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Ministro da Defesa diz 
que aeronaves invasoras 
serão destruídas no Rio

Vereador 
assume 

Prefeitura 
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Cadáver 
carbonizado 
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Estação é 
reformada 
para Jogos 
Olímpicos

Relator 
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cassação 
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Carrões de 
luxo vão ser 

leiloados em 
Mangaratiba

TRE entrará 
com ação 

contra 
deputado

PM mata suspeito e manda dois 
tralhas pro xilindró em Mesquita

“Vida dupla e imoral”
reprodução/facebook
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escândalo na igreja

reprodução/facebook

fernanda rouvenat/g1

Ministro Raul Jungmann afirmou que não vão faltar 
dispositivos para garantir tranquilidade nas Olimpíadas

Pastora Bianca, ao lado do ex-marido Felipe, também pastor, fez desabafo em rede social (e)

Os marginais estavam em carro roubado quando foram perseguidos pelos agentes do 20º BPM (Mesquita)

Felipe Heiderich foi denunciado pela esposa, a também pastora Bianca 
Toledo, por cometer abusos sexuais contra o filho dela, de cinco anos. Preso 
por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), ele 
tentou se matar após a esposa saber do crime. O religioso, que teria decla-
rado ser homossexual, teve a prisão decretada pela Justiça e está encarcera-
do no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. 
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Homicídios encontra 
carro usado na morte 
de médica na Baixada
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Casal pastel

Mundo animal

um casal de gas-
tonia, no estado da 
carolina do norte, 
nos estados unidos, 
acabou após uma 
troca de agressões 
atirando pastéis um 
no outro. brad Scott 
beard, de 24 anos, 
e Samantha brooke 
canipe, de 21, fo-
ram levados pela 
polícia local para a 
delegacia do con-
dado de gaston.

um vídeo em que 
um porquinho apare-
ce levando um gato 
‘para passear’ pela 
coleira está fazendo 
sucesso na internet. 
no vídeo, o porco Mo-
ritz anda pela calça-
da, com a coleira na 
boca, guiando o gato 
Leonardo. outro por-
co, identificado como 
Smarty, acompanha o 
passeio da dupla.

o papa francisco aceitou ontem, a renúncia 
ao governo pastoral da arquidiocese da paraíba 
apresentada pelo arcebispo dom aldo di cillo 
pagotto, acusado de manter relações homosse-
xuais e de ignorar casos de pedofilia que seriam 
frequentes na região onde atuava. 

o brasil pode ter o 1° genérico do medica-
mento truvada, que previne contaminação 
pelo vírus HIv, e que atualmente é importa-
do pelos brasileiros a um custo elevado. o 
Ministério da Saúde também importa com-
ponentes do truvada para distribuição pelo 
Sistema Único de Saúde (SuS).

o genérico foi desenvolvido pela empresa 
brasileira blanver, através de parceria com o 
Ministério da Saúde. a indústria desenvolve 
a tecnologia de medicamentos e tem prazo 
de cinco anos para transferir essa tecnolo-
gia para a fundação Instituto oswaldo cruz 
(fiocruz).

Padre gay

Truvada Truvada II

por meio de um processo canônico, a arqui-
diocese havia sofrido no ano passado uma inter-
venção da Santa Sé, com o envio do bispo de 
garanhuns, fernando guimarães, como ‘visitante 
apostólico’. pagotto, de 66 anos, foi proibido de 
ordenar novos diáconos e sacerdotes.

Padre gay II

o atleta paralímpico sul-africano oscar pis-
torius foi condenado ontem a 6 anos de prisão 
pela morte de sua namorada, a modelo reeva 
Steenkamp. a juíza de pretória, thokozile Masipa, 
disse que o réu "não é uma pessoa violenta" e 
que tem demonstrado arrependimento e disposi-
ção para realizar trabalhos sociais.

oscar pistorius matou sua namorada no dia 14 
de fevereiro de 2013, disparando quatro vezes na 
porta do banheiro de sua casa, em pretória. o 
atleta alegou que a tinha confundido com um 
ladrão e que, com medo, disparou. a versão foi 
aceita pela juíza, que o condenou a apenas cin-
co anos de prisão.

Atleta é condenado III

Seleção para vendedores 
a Ícone recursos Humanos seleciona vendedo-

res para trabalhar em loja de roupas, calçados e 
acessórios. necessário experiência com vendas de 
roupa feminina ou masculina. Média salarial: r$ 
1.500,00 + benefícios. Interessados com o perfil de-
vem enviar currículo para iconerh@yahoo.com.br.

Auxiliar de manutenção predial
Hospital de grande porte localizado na Zona Sul, 

seleciona para vaga de auxiliar de manutenção 
predial. necessário experiência em pintura, elétrica 
e hidráulica. Salário compatível com mercado + be-
nefícios. para se candidatar enviar currículo para re-
crutamento.maternidade@yahoo.com.br.

Chance para vendedor externo
a Sinaf, empresa de seguro de vida e assistência 

funeral está selecionando profissionais que se identi-
fiquem com a área de vendas para atuar como ven-
dedor externo. a empresa oferece salário garantia de 
r$ 1.000,00 e comissões agressivas. Interessados enviar 
currículo para sinafrh@yahoo.com.br.

Prazo para pagamento termina hoje 
os empregadores têm até hoje para realizar o pa-

gamento do documento de arrecadação do eSocial 
(dae) que se refere ao mês de maio. o documento 
reúne uma guia com as contribuições fiscais, traba-
lhistas e previdenciárias, informações dos empregados 
domésticos que são recolhidas pelos empregadores.

Há risco político
apesar do comprometimento renovado do go-

verno interino de Michel temer em focar na conso-
lidação fiscal, as incertezas políticas continuam al-
tas o suficiente para afetar o conteúdo, escopo e 
ritmo das reformas, afirmou em relatório a a agên-
cia especialista em  classificação de risco, fitch. 

Recorde histórico de queda 
o comércio brasileiro encerrou o primeiro semestre 

de 2016 com queda de 8,3% na comparação com 
o mesmo período do ano passado. essa foi a maior 
queda para o período de toda a série histórica do 
indicador da Serasa experian. a maior retração até 
agora, de 6,9%, havia sido registrada em 2002.

Atleta é condenado 

Ícone RH

Sinaf

eSocial

coméRcio

Mundial de Carregamento de Esposas

Atleta é condenado II
"É um herói caído, perdeu sua carreira e sua 

paz, sua vida nunca voltará a ser a mesma", ar-
gumentou a juíza para justificar uma condena-
ção abaixo do mínimo de 15 anos que prevê a 
justiça sul-africana para o crime de assassinato. 
na sua opinião pessoal, pistorius é "um bom can-
didato para a reabilitação".

