nº 10/05.950 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/1524/2010.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2005 a 01/03/2010 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO: 04/5470/2019
pORTARiA n.º 1120/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 CRiSTinA pEREiRA FRAnÇA 
ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícula 
nº 10/6092 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/5470/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2015 a 01/03/2020 04/04/2022 a 03/07/2022
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seGundo CAdeRno

Bolo de FRuTAs

4 filés de frango (1 peito)
2 colheres de sopa de 
azeite
½ colher de sopa de cur-
ry em pó
2 dentes de alho
Caldo de 2 limões
¼ xícara de água
Sal a gosto
Vinagre para lavar o 
frango (opcional)

ingredientes

modo de preparo

Lave os filés de frango 
com um pouco de vina-
gre e água.
Depois, com um pano 
limpo, seque bem os fi-
lés.
Tempere cada filé com 
sal a gosto.
Amasse os dentes de 
alho.
Numa vasilha, misture o 
caldo dos limões, uma 
colher de sopa de azei-
te, o curry em pó e deixe 
marinar em temperatura 
ambiente por no mínimo 
15 minutos.
Leve ao fogo médio 
numa frigideira antia-
derente, quando estiver 
quente coloque uma co-
lher de sopa de azeite, 
espalhe na frigideira e 
doure dois filés por vez 
por 4 minutos cada lado. 
Retire com uma pinça 
e separe em um prato, 
cubra com papel alumí-
nio.
Repita o processo com 
os outros dois filés.
Baixe o fogo e regue a 
frigideira com água e 
com uma colher de pau, 
raspe a panela por dois 
minutos, acrescente 
uma pitadinha de sal e 
passe pela peneira.
Regue o molho em cima 
do frango e sirva com 
uma deliciosa salada 
bem colorida com os le-
gumes de sua preferên-
cia.
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ATOS OFICIAIS
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 

pROCESSO: 04/3454/2019
pORTARiA n.º 1121/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 ViViAnE DE ALMEiDA CARDO-
ZO ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícu-
la nº 10/05.650 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/3454/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

02/03/2015 a 01/03/2020 01/02/2022 a 30/04/2020

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 

pROCESSO: 04/5511/2017
pORTARiA n.º 1122/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
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 MARiLEnE FAuSTinO DOS 
SAnTOS ocupante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, 
matrícula nº 10/10.424 LiCEnÇA pRÊMiO nos perío-
dos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/5511/2017.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

30/04/2001 a 29/04/2006 04/04/2022 a 03/07/2022

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 

pROCESSO 04/380/2022
pORTARiA n.º 1123/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora ROSAnGELA ViTORiA DOS 
SAnTOS RuFinO, Auxiliar Enfermagem, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 10/17.843, 
para abonar as faltas de 05(cinco) dias de 15/01/2022 
a 19/01/2022, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/380/2022.
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 

pROCESSO 04/377/2022
pORTARiA n.º 1124/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora DAniELLE BAnDEiRA DE 
AZEVEDO, Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.668, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 14/01/2022 a 
20/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 
04/377/2022.
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 

pROCESSO 04/368/2022
pORTARiA n.º 1125/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora ALCinEA TEODORO DOS 
SAnTOS DA SiLVA, Técnico Enfermagem, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 10/90.397, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 13/01/2022 a 
19/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 

04/368/2022.
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 

pROCESSO 04/6397/2021
pORTARiA n.º 1126/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor GuSTAVO DOS SAnTOS SiL-
VA, Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/91.704, para abonar as 
faltas de 02(dois) dias de 22/11/2021 a 23/11/2021, con-
forme contido nos autos do processo nº 04/6397/2021.
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 

pROCESSO 04/297/2022
pORTARiA n.º 1127/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o 
pedido formulado pela servidora ELAinE DA SiLVA 
MARiAnO, Auxiliar de Serviços Gerais, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/88.673, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 13/01/2022 a 
19/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 
04/297/2022.
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 