HoSpital de gRande poRte

medidaS fiScaiS

LeHtIkuva/tIMo HartIkaInen/reuterS

o casal russo anastasia Loginova e dimitriy Sagal venceu o tradicional 
campeonato Mundial de carregamento de esposas, que foi disputado no 
último sábado na finlândia. a competição é realizada desde 1997 em Sonka-
järvi. Segundo o site oficial do evento, 51 casais de diversos países encararam 
o desafio. além da rússia e da anfitriã finlândia, participantes da alemanha, 
eua, Japão, Suécia, austrália, México, estônia, canadá e Áustria marcaram 
presença. o campeonato não havia sido disputado em 2014 e 2015. nas 
disputas de 2009 a 2013, o evento tinha sido dominado pelo casal finlandês 
taisto Miettinen e kristiina Haapanen, que havia sido pentacampeão. 

Sem noção
uma pré-candidata a vereadora pelo pt 

em nova Iguaçu parece viver no 'mundo 
fantástico de bob'. Imaginem que a moça 
sem noção, através de uma postagem no 
facebook, demonstrou que acredita que 
o partido tem condições de eleger um ve-
reador no município.

Sem noção II
através do post, ela tentou encorajar 

pretensos pré-candidatos e parece acre-
ditar piamente que a sigla tem condições 
de disputar de igual pra igual, as eleições 
deste ano.

Muso dos protestos
um pré-candidato a prefeito de nova 

Iguaçu parece ter sido promovido de 
'playboy político' para 'muso dos protes-
tos'. o moço bonito que faz chapinha no 
cabelo, não pode ver uma manifestação 
que automaticamente pega seu iphone 6 
plus, e manda brasa no vídeo-selfie.

Dando carne a gato
um jovem pré-candidato a prefeito de 

Mesquita parece desconhecer a lei elei-
toral divulgada recentemente, que proíbe 
o impulsionamento de postagens no face-
book. o moço tem usado a ferramenta de 
publicação patrocinada para divulgar o 
evento de oficialização de sua pré-candi-
datura.

Prática ilegal
a prática é considerada ilegal e pode 

gerar desde multa até a impugnação e 
inegebilidade. para o Justiça, o anúncio 
patrocinado suprime o caráter democrá-
tico da rede social, ferindo o princípio da 
isonomia entre os pré-candidatos, privile-
giando aquele que dispõe de maior poder 
financeiro para custear suas publicações.



Defensoria e secretários de Saúde 
se encontram na sede do Cisbaf
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
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Câmara muniCipal de belford roxo

saúde

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Reunião teve como objetivo debater a implantação de projeto que visa reduzir a judicialização na saúde.

na manhã de on-
tem, defensores 
públicos esta-

duais e secretários de 
Saúde da baixada flu-
minense se reuniram na 
sede do consórcio In-
termunicipal de Saúde 
da baixada fluminen-
se (cISbaf), em nova 
Iguaçu, para debater 
a implementação de 
parcerias com as se-
cretarias municipais de 
Saúde da região com 
o objetivo de reduzir a 
judicialização no setor 
e fomentar o planeja-
mento regional. dados 
da defensoria pública 
do rio de Janeiro mos-
tram que o valor gasto 
com o atendimento das 
demandas judiciais em 
2014 chegou a r$ 71 
milhões, sendo que 52% 
estão relacionados à 
medicamentos.

CATES
de acordo com a dra. 

thaísa guerreiro de Sou-
za, coordenadora da 
Saúde e tutela coletiva, 
a proposta é implantar 
nos municípios fluminen-
ses centros de apoio 
técnico em Saúde, ca-
teS, que funcionaria 
como uma espécie de 
replicação da experiên-
cia exitosa da câmara 
de resolução de Litígios 
de Saúde – crLS. Segun-
do a defensora pública, 
o cateS tem o papel 
de resolver extrajudicial-
mente o maior número 
possível de demandas 
de medicamentos, insu-
mos e serviços de saúde.

nova Iguaçu foi a 
primeira cidade na bai-
xada a firmar esta par-
ceria, em 2014, e afirma 
que 40% dos casos são 
solucionados administra-
tivamente, ou seja, sem 
a necessidade de ajui-

zamento. o secretário 
municipal de Saúde de 
nova Iguaçu, dr. emer-
son trindade, está satis-

feito com os resultados 
alcançados. “essa inte-
gração com a defen-
soria pública do estado 

abriu o diálogo, diminuiu 
muito a judicialização e 
os custos para o muni-
cípio, deu agilidade ao 

atendimento das de-
mandas, enfim, só veio 
contribuir com o municí-
pio”, garantiu.

Profissionais presentes na reunião 
participaram tam-

bém da reunião o de-
fensor público do rJ, 
dr. antônio carlos de 
oliveira, os secretá-

rios de Saúde de belford 
roxo, Márcio valério da 
Silva, de duque de ca-
xias, camillo Junqueira, 
de Queimados, rosane 

azevedo do nascimen-
to, e de Seropédica, 
césar guimarães, os 
subsecretários de Saúde 
de belford roxo, Leo-

nardo Mazzutti, de São 
João de Meriti, fabia-
no Simplicio, o coorde-
nador da urgência e 
emergência de nova 

Iguaçu, Luis felipe de al-
meida Silva, a secretá-
ria executiva do cisbaf, 
dra. rosangela bello, a 
diretora de projetos do 

cisbaf, dra. Márcia 
cristina ribeiro, e o 
coordenador de as-
sistência do Samu, ri-
cardo Mangabeira.

Diversas autoridades da Baixada Fluminense participaram do encontro buscando melhorias na saúde

reprodução

Justiça Eleitoral vai entrar com 
pedido de ação contra deputado

algumas irregularida-
des como pedido de 
voto, captação irregular 
de recursos para cam-
panha e propaganda 
negativa contra adver-
sários, foram presencia-
das pelo coordenador 
estadual de fiscalização 
de propaganda eleitoral, 
juiz Marcello rubioli, no 
evento de lançamento 
da pré-candidatura de 
Marcelo freixo, na noite 
da última segunda-feira, 
no clube Municipal, na 
tijuca.

registros feitos pelos fis-
cais do tre mostram que 
"uma sacolinha" foi pas-
sada entre os presentes, 
pedindo contribuição 
para a campanha. a le-
gislação proíbe doações 
antes de 16 de agosto. o 
juiz relata também que o 

partido distribuiu formulá-
rios de cadastro de vo-
luntários, com a pergunta 
"o que você pode fazer 
pela campanha do frei-
xo?". para fazer imagens 
da ficha, rubioli chegou 
a preencher o formulário 
com seus dados verda-
deiros.

rubioli vai encaminhar 

os vídeos do evento ao 
Ministério público eleito-
ral, com pedido de aber-
tura de ação por pro-
paganda antecipada 
e captação irregular de 
recursos.

"as irregularidades fo-
ram flagrante. pareceu 
um ato de campanha", 
afirmou rubiolli.

Freixo é acusado de pedir votos e captação irregular

Mangaratiba vai leiloar carros 
de luxo da gestão de Capixaba

veículos de luxo 
comprados na ges-
tão do ex-prefeito 
evandro capixaba, 
condenado a 52 
anos de prisão, se-
rão leiloados pela 
prefeitura de Man-
garatiba. com o di-
nheiro arrecadado 
com o leilão, a atu-
al gestão municipal 
pretende comprar 
duas ambulâncias, 
reduzindo em r$ 
20 mil o gasto com 
aluguel dos veícu-
los que atendem a 
saúde do município 
atualmente.

no total, são 47 
veículos, entre eles 
seis considerados 
de luxo, como Jet-
tas blindados e pi-
capes amaroks, que 

serviam a capixaba e 
ao alto escalão muni-
cipal.

o atual prefeito 
de Mangaratiba, ruy 
Quintanilha (pv), que 
substituiu cabixaba, 
vinha usando os ve-
ículos, mas, com a 
condenação do ex-
-prefeito, decidiu lei-
loá-los por conta do 
"alto custo operacio-

nal, de manuten-
ção, e dificuldade 
de aquisição de pe-
ças".

capixaba foi con-
denado por fraudes 
em 16 licitações, 
falsificações de do-
cumentos, uso de 
documentos falsos, 
formação de qua-
drilha e coação no 
curso do processo.

Dinheiro arrecadado vai comprar ambulâncias

reprodução

as instituições que 
quiserem firmar par-
ceria com a Justiça 
eleitoral para divulgar 
os resultados das elei-
ções 2016 têm até 3 
de agosto para se ca-
dastrar no site do tSe. 
cada veículo parceiro 

Interessados em divulgar resultados das eleições devem se cadastrar
poderá criar uma so-
lução própria com os 
dados da divulgação 
disponibilizados pelo 
tSe e, assim, qualquer 
cidadão poderá aces-
sar os resultados, de 
forma rápida e segu-
ra, de seu computa-

dor pessoal, tablet ou 
smartphone. 

o objetivo é facilitar 
a divulgação dos re-
sultados com mais agi-
lidade na distribuição 
dos dados.

para se inscrever, a 
entidade interessada 

deve preencher al-
guns requisitos, quais 
sejam: ser provedora 
de acesso à internet, 
empresa de teleco-
municação, veículo 
de imprensa ou parti-
do político com repre-
sentação na câma-

ra federal; acatar as 
orientações, critérios e 
prazos determinados 
pelos órgãos da Justi-
ça eleitoral; disponibi-
lizar os resultados gra-
tuitamente a qualquer 
interessado; divulgar os 
dados recebidos, infor-

mando a sua origem; 
ter inscrição no cnpJ 
com situação regular 
na Secretaria da re-
ceita federal do brasil; 
e cadastrar-se na Justi-
ça eleitoral no prazo e 
nos moldes estabeleci-
dos pela resolução.

dIvuLgação



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

a rua dos Motoristas, no bairro San-
ta terezinha agora é dos condutores, 
dos ciclistas, dos pedestres, de todos. 
a prefeitura de Japeri está concluin-
do o serviço de recapeamento asfal-
tico da via.

foram recupera-
dos vários trechos 
de vias da região. 
as ações foram 
concentradas na 
rua alexandre 
rodrigues, e tem 
como o objetivo 
melhorar o tráfego 
de veículos e de 
pedestres nos locais.

a pedido do vere-
ador Jorge Marotte, 
a prefeitura de nova 
Iguaçu, através da 
Secretaria de obras 
e da companhia 
de desenvolvimento 
(codeni), intensificou 
a operação tapa-
-buraco no bairro vila 
nova.

as inscrições já estão abertas para a primeira edi-
ção do eleições em foco, novo projeto da abert 
que aborda assuntos de interesse dos radiodifusores 
sobre o período eleitoral.

o diretor de assuntos Legais e Institucionais da 
associação brasileira de emissoras de rádio e tv, 
cristiano Lobato flôres, vai entrevistar o ministro do 
tSe, Henrique neves da Silva.

Tapa-buraco Tapa-buraco II

Eleições em Foco Eleições em Foco II

Eles disseram... nós publicamos!
“Até bandido tem direito, ou seja, ninguém pode ficar, num estado democrático de direito, sem o con-

traditório, sem a ampla defesa, sem presunção de inocência. Então, foi o que eu falei: até bandido tem 
direito”, justificou o deputado ronaldo fonseca (proS-df).

as famílias beneficiárias do aluguel So-
cial vão receber, até o fim do dia, o auxí-
lio. o governo do estado já enviou, na úl-
tima terça, o montante de r$ 4,5 milhões 
para a caixa econômica federal fazer o 
pagamento.

o secretário de estado de assistência 
Social e direitos Humanos, paulo Melo, 
conversou pessoalmente com os repre-
sentantes do grupo que realizou uma ma-
nifestação na avenida presidente vargas, 
no centro do rio.

dIreto ao ponto

“eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, 
sem saber o calibre do perigo, eu não sei d’aonde 
vem o tiro”. a letra da música ‘calibre’ da ban-
da paralamas do Sucesso, descreve claramente 
o sentimento de grande parte da população do 
estado do rio, que atualmente, sai de casa sem 
saber se volta. Isso, por conta da violência que au-
menta a cada dia sem ter hora e nem local para 
fazer mais uma vítima.

Intervenção Intervenção II Intervenção III
o deputado Índio da cos-

ta (pSd-rJ) vai entregar pes-
soalmente ao presidente 
em exercício Michel temer, 
esta semana, uma carta em 
que solicita a decretação 
de intervenção federal no 
rio de Janeiro. 

no documento o parla-
mentar alega que o estado 
do rio de Janeiro enfrenta 
uma situação de “absolu-
ta gravidade, com reflexos 
na capital”, às vésperas da 
abertura das olimpíadas rio 
2016.

o apelo cita a consti-
tuição, que cita como um 
dos motivos de intervenção 
o “grave comprometimen-
to da ordem pública”, com 
base nos recentes casos de 
violência contra moradores 
e turistas.

Aluguel Social

Aluguel Social II

quinta-feira, 07 de julho de 2016

Alessandro Pezão tentou pressionar Antonio Marcos 

Brasília

a comissão de cons-
tituição e Justiça (ccJ) 
da câmara concedeu 
ontem, após a conclu-
são da leitura do pare-
cer do deputado ronal-
do fonseca (proS-df) 
que analisou recurso de 
eduardo cunha (pMdb-
-rJ), a pedido de inte-
grantes do colegiado, 
um tempo extra para os 
deputados analisarem 
o relatório. a discussão 
e a votação do docu-
mento foram adiadas 
para a próxima segun-
da-feira.

considerado aliado 
do presidente afasta-

do da câmara, ronaldo 
fonseca recomendou ao 
colegiado em seu voto, 
na sessão de ontem, anu-
lar a votação do relatório 
do conselho de Ética que 
opinou favoravelmente à 
cassação do mandato 

com mais de 588 mil adeptos 
no brasil, as religiões de matriz afri-
cana não terão espaço no cen-
tro ecumênico que será instala-
do na vila olímpica, onde ficarão 
abrigados os atletas da rio-2016.