pROCESSO 04/410/2022
pORTARiA n.º 1128/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora SiMOnE BARBOSA 
DA SiLVA, Técnico de Enfermagem, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/91.778, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 18/01/2022 
a 24/01/2022, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/380/2022.
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 

pROCESSO 04/289/2022
pORTARiA n.º 1129/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora JESSiCA FREiTAS DA SiL-
VA, Técnico Enfermagem, Secretaria Municipal de Saú-
de - SEMUS, matrícula nº 25/88.574, para abonar as 
faltas de 10(dez) dias de 07/01/2022 a 16/01/2022, con-
forme contido nos autos do processo nº 04/289/2022.
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 

pROCESSO 04/239/2022
pORTARiA n.º 1130/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora CinTiA LiORpHO DA SiLVA 
COuTO, Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.648, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 14/01/2022 a 
20/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 
04/289 /2022.
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 

pROCESSO 04/6757/2021
pORTARiA n.º 1131/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 

DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora ESTER MuniZ pEREi-
RA FERnAnDES, Auxiliar de Saúde Bucal, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/83.577 
e 25/80.377, para abonar as faltas de 01(um) dia de 
16/12/2021, conforme contido nos autos do processo nº 
04/6757/2021.
 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 

pROCESSO 04/383/2022
pORTARiA n.º 1132/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora LuCYMAR MARTinS 
DA SiLVA, Assessor Especial de Serviço, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 60/83.843, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 18/01/2022 a 
24/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 
04/383/2022.
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 

pROCESSO 04/394/2022
pORTARiA n.º 1133/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora TATiAnE DO nASCi-
MEnTO ABDiAS MALVAZiO, Nutricionista, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/90.898, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 17/01/2022 a 
23/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 
04/394/2022.
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 

pROCESSO 04/373/2022
pORTARiA n.º 1134/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora MARiA EDnA SAnTOS 
DA SiLVA, Agente Comunitário de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.804, 
para abonar as faltas de 10(dez) dias de 14/01/2022 a 
23/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 
04/373/2022.
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 

pROCESSO 04/351/2022
pORTARiA n.º 1135/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pa-
recer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora MARCiA CEZARiO DE 
SOuZA SiLVA, Auxiliar Administrativo, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/80.784, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 18/01/2022 
a 24/01/2022, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/351/2022.
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 

pROCESSO 04/403/2022
pORTARiA n.º 1136/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO 
DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e com base no pare-
cer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor ALExAnDRE COSTA DOS 
SAnTOS, Auxiliar de Serviços Ortopédicos, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 10/18.043, 
para abonar as faltas de 05(cinco) dias de 24/01/2022 a 
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ingredientes

modo de preparo

CRePe de TAPioCA 
(CRePioCA)

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

Bata todos os ingredientes 
em um mixer até obter uma 
consistência cremosa.
Despeje uma concha da mas-
sa numa frigideira levemente 
untada com margarina, tam-
pe e deixe dourar.
Recheie a gosto e dobre ao 
meio como um crepe.

ingredientes

modo de preparo

PiRão de FRAnGo

2 peitos de frango/1 ce-
bola/3 dentes de alho/2 
tomates/sal/caldo de 
frango/salsinha e ceboli-
nha/farinha de mandioca.

Desfie os frangos depois de 
cozidos.
Não jogue a água que cozi-
nhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, co-
loque o frango e faça o mo-
lho com os tomates, tempere 
com o caldo de frango, sal, 
cebolinha e salsinha.
Coloque a água que está se-
parada para ferver.
Em um recipiente coloque a 
farinha de mandioca com um 
pouco de água.
Acrescente o molho de fran-
go na água fervendo.
Aos poucos engrosse com a 
farinha de mandioca que está 
separada.

ingredientes

modo de preparo

FRAnGo de PAnelA de 
PRessão sem áGuA

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

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

ingredientes

modo de preparo

Bolo de 
CoCA - ColA

6 ovos/1 latinha de Coca - 
Cola tradicional/2 xícaras de 
farinha de trigo/1 colher de 
sopa de fermento/2 xícaras 
de açúcar

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

modo de preparo

lomBo de viTelA 
AssAdo

800g de lombo de vi-
tela/ 1 cenoura/ 1 ce-
bola/ 1/2 alho poró/ 
1 talo de salsão/ 1 
colher (sopa) de fari-
nha de trigo/ 1/2 litro 
de caldo de carne/ 1/2 
taça de vinho branco/ 
1/2 copo de creme de 
leite azedo (creme de 
leite com limão)/ Noz 
moscada/ Folha de 
sálvia/ 1 ramo de ale-
crim/ Páprica picante/ 
4 colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

ingredientes

modo de preparo

Descasque as bata-
tas, e corte em rode-
las finas ou em pali-
tos, como se tratasse 
das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvi-
lhe com sal fino.
Sirva como acompa-
nhamento de carne 
de porco.

Aqueça o azeite numa 
panela e doure o lom-
bo inteiro.
Lave e raspe a cenou-
ra, limpe o salsão e o 
alho poró, descasque 
a cebola e corte-os 
em rodelas finas.
Quando a carne es-
tiver bem dourada, 
acrescente os legu-
mes (exceto algumas 
rodelas de salsão e 
cenoura), as especia-
rias, o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 co-
lher (sopa) de farinha 
de trigo dissolvido no 
caldo do cozimento.
Tempere com sal e as 
ervas aromáticas, la-
vadas e escorridas.
Continue o cozimento 
por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em local 
aquecido.
Abaixe o fogo e deixe 
reduzir o molho.
Bata-o no liquidifica-
dor, adicione o creme 
de leite e misture.
Fatie o assado e 
sirva-o regado com 
o molho e decorado 
com as rodelas de ce-
noura e salsão.

BATATA doCe FRiTA

28/01/2022, conforme contido nos autos do processo nº 04/403/2022.
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 

pROCESSO 04/340/2022
pORTARiA n.º 1137/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora MARiLSA LOpES DE OLiVEiRA, Auxiliar Enfermagem, 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 10/18.260, para abonar as 
faltas de 07(sete) dias de 19/01/2022 a 25/01/2022, conforme contido nos autos do 
processo nº 04/340/2022.
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 

pROCESSO 04/401/2022
pORTARiA n.º 1138/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora LiLiAn DA SiLVA pEREiRA, Cirurgião Dentista, Secreta-
ria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/88.751, para abonar as faltas de 
07(sete) dias de 17/01/2022 a 23/01/2022, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/401/2022.
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 

pROCESSO 04/363/2022
pORTARiA n.º 1139/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora JuLiAnA ALEnCAR GOMES CARVALHO, Agente Comu-
nitário de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.747, 
para abonar as faltas de 06(seis) dias de 12/01/2022 a 17/01/2022, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/363/2022.
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 

pROCESSO 04/385/2022
pORTARiA n.º 1140/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora FAYEnY STEpHAniE FiGuEiREDO DE OLiVEiRA, As-
sistente de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 60/82.189, 
para abonar as faltas de 07(sete) dias de 11/01/2022 a 17/01/2022, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/363/2022.
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 

pROCESSO 04/391/2022
pORTARiA n.º 1141/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora MOniCA DA SiLVA COSTA, Fonoaudióloga, Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/94.732, para abonar as faltas de 
10(dez) dias de 10/01/2022 a 19/01/2022, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/391/2022.
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 

pROCESSO 04/196/2022
pORTARiA n.º 1142/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora inGRiD ARAuJO pEREiRA 25/90.887, para abonar as 
faltas de 07(sete) dias de 12/01/2022 a 18/01/2022, conforme contido nos autos do 
processo nº 04/363/2022.
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 