O calibre do perigo

do peemedebista. no 
parecer, o deputado 
do distrito federal suge-
riu à ccJ que seja rea-
lizada uma nova vota-
ção no conselho para 
analisar o processo de 
perda de mandato.

de que o presidente 
afastado do poder 

Legislativo de casimiro 
de abreu está em maus 
lençóis e que dificilmente 
escapará dos rigores da 
lei e do martelo da Justi-
ça ninguém ousa duvidar 
e não há nenhuma apos-
ta no contrário, mas fatos 
que estão sob investiga-
ção podem apontar em 
direção à sede do go-
verno municipal. É que 
um dos nomeados na 
presidência da câmara 
por alessandro Macabu 
de araújo, o pezão que - 
segundo denúncias con-
firmadas no Mp, era obri-
gado a devolver a maior 
parte do que recebia 

Inimigos íntimos em 
Casimiro de Abreu

como salário para ser en-
tregue a alessandro, teria 
revelado que lhe fora ofe-
recido dinheiro para que 
sustentasse em depoi-
mento o que já havia re-
velado em gravação de 
áudio e vídeo usada para 
incriminar pezão. esta ver-
são já teria sido assegura-
da por um homem ligado 
à prefeitura, dando conta 
de que o dinheiro ofere-
cido teria sido dado por 
um empresário com con-
tratos com a municipali-
dade e repassado a um 
assessor do gabinete do 
prefeito antonio Marcos 
Lemos para ser entregue 
ao acusador de alessan-
dro Macabu.

dIvuLgação

Meriti anistia em até 100% juros e multas de impostos atrasados
refIS

Contribuintes devem comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda

A discussão e a votação do processo foram adiadas

Isenção total dos encargos são para quem pagar à vista ou parcelar em até quatro vezes.

Matéria de responsabilidade da Secretaria de comunicação Social da prefeitura de São João de Meriti.

confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

SueLLen LIMa/fraMepHoto/eStadão conteÚdo 

contribuintes com 
tributos municipais 
em atraso ain-

da podem aproveitar a 
oportunidade de regu-
larizar suas pendências 
com até 100% de des-
conto nos juros e multas 
de taxas como: Iptu, ISS e 
ItbI. a Secretaria Munici-
pal de fazenda e plane-
jamento da prefeitura de 
São João de Meriti segue 
realizando a campanha 
do programa de recupe-
ração fiscal (refIS), que 
refinancia os valores da 
dívida ativa de pessoas 
físicas e jurídicas.

a ação concede a 
anistia das multas e dos 

juros relativos aos tributos 
vencidos e não pagos, 
em dívida ativa até o dia 
31 de dezembro de 2015. 
a isenção chega a 100% 
dos juros e das multas 
para quem efetuar o pa-
gamento total do valor à 
vista ou parcelar em até 
quatro vezes.

AlERTA 
o secretário municipal 

de fazenda e planeja-
mento, Luciano rolim, faz 
um alerta sobre as con-
sequências ao contribuin-
te que não regularizar o 
pagamento de seus im-
postos. “essa é mais uma 
grande campanha que a 
prefeitura está realizando 
para ajudar os munícipes 

dIvuLgação 

Relator quer anular cassação de Cunha
reprodução 

Condomínio sem água em Nova Iguaçu
reprodução
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Moradores do 
conjunto residen-
cial chamonix, tam-

a regularizarem suas dí-
vidas com o município. É 
importante lembrar que 
quem não aproveitar essa 
oportunidade poderá so-
frer as sanções que a lei 
determina. por isso, é fun-
damental comparecer à 
Secretaria e aproveitar 
o refis, que é por tempo 
limitado”, lembra o secre-
tário.

o atendimento do re-
fis acontece de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
17h30, nos seguintes locais: 
Secretaria Municipal de 
fazenda e planejamen-
to (av. presidente Lincoln, 
899 – Jardim Meriti) e rio 
poupa tempo (Shopping 
grande rio, rua Maria So-
ares Sendas, 111 – centro).

bém conhecido como 
condomínio rosa, no 
bairro cabuçu em 

nova Iguaçu, re-
clamam que estão 
há uma semana so-
frendo com a falta 
d’água. Inconfor-
mados, na última 
terça-feira, os mo-
radores realizaram 
um protesto atean-
do fogo em pneus 
e interditando a av. 
abílio augusto tá-
vora. Segundo eles, 
vários contatos já 
foram feitos com 
a cedae e com a 
prefeitura, porém 
nada foi feito até o 
momento.

reprodução
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Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos e Guarda Municipal retiraram rancho de área do Saae-VR.
dIvuLgação/pMvr

Todo o material será recolhido pela SMSP, que vai promover a recuperação da área

dIvuLgação/pMpr

Área será reaproveitada com plantio de árvores e plantas ornamentais

andrÉ aQuIno/reprodução

Volta Redonda recupera área 
pública ocupada irregularmente

uma ação conjunta 
da coordenado-
ria Municipal de 

defesa civil (cMdc) de 
volta redonda, Secreta-
ria Municipal de Serviços 
públicos (SMSp), e guar-
da Municipal de volta 
redonda (gMvr), recu-
perou na última terça-
-feira uma área pública 
ocupada irregularmen-
te no bairro Santa cruz. 
na área, onde funcio-
nava uma antiga cai-
xa d’água do Saae-vr 
(Serviço autônomo de 
Água e esgoto de volta 
redonda), foi construí-
do um pequeno rancho, 

com galinheiro, uma co-
bertura (paiol) e diversas 
cercas.
      DESOCUPAÇÃO
"essa desocupação é 
resultado de uma ação 
pública iniciada em 
2015, depois de diversas 
denúncias feitas à defe-
sa civil, Secretaria Muni-
cipal de planejamento 
(SMp) e gMvr. o res-
ponsável foi notificado 
pelo menos duas vezes, 
e não tomou nenhuma 
providência para retirar 
a construção, por isso 
cumprimos a ordem de 
demolição, recuperando 
uma área do Município" 
explicou o coordenador 
da defesa civil, rubens 
Siqueira, acrescentando 

que a desocupação foi 
pacífica. “o responsá-
vel entendeu, não hou-
ve nenhuma objeção, a 
operação foi realizada 
com tranquilidade.
de acordo com Siqueira, 
a área passará a ser mo-
nitorada permanente-
mente pela defesa civil. 
“essa área vai passar a 
ser monitorada constan-
temente pela defesa ci-
vil, em um trabalho con-
tinuado que fazemos em 
outras áreas da cidade, 
para evitar novas ocu-
pações. e toda área pú-
blica onde houver irre-
gularidades nós vamos 
atuar, sempre respalda-
dos pela lei”, frisou o co-
ordenador.

após a demolição, 
todo o material será 
recolhido pela SMSp, 
que vai promover a 
recuperação da área, 

com plantio de árvores 
e plantas ornamentais. 
a operação envolveu 
três agentes da defesa 
civil; três agentes da 

gMvr; e 15 homens 
da SMSp, e foi utilizada 
uma retroescavadeira 
na demolição. como o 
local é de difícil aces-

so" em uma ladeira que 
não permite a subida 
de caminhões" todo o 
material terá que ser 
retirado manualmente, 

para ser recolhido por 
caminhões. de acordo 
com os responsáveis 
pela operação, cerca 
de 4 a 5 caminhões 

de material deve-
rão ser retirados do 
local, sendo enca-
minhados para o 
aterro Municipal.

Projeto de regularização fundiária 
será apresentado para moradores

O projeto é resultado de um levantamento topográfico na região

ontem, na escola 
Municipal Maria dulce 
freire chaves, no bairro 
novo Surubi, aconte-
ceu uma reunião para 
moradores sobre o pro-
jeto de regularização 
fundiária, que atende-
rá famílias com emis-
são do documento de 
propriedade dos imó-
veis juntos aos cartó-
rios (escritura pública) 
e projeto de urbaniza-
ção de áreas de posse. 
o projeto é resultado 
de um levantamento 

topográfico (técnico e 
social) em áreas nos bair-
ros vicentina, novo Suru-
bi e cabral. ele foi feito 
por profissionais como 
topógrafos, engenheiros 
e assistentes sociais. além 
das escrituras para mo-
radores, ele inclui ainda 
serviços de urbanização, 
saneamento, construção 
de praças, áreas de lazer 
e postos de saúde. nesse 
primeiro momento serão 
realizadas reuniões com 
os moradores para apre-
sentação dos projetos. 

o próximo passo será 
buscar recursos junto 
ao governo federal 
para a legalização das 
propriedades e realizar 
os serviços de urbani-
zação.
na próxima quarta-fei-
ra, acontece mais uma 
reunião para morado-
res na escola Municipal 
Maria de assis barbo-
za, no bairro cabral. 
no dia 20 de julho, na 
escola Municipal Júlio 
verne, na vicentina. 
ambas às 18 horas. 

arQuIvo - acoM/pMr

Presidente da Câmara assume 
cargo de prefeito interino de Itatiaia

a 89 dias das elei-
ções, Itatiaia tem novo 
prefeito. por decisão 
da Justiça, o presi-
dente interino da câ-
mara de vereadores, 
eduardo guedes da 
Silva, assumiu ontem o 
comando da prefeitu-
ra. o prefeito Luiz car-
los ferreira bastos foi 
afastado acusado de 
abuso de poder eco-
nômico nas eleições 
de 2012.
o tribunal regional 
eleitoral (tre) comu-
nicou ao presidente 
da câmara a assumir 
imediatamente a pre-
feitura depois do afas-
tamento de Luiz car-
los. a decisão poderia 
acabar com a candi-

datura à reeleição dos 
vereadores Jair balbi-
no Iberê Moreira alves. 
Mas nessa semana os 
dois estão afastados 
dos cargos por licença 

médica.
por isso, quem assumiu 
o executivo munici-
pal foi eduardo gue-
des, conhecido como 
dudu (pMdb), primei-
ro-secretário da mesa 
e atual presidente in-
terino da câmara. Se-
gundo a reportagem 
do rJtv, ele também é 
pré-candidato à pre-
feitura nas próximas 
eleições.
"eu acho que o povo 
de Itatiaia realmente 
precisa desse acolhi-
mento do poder pú-
blico. essa serenidade 
nós temos realmente 
pra boa condução 
dos trabalhos, inde-
pendente do tempo 
que seja", disse dudu.

Eduardo Guedes da Silva

dIvuLgação

Prefeitura de Barra Mansa libera vale 
alimentação dos servidores públicos
 a prefeitura de barra 
Mansa, por meio da 
Secretaria Municipal 
de administração e 
Modernização do Ser-
viço público, informa 
que o vale alimenta-

ção dos servidores pú-
blicos, pensionistas e 
aposentados foi libera-
do ontem. de acordo 
com a Secretaria, tem 
direito ao vale alimen-
tação os servidores 

municipais ativos e ina-
tivos que ganham sa-
lário de até r$ 1.776,96. 
a prefeitura arca com 
ap rox imadamen te 
43% do valor do bene-
fício, que é de r$ 200.

Paralisação de sindicato bloqueia 
entrada da CSN em Volta Redonda

o Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul fluminen-
se fez uma manifesta-
ção ontem em frente a 
um dos acessos à com-
panhia Siderúrgica na-
cional (cSn) , em volta 
redonda, no Sul do rio 
de Janeiro. de acordo 
com o presidente do 
sindicato, Silvio cam-
pos, a paralisação 
começou às 4h e blo-
queou a entrada usina 
presidente vargas, que 
fica no bairro vila San-
ta cecília. ela terminou 
às 8h, depois de assem-
bléia com funcionários. 
“a proposta de aumen-
to zero foi avisada em 
maio, e, até hoje, não 
fomos chamados para 
conversar”, afirmou o 
presidente. de acordo 

com o assessor do sindi-
cato, andré aquino, os 
trabalhadores querem 
uma reposição da infla-
ção, do Índice nacional 
de preços ao consumi-
dor (Inpc) que, segundo 

ele, fechou em 9,38% 
de aumento. ele disse, 
ainda, que a proposta 
oferecida pela cSn em 
maio incluía a retirada 
do abono de férias e o 
turno de seis horas.

Entradas ficaram bloquadas a partir das 4h de ontem

andrÉ aQuIno/reprodução
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Propina mancha Eletronuclear
MPF anuncia o afastamento do presidente da empresa por suspeita de favorecimento ao 
ex-dirigente, Othon Luiz Pinheiro. Operação realizada com PF cumpriu vários mandados.
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o presidente da 
e let ronuc lear, 
pedro diniz fi-

gueiredo, foi afastado 
da empresa, a pedido 
da polícia federal, por 
haver evidências de 
que cometeu favoreci-
mento pessoal para o 
ex-presidente da em-
presa, othon pinheiro, 
que cumpria prisão do-
miciliar, revogada du-
rante a operação pri-
pyat realizada ontem. 
ele foi levado para a 
sede do órgão através 
de condução coerciti-
va (quando a pessoa é 
obrigada a prestar de-
poimento). 

o Ministério público 
federal (Mpf) detalhou 
a ação, desdobramen-
to da Lava Jato, que, 
com o apoio da su-
perintendência da pf 
no rio, conduziu medi-
das cautelares, como 
mandados de prisão 
cumpridos no estado 
fluminense e em porto 
alegre. 

o Mpf explicou ain-
da que o esquema 
movimentou r$ 48 mi-
lhões em propina. “em 
relação a angra 3, a 
andrade gutierrez che-
gou a receber da ele-
tronuclear r$ 1,2 bilhão. 
o que apurou-se é que 
havia pelo menos 2% 
desse valor para o nú-
cleo político, 1% des-
se valor para o senhor 
othon Luiz e 1% para 
os diretores que foram 
presos hoje. a gente 
está falando de pro-
pina na ordem de ate 
r$ 48 milhões, que é o 
valor desses 4%”, disse o 

procurador da repúbli-
ca, Lauro coelho Junior.