pROCESSO 04/076/2022
pORTARiA n.º 1143/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedi-
do formulado pela servidora MARinA CALMOn DE SOuZA, Assessor Especial de 
Serviços, Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 60/86.397, para 
abonar as faltas de 01(um) dia de 03/01/2022, conforme contido nos autos do pro-

cesso nº 04/076/2022.
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 

pROCESSO 04/846/2022
pORTARiA n.º 1144/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido for-
mulado pela servidora LORRAnY LuiZA FARiAS DE SOuZA, Zelador, Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 25/92.974, para abonar as faltas de 
07(sete) dias de 07/02/2022 a 17/02/2022, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/846/2022.
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 

pROCESSO 04/6640/2021
pORTARiA n.º 1145/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor WELLinGTOn DE SOuZA OLiVEiRA, Porteiro, Secreta-
ria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/80.689, para abonar as faltas de 
02(seis) dias de 08/12/2021 a 09/12/2021, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/6640/2021.
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 

pROCESSO 04/6576/2021
pORTARiA n.º 1146/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor VAniLDO AMARO DA SiLVA, Vigia, Secretaria Municipal 
de segurança Pública - SEMSEP, matrícula nº 10/20.369, para abonar as faltas de 
02(dois) dias de 09/12/2021 a 10/12/2021, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/6576/2021.
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 

pROCESSO 04/419/2022
pORTARiA n.º 1147/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora LEiR MARiA OLiVEiRA FRAnCiSCO, Agente Comunitá-
rio de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, matrícula nº 25/86.759, para 
abonar as faltas de 07(sete) dias de 17/01/2022 a 23/01/2022, conforme contido nos 
autos do processo nº 04/419/2022.
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 

pROCESSO 04/418/2022
pORTARiA n.º 1148/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Perícia Médica do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora ERiCA DO nASCiMEnTO BASTOS DE SOuZA, Copeiro 
Escolar, Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 25/81.185, para 
abonar as faltas de 07(seis) dias de 13/01/2022 a 19/01/2022, conforme contido nos 
autos do processo nº 04/418/2022.
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 n.º 1149/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
 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

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

ALCiLEnE SOuZA DA 
SiLVA 04/1664/2022 10/10.209 pROFESSOR ii 15 13/04/22 a 

27/04/22

MARiSA CRiSTinA DE 
SOuZA 04/1654/2022 10/15.013 SupERViSOR ES-

COLAR 13 30/03/22 a 
11/04/22

ELiAnE DE ARAuJO 
LiMA pEREiRA 04/1607/2022 10/20.353 DiGiTADORA 60 06/04/12 a 

04/06/22

ROBSOn WiLLiAn DE 
SOuZA 04/1608/2022 10/18.613 TRABALHADOR 

BRAÇAL 60 07/01/22 a 
05/06/22

HAnnA CATARinA 
COuTinHO COZEnDEi 04/1609/2022 10/47.225 SupERViSOR EDu-

CACiOnAL 30 01/04/22 a 
30/04/22

HELEnE DA SiLVA 
COnCEiÇÃO 04/1603/2022 10/06.587 pROFESSOR ii 30 28/03/22 a 

26/04/22

MARiSTELA nOVAES 04/1617/2022  10/22.419 pROFESSOR ii 05 29/05/22 a 
02/04/22

LuiZ AnDRE DE AL-
MEiDA E SiLVA 04/1666/2022 10/49.739 SECRETÁRiO ES-

COLAR 30 02/04/22 a 
01/05/22
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ingredientes

modo de preparo

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

Corte o frango em pe-
daços.

Coloque em uma pa-
nela de pressão o frango 
e os ingredientes, menos 
o colorau e cozinhe por 
20 minutos em fogo alto.

Abra a panela com cui-
dado (não esqueça de ti-
rar a pressão), coloque o 
colorau e uma pitada de 
sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo do 
seu fogão em fogo mé-
dio.

Bom apetite!

FRAnGo de PAnelA de 
PRessão sem áGuA

ingredientes

modo de preparo

CARne moídA Com 
BATATA simPles

500 g de carne moída/3 
colheres de óleo/2 den-
tes de alho/1 cebola mé-
dia picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha ou 
carne/4 batatas cortadas 
em cubo/tempero ver-
de/1 colher de colorau.

Coloque o óleo e a cebola até 
a cebola murchar e perder 
um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela se 
soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o table-
te de tempero.
Assim que estiver dissolven-
do o tablete, coloque a batata 
com um pouco de água, tam-
pe a panela
Logo em seguida, veja se a 
batata está mole e acrescen-
te o tempero verde.

ingredientes

modo de preparo

GAlinhA Com quiABo

680 g de molho de toma-
te/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada 
em pedaços/1 cebola in-
teira picada/3 dentes de 
alho/4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g de 
quiabo picado em rode-
las/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

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

ROSAnE RABELO DA 
GAMA 04/1662/2022 10/44.676 inTÉRpRETE DE 

LiBRAS 07 05/01/22 a 
11/04/22

iRACi DE JESuS 04/1671/2022 25/89.503 MEEnDEiRA 07 08/04/22 a 
14/04/22

ROSAnGELA DE 
CASTRO E SiLVA 04/1615/2022 10/06.190 inSpETOR DiSCi-

pLinA 30 30/03/22 a 
29/04/22

CATiA AnDREA Bi-
ZARRA SAnTAnA 04/1628/2022 25/84.986 MEREnDEiRA 15 06/04/22 a 

20/04/22

VAnESSA DE AnDRA-
DE LOYOLA THEO-

DORO
04/1693/2022 60/83.512 ASSESSOR ESpE-

CiAL DE SERViÇO 15 30/03/22 a 
13/04/22

VALDEMiRO MARiA 
DA COnCEiÇÃO pEi-
xOTO

04/1701/2022 10/18.535 GARi 30 25/03/22 a 
23/04/22

SiMOnE DE SOuZA 
CREMEnTinO 04/1814/2022 10/17.037 inSpETOR DiSCi-

pLinA 30 06/04/22 a 
05/05/22

CinTiA RAMOS DE 
CARVALHO 04/1699/2022 10/07.154 FOnOAuDiÓLOGO 30 05/04/22 a 

04/05/22

iSiS DA SiLVA MAR-
TinS 04/1702/2022 10/47.229 pROFESSOR ii 09 10/04/22 a 

18/04/22

REnATA MOREiRA DA 
SiLVA pEREiRA 04/1699/2022 10/47.824 pROFESSOR 09 10/04/22 a 

18/04/22

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 n.º 1150/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
 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