 InTERFERênCIA nAS 
InvESTIGAÇõES 

o Mpf esclareceu 
ainda que pedro diniz 
interferiu no andamen-
to das investigações in-
ternas sobre othon que 
estavam sendo levadas 
a cabo por comissão 
Independente de Inves-
tigação instituída pela 
eletrobras. a eletronu-
clear é uma subsidiária 
da empresa.

os mandados de 
prisões de ontem, de 
acordo com o Mpf, tive-
ram como objetivo ob-
ter provas adicionais de 

Representantes do Ministério Público Federal e Polícia Federal explicam detalhes da operação Pripyat 

Gisele levou tiro na cabeça

MatHeuS rodrIgueS/g1

Justiça anula prisão domiciliar de Cavendish e Cachoeira

por decisão do 
d e s e m b a r g a d o r 
paulo espírito Santo, 

do tribunal regional 
federal da 2ª região, 
a Justiça anulou, on-

Suspeitos de assalto a ônibus rodam DH acha carro usado na morte da médica 

crimes de organizações 
criminosas, fraudes lici-
tatórias, corrupção e la-
vagem de dinheiro de-
correntes de contratos 
da eletronuclear, “em 
especial dos ajustes ce-
lebrados pela constru-
tora andrade gutierrez 
para as obras de cons-
trução civil da usina de 
angra 3”.

além de sete manda-
dos de prisão preventi-
va e três de temporária, 
foram expedidos para 
a operação mais nove 
mandados de condu-
ção coercitiva, e o blo-
queio de bens e ativos 
de 17 pessoas físicas e 
jurídicas. além disso um 

três suspeitos de 
assalto a ônibus fo-
ram detidos por 
agentes do 20º bpM 
(Mesquita) na última 
segunda-feira em 
nova Iguaçu. com 
os marginais foram 
apreendidos arma e 
carro roubado. 

Segundo a pM, os 
militares realizavam 
patrulhamento de 
rotina na rua frede-
rico de castro perei-
ra quando tiveram 
a atenção voltada 
para os suspeitos que 
embarcaram num 
ônibus da empresa 

brasinha (Jardim tro-
pical/nova Iguaçu). 
a guarnição ordenou 
que o motorista pa-
resse o coletivo . Ime-
diatamente, os pMs 
fizeram a abordagem 
no trio. 

com eles foram 
encontrados um re-
vólver calibre 32 mm, 
com 04 munições in-
tactas e um cartucho 
deflagrado, com a 
numeração raspada; 
quatro trouxinhas de 
maconha; e três apa-
relhos celulares, além 
de r$ 279. durante 
a detenção dos sus-

tem, a conversão de 
prisão preventiva para 
prisão domiciliar dos 
empresários fernando 
cavendish e carlinhos 
cachoeira. a deci-
são de espírito Santo 
revoga a do desem-
bargador antonio Ivan 
athié, que atendeu ao 
apelo da defesa dos 
empresários presos na 
operação Saqueador, 
e determinou que ca-
vendish e cachoeira 
cumprissem prisão em 

o carro usado por 
pelo menos dois sus-
peitos de assassinarem 
a médica gisele pa-
lhares gouveia, que 
tinha 34 anos, morta 
na Linha vermelha no 
dia 26 de junho, foi en-
contrado na tarde de 
ontem por policiais da 
divisão de Homicídios 
da baixada fluminen-
se (dHbf). o veículo, 
uma caminhonete S10 
branca , foi encontra-
do dentro do comple-
xo do chapadão, na 
Zona norte do rio. 

o laudo da necrop-
sia comprovou que a 
vítima morreu com um 
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mandado de suspen-
são do exercício de 
função pública, o de 
pedro diniz. Segundo 
a pf, todos os alvos de 
pedidos de prisão da 
operação foram loca-
lizados.

MAnDADOS 
DE COnDUÇÃO 

COERCITIvA
Segundo o Mpf, além 

de othon, entre os al-
vos da operação es-
tavam Luiz antônio de 
amorim Soares, edno 
negrini, persio José go-
mes Jordani, Luiz Ma-
nuel amaral Messias e 
José eduardo brayner 
costa Mattos, todos 

ocuparam funções de 
direção ou superinten-
dência nos altos esca-
lões da eletronuclear. 
para o órgão, eles re-
ceberam propina, em 
dinheiro ou contratos 
fictícios com empresas 
interpostas, pagas pela 
andrade gutierrez.

entre os mandados 
de condução coerciti-
va estão o do próprio 
pedro e o de valter 
cardeal, cumprido em 
porto alegre. ele foi di-
retor da eletrobras e 
era tido como um ho-
mem de confiança da 
presidente afastada dil-
ma rousseff. também 
foram alvos da investi-

gação pessoas ligadas 
às empresas flexsystem, 
WW refrigeração, eval, 
Legend, Sp terraplana-
gem e JSM engenharia. 

Segundo as investi-
gações, as empresas 
eram usadas para re-
passar propina paga 
pela andrade gutierrez. 
da JSM, o Mpf pediu a 
prisão de adir assad, 
que já cumpria prisão 
no rio. ele também era 
investigado em outras 
operações, também li-
gadas a lavagem de 
dinheiro, a Saqueador 
e a operação abismo.

até as 8h35, três pes-
soas tinham sido deti-
das, inclusive o princi-
pal alvo da operação, 
o ex-diretor-presidente 
da eletronuclear othon 
Luiz pinheiro da Silva. 
a operação também 
levou em condução 
coercitiva para a supe-
rintendência da pf no 
rio o atual presidente 
da eletronuclear, pe-
dro figueiredo diniz. os 
mandados foram expe-
didos pelo juiz Marcelo 
bretas, da 7ª vara fede-
ral criminal do rio, que 
coordena a força-tare-
fa da Lava Jato no rio 
de Janeiro.

participaram da ope-
ração, no rio e em por-
to alegre, 137 policiais. 
o nome da ação é 
uma referência a uma 
cidade perto da usina 
de chernobyl, na ucrâ-
nia, que fazia parte da 
então união Soviética. 
Moradores tiveram que 
deixar o local às pres-
sas após o desastre nu-
clear na usina, transfor-
mando-a numa cidade 
fantasma.

casa.
no começo da se-

mana, o Ministério pú-
blico federal (Mpf) 
anunciou que recor-
reria da decisão de 
athié. o Mpf pedia o 
afastamento do de-
sembargador, alegan-
do conflitos de interes-
ses. em 2004, o escritório 
técio Lins e Silva, que 
advoga para caven-
dish, defendeu athié 
numa acusação de 
falsidade ideológica 

no Superior tribunal de 
Justiça (StJ). a acusa-
ção foi arquivada em 
2008 pelo ministro fe-
lix fischer, que alegou 
que o desembargador 
teve os sigilos fiscal, 
bancário e telefônico 
quebrados e nada de 
irregular foi encontra-
do.

detidos há cerca de 
uma semana no com-
plexo penitenciário de 
bangu 8, cavendish e 
cachoeira aguarda-

vam a chegada de 
tornozeleiras eletrôni-
cas para cumprirem 
a pena em casa. a 
defesa de cacho-
eira chegou a pedir 
no Supremo tribu-
nal federal (Stf) que 
seu cliente deixasse 
o presídio sem a tor-
nozeleira. Mas a deci-
são de paulo espírito 
Santo de revogar a 
prisão domiciliar anu-
la o pedido dos ad-
vogados no Supremo.

tiro na cabeça duran-
te uma tentativa de 
assalto na saída da via 
dutra, no acesso para 
a Linha vermelha, na 
pista sentido centro 
do rio. ela estava sozi-
nha em seu carro e o 
crime aconteceu na 
divisa entre São João 
de Meriti, na baixada 
fluminense, e pavuna, 
no Subúrbio do rio. 

gisele chegou a ser 
socorrida e levada 
para o Hospital estadu-
al adão pereira nunes 
(Heapn), mas não re-
sistiu. no último dia 29, 
a dHbf fez uma perícia 
no local onde o carro 

foi encontrado. o de-
legado giniton Lages 
disse apenas que o tra-
balho foi muito impor-
tante para a sequên-
cia das investigações.

peitos, os policiais 
receberam uma in-
formação sobre a 
presença de carro 
da marca fiat, mo-
delo uno vivace, 
placa baf-4668, ano 
2015/2016 que esta-
ria dando apoio aos 
criminosos enquan-
to eles  praticavam 
o assalto. o veículo 
também foi recupe-
rado. José rubens 
pereira dos Santos, 
de 38 anos, e dois 
adolescentes foram 
encaminhados para 
a 52ª dp (centro) de 
nova Iguaçu. 
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Bando atira na PM e um morre 
Policiais do Batalhão de Mesquita desconfiaram de suspeitos em um carro e 
ordenaram que motorista parasse. Mas eles atiraram contra a guarnição, que revidou.

Suspeito de matar produtor é preso

a polícia civil da 
bahia prendeu on-
tem um suspeito de 
matar o dançarino e 
produtor musical Mar-
cos venicio Santos de 
Jesus, de 32 anos, em 
Salvador. Luan Marcos 
Sampaio dos Santos, 
18, foi detido por poli-
ciais militares, quando 
tentava roubar uma 
motocicleta. ele esta-
va armado e na com-
panhia de um com-
parsa, que também 
foi preso. 

Luan é o primeiro 
suspeito preso pelo cri-

me. o delegado Jamal 
amad, da 3ª delegacia 
de Homicídios (dH/btS), 
informou que as investi-
gações apontam para 
a participação de mais 

pessoas na morte de 
Marcos, que foi atin-
gido por pedradas 
e levou quatro tiros, 
no úlitmo dia 21 de 
junho, quando foi no 
bairro de periperi, em 
Salvador, para fechar 
um contrato para um 
show da banda para 
qual trabalhava, a 
‘guettho é guettho’. 
o caso segue sendo 
investigado pelo de-
partamento de Ho-
micídios e proteção à 
pessoa (dHpp). tanto 
Luan quanto o com-
parsa devem seguir 
para o sistema prisio-
nal.

luan agiu com comparsa

dIvuLgação / poLÍcIa cIvIL da baHIa

uma perseguição 
policial a um veí-
culo suspeito ter-

minou com um margi-
nal morto e outros dois 
feridos na noite da 
última terça-feira em 
Mesquita. um quarto 
comparsa conseguiu 
fugir. a ação come-
çou na comunidade 
da chatuba e termi-
nou na avenida união, 
uma das principais 
vias de Mesquita.

de acordo com in-
formações de agentes 
do batalhão de polícia 
Militar do município 
(20º bpM), a guarnição 
realizava patrulha-
mento pela rua elizeu 
de alvarenga quando 
desconfiou de um car-
ro modelo onix, ocu-
pado por quatro pes-

soas. Quando a equipe 
se preparava para fa-
zer a abordagem ao 
grupo, ordenou que o 
motorista parasse, mas 
ele acelerou. na sequ-
ência, eles atacaram 
a viatura com vários 
tiros. 

os policiais revida-
ram e deram início a 
uma perseguição até 
a altura do número 
105 da avenida união 
quando o carro dos 
bandidos colidiu com 
outro automóvel. o 
suspeito que conduzia 
o carro conseguiu fugir, 
enquanto Lucas ribei-
ro, de 18 anos, que es-
tava no banco do ca-
rona, foi atingido com 
disparos na cabeça 
e morreu no local. os 
feridos foram encami-
nhados para Hospital 
geral de nova Iguaçu 

(HgnI) e estão fora de 
perigo. 

na ação, os agentes 

apreenderam uma pis-
tola calibre 9 mm, car-
regador e munições e 

recuperaram o veícu-
lo roubado. o registro 
de ocorrência foi feito 

na 56ª delegacia de 
polícia (comendador 
Soares). 

Um dos suspeitos morreu com tiros na cabeça no banco do carona e dois foram grampeados

Homem roda com 500 pinos de cocaína em Meriti 
policiais milita-

res do 21º bpM (São 
João de Meriti) prende-
ram, na manhã de on-

tem, um suspeito com 
500 pinos de cocaína e 

três rádios transmissores 
durante operação na 

comunidade do Solda-
do. a ocorrência foi en-

caminhada à 64ª dp 
(Meriti). 