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

SiLVAnA AuGuSTO 
AMARO 04/1696/2022 10/43.673 ORiEnTADOR 

EDuCAC. 10 09/04/22 a 
18/04/22

SHEiLA BRAGA RE-
ZEnDE CARVALHO 04/122/2022 25/91.777 TÉCniCO En-

FERMAGEM 07 10/01/22 a 
16/01/22

LuCiEnE MORAES 
FEiJO 04/1681/2022 10/05.822 pROFESSOR 15 13/04/22 a 

27/04/22

SHEiLA SiLVA DE 
LiMA COSTA 04/1793/2022 10/15.163 SupERViSOR 

ESCOLAR 09 12/04/22 a 
20/04/22

DAniELLE CRiS-
TinA DE SOuZA 
GOMES ViEiRA

04/1742/2022 10/15.967 pROFESSOR ii 45 16/04/22 a 
30/05/22

KELY CRiSTinA 
DOS SAnTOS MO-

RETTi
04/1731/2022 10/56.582 pROFESSOR ii 30 13/04/22 a 

12/05/22

ALESSAnDRA 
ALMEiDA DA SiLVA 

SEnA
04/1733/2022 10/44.577 pROFESSOR 60 19/04/22 a 

17/06/22

MiDiA COELHO 
RODRiGuES 04/1722/2022 60/83.145 TÉCniCO En-

FERMAGEM 15 06/04/22 a 
20/04/22

SOLAnGELA DO 
CARMO 04/1234/2022 11/20.435 GEREnTE Ex-

pEDiEnTE 12 03/03/22 a 
14/03/22

EDEniLSOn GO-
MES MinGuTA 04/1086/2022 10/25.559 AGEnTE DA 

GuARDA 18 18/02/22 a 
07/03/22

niCOLinA GOnÇAL-
VES DA SiLVEiRA 04/1793/2022 10/56.334 pROFESSOR ii 30 15/04/22 a 

14/05/22

LiLiAnE CORTES 
MAniERO MEDEi-

ROS
04/1775/2022 10/50.304 pROFESSOR 30 16/04/22 a 

15/05/22

CAMiLA GRAZiELE 
piSO RAnHEL 04/1772/2022 60/82.716 CHEFE REG. DE 

EQuiQ 15 18/04/22 a 
02/05/22

ALYnE SAnTOS 
SiMOn 04/1774/2022 10/05.599 pROFESSOR ii 30 14/04/22 a 

13/05/22

LEOniLDES DA 
ROCHA DA piTA 04/1782/2022 10/06.131 pROFESSOR ii 30 18/04/22 a 

17/05/22

VALESKA nASCi-
MEnTO DA SiLVA 04/1756/2022 25/90.821 EnFERMEiRA 14 05/04/22 a 

18/04/22

FLAViA VALERiA 
RAiMunDO FER-

nAnDES
04/1753/2022 25/85.168 AuxiLiAR ADMi-

niSTRAÇÃO 15 11/04/22 a 
25/04/22

ZELiA RiBEiRO 
DOS SAnTOS 

ABREu
04/1785/2022 10/05.949 pROFESSOR 30 11/04/22 a 

10/05/22

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 n.º 1151/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
 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

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

LuiSA CuELLAR SALA-
ZAR MiRAnDA DA ROSA 04/1795/2022 10/17.567 MÉDiCO 60 20/04/22 a 

18/06/22

ViViAnE VEiGA DE 
MOuRA 04/1778/2022 10/14.958 e 

10/22.918 pROFESSOR ii 30 05/04/22 a 
04/05/22

ROSEMiRi JACinTHO 
GuiMARÃES 04/1791/2022 10/05.966 pROFESSOR ii 50 14/04/22 a 

02/06/22

ApARECiDA DAS GRA-
ÇÃS DA SiLVA DiAS 04/1786/2022 10/53.083 pROFESSOR 21 23/04/22 a 

13/05/22

LEiA TOLEDO DE SOu-
ZA 04/1805/2022 10/52.725 SECRETÁRiA 

ESCOLAR 25 04/04/22 a 
28/04/22

LiDiA GOnÇALVES FER-
nAnDES MARTinS 04/1773.2022 10.06.496 inSpETOR 

DiSCipLinA 30 20/04/22 a 
19/05/22

REJAnE DA SiLVA BAR-
BOSA DE CARVALHO 04/1771/2022 25/85.638 inSpETOR 

DiSCipLinA 07 26/04/22 a 
02/05/22

SHiRLEY MARiA JOVEn-
CiO DE MEnESES 04/1790/2022 10/47.836 pROFESSOR 60 21/04/22 a 

19/06/22

DAniELi DOS SAnTOS 
RODRiGuES 04/1787/2022 10/47.768 e 

10/07.578 pROFESSOR 30 19/04/22 a 
18/05/22

 uiLiVAn CHA-
VES MACHADO 04/1811/2022 25/90.298 ZELADOR 15 20/03/22 a 

04/04/22

ELEniCE DA COSTA 
LuCEnA 04/1808/2022 10/05.786 pROFESSOR 30 25/04/22 a 

24/05/22

MiRiAn MOREiRA 04/1849/2022 10/14.940 pROEFESSOR 60 22/04/22 a 
20/06/22

SOSTiAnE CLEA LiMA 
FOnSECA 04/1789/2022 10/06.089 pROFESSOR ii 30 16/04/22 a 

15/05/22

RODRiGO CARRARinE 
SCARinCi 04/1709/2022 10/43.782 AGEnTE DA 

GuARDA 07 09/04/22 a 
15/04/22

DEOTADO piMEnTA 04/1734/2022 10/18.268 TRABALHADOR 
BRAÇAL 15 07/04/22 a 

21/04/22

THAMARA MAiA FER-
REiRA 04/1667/2022 10/89.889 ZELADOR 12

28/03/22 A 
01/04/22 e 

07/04/22 a 
13/04/22

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 

pROCESSO 04/ 606/2022
pORTARiA n.º 1152/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO o pedido 
formulado pela servidora ADRiAnA DOMinGuES COSTA, Assistente Social, SE-
MASC, matrícula nº 10/46.484 por ausência de amparo legal, na forma determinada 
pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/606/2022.
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 

pROCESSO 04/ 5431/2021
pORTARiA n.º 1153/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO o pedido 
formulado pelo servidor JOSE MAuRiCiO DA SiLVA, Dentista Bulco maxilo facial, 
SEMUS, matrícula nº 10/80.348 por ausência de amparo legal, na forma determina-
da pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 14/97, conforme contido 
nos autos do processo nº 04/5431/2021.
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

pROCESSO 04/5235/2021
pORTARiA n.º 1154/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO o pedido 
formulado pela servidora AMAnDA CARDOSO VEnTuRiM DOS SAnTOS, Profes-
sor Educação Especial, SEMED, matrícula nº 10/47.769 por ausência de amparo le-
gal, na forma determinada pelo parágrafo único, do artigo 104 da Lei Complementar 
14/97, conforme contido nos autos do processo nº 04/5235/2021.
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

pROCESSO 04/639/2021
pORTARiA n.º 1155/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO o pedido 
formulado pela servidora ADRiAnA MARQuES MuLLER, Assistente Social, SE-
MASC, matrícula nº 10/46.469 por ausência de amparo legal, na forma determinada 
pelo parágrafo único, do artigo 90 da Lei Complementar 14/97, conforme contido nos 
autos do processo nº 04/639/2021.
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 n.º 1156/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais 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 nOJO

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍOD/OS

VAnESSA nEVES DE 
ARAuJO 04/1764/2022 25/87.085 pROFES-

SOR ii 08 24/04/22 a 
01/05/22

ALBERT RiBEiRO 
SOuZA 04/1792/2022 10/17.887 TÉC. EnFER-

MAGEM 08 24/04/22 a 
01/05/22

ADELSOn DA SiLVA 
BARBOSA 04/1760/2022 10/25.161 GuARDA 

Mun. 08 25/04/22 a 
02/05/22

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

ERRATA:                                                                                      
pROCESSO nº 37/3452/2016
na portaria nº 624 de 11 de novembro de 2020, publicada no Jornal Hora H de 
12/02/2020, referente à CELiA REGinA SERpA BARBOSA.
Onde se lê: ...... pERÍODO AQuiSiTiVO 04/11/2016 a 02/0472016.....
Leia-se: ...... pERÍODO AQuiSiTiVO 03/04/2011 A 02/04/2016......

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA n.º 1157/SEMAD/2022 DE 16 DE MAiO DE 2022
Tornar sem efeito, as PORTARIAS N.º 1039/SEMAD/2022 e N.º 1040/SE-
MAD/2022 DE 12 DE MAIO DE 2022, publicadas no Jornal Hora H em 13/05/2022.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ATOS OFICIAIS TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 202216