Reforço de 20 mil militares no Rio
um efetivo de mais de 

3 mil militares das forças 
armadas vão atuar du-
rante os jogos no rio. o 
aumento do número da 
tropa foi definido a partir 
de um pedido do gover-
nador do rio, francisco 
dornelles (pp). a informa-
ção foi divulgada pelo 
Ministro da defesa, raul 
Jungman, durante cole-
tiva de imprensa, no co-
mando Militar do Leste, 
no rio. “não vai faltar 
segurança na olimpíada 
do rio. de forma alguma, 
de maneira alguma”, dis-
se.

os militares vão estar 
empenhados nas ruas da 
cidade no dia 24 de julho, 
quando a vila olímpica 
será aberta. eles irão mo-
nitorar unidades estraté-
gicas, como as usinas nu-
cleares e as antenas do 
Sumaré, além de realizar 
o patrulhamento maríti-

mo e espaço aéreo. tam-
bém vão atuar nas vias 
expressas da cidade, em 
pontos estratégicos, perto 
de favelas com tráfico de 
drogas atuante. as vias 
também serão as mesmas 
usadas pela chamada fa-
mília olímpica.

ficaram definidas para 
baseamento dos militares, 
a Linha amarela (que liga 
a zona norte do rio a bar-

ra da tijuca, na zona oes-
te); a transolimpica (de 
deodoro à barra); a Linha 
vermelha, via de acesso 
ao aeroporto do galeão; 
além da avenida brasil, 
próximo ao bairro de de-
odoro. estações de trem 
para deodoro, na zona 
oeste da cidade, e para o 
estádio do engenhão, na 
zona norte, também serão 
patrulhadas pelo exército. 

Ministro Raul Jungman divulga efetivo para jogos

MaÍra coeLHo / agêncIa o dIa

Bombeiros acham corpo carbonizado 
equipes do cor-

po de bombeiros do 
quartel central foram 
acionados, durante 
a madrugada para 
apagar um incêndio 
num carro no catum-
bi, na região central 
do rio. o carro estava 
em um dos acessos 
ao Morro da Mineira, 
na rua emília guima-
rães. 

após apagarem as 
chamas, os agentes 
encontraram um cor-
po carbonizado no 
veículo. policiais da 
delegacia de Homicí-

dios da capital (dH) es-
tiveram no local e reali-
zaram perícia no carro. 
os restos mortais foram 

levados para o Institu-
to Médico Legal (IML), 
onde passará por exa-
me de necrópsia.

Carro em chamas foi encontrado no Catumbi

Menino perde a mão em explosão de 
granada no Complexo do Chapadão

um menino sofreu um 
grave acidente ao se-
gurar uma granada en-
contrada em uma rua 
no complexo do cha-
padão, na Zona norte 
do rio na manhã de 
ontem. os policiais do 3° 
batalhão de polícia Mi-
litar (Méier) informaram 

que Luiz rodrigo costa 
Santana, de cinco anos, 
teria levado o artefa-
to para a sua casa. ao 
tentar se desfazer dele, 
houve a explosão. com 
o impacto, o menino 
perdeu uma das mãos. 

por causa dos estilha-
ços, a vítima teve a mão 

direita decepada. a avó 
do menino foi quem re-
latou aos policiais como 
aconteceu tudo. Luiz foi 
encaminhado para o 
Hospital Salgado filho 
e, segundo informações 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, a criança 
passou por cirurgia. 

durante pronunciamen-
to em plenário, o senador 
e pastor Magno Malta (pr-
-eS) afirmou, ontem, que o 
pastor felipe garcia Hei-
derich, marido da pastora 
bianca toledo, foi preso 
após abusar do próprio 
enteado de 5 anos. o par-
lamentar classificou felipe 
como “falso pastor” e que 
foi pressionado por lideran-
ças religiosas a denunciar 
o caso.

“o fato é que a pasto-
ra bianca toledo, casada 
com o senhor felipe Hei-
derich, descobriu que esse 
pastor, falso pastor, estava 
abusando de seu filhinho 
de cinco anos de idade”, 
disse o senador, que afir-
mou ter tido acesso ao 
pedido de prisão do pas-
tor, feito pelo do Ministério 
público do rio de Janeiro 
ao juíz da 17ª vara criminal 
paulo césar vieira carva-
lho filho. “o garoto relata 

todos os fatos, já foi ouvido 
por psicólogo e psiquiatra”, 
acrescentou o político.

o pastor felipe, ainda 
de acordo com senador, 
após saber que a esposa 
estava ciente dos abusos, 
tentou se matar e confes-
sou ter cometido o crime. 
Malta, que presidiu a cpI 
da pedofilia, afirmou ainda 
que repudiava pedófilos. 
“eu não consgio conviver 
com pedódfilo e nem com 
seu crime de pedofilia. o 
pedófilo é uma figura as-

querosa, enigmática. o 
pedofilo é uma sombra 
capaz de enganar a to-
dos”, disse ele, que disse já 
ter ajudado a prender vá-
rios padres e pastores que 
foram acusados de pedo-
filia.

a esposa divulgou um 
vídeo dizendo que estava 
se separando de felipe, 
com o qual estava casada 
desde 2013, após descobrir 
que ele era homossexual e 
encontrava-se “acautela-
do por crime de pedofilia”.

Bianca Toledo e o marido Felipe: da fé para sujeira
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Pastor teria abusado de enteado 
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eStadoS unidoS

Estado e SuperVia entregam 
nova estação ferroviária olímpica
Vila Militar tem capacidade para atender 23 mil pessoas por dia.

EUA impõem sanções contra Kim Jong-un
os estados uni-

dos anunciaram 
ontem a imposição 
de sanções contra 
o líder norte-core-
ano, kim Jong-un, 
e outros dez fun-
cionários seus por 
abusos de direitos 
humanos que co-
meteram contra 
seu povo, um passo 
com o qual o go-
verno americano 
espera dificultar o 
acesso do regime 
ao sistema finan-
ceiro mundial.

“cons ideramos 

que kim Jong-un é 
claramente o res-
ponsável dos abusos 
do regime (norte-
-coreano) contra 
seu povo”, disse um 

 Governo americano  diz que Kim responsável por abusos

funcionário ame-
ricano do alto es-
calão, que pediu o 
anonimato, em en-
trevista coletiva via 
telefone.

kcna/reuterS

V

a osteoartrite é 
caracterizada por 
lesões na região da 
articulação, resul-
tante do desgaste 
da cartilagem, cau-
sando dor e infla-
mação. os danos 
podem provocar 
crescimentos ósseos 
ou esporões que se 
desenvolvem ao re-
dor das articulações, 
e assim, interferem 
nos movimentos.

estima-se que mais 
de 500 mil pessoas 
entre homens e mu-
lheres tem osteoar-
trite nos joelhos, va-
riando de um grau 
moderado ao mais 
severo, mais que o 
dobro de casos de 
osteoartrite encon-
trados nos quadris.

uma série de fa-
tores pode aumen-
tar o risco, como 
uma lesão anterior, o 
avanço da idade (a 
maioria dos pacien-
tes tem mais de 45 
anos) e a obesida-
de, que coloca uma 
pressão extra nas ar-
ticulações.

analgésicos como 
o paracetamol e o 
ibuprofeno tomados 
por via oral, assim 
como cremes ou géis 
esfregados no local, 
são os tratamentos 
hoje disponíveis para 
aliviar as dores.

no entanto, os in-
gredientes ativos são 
liberados imediata-
mente para dentro 
do corpo, o que signi-
fica que eles podem 
perder sua eficácia 
em algumas horas 
ou dias. os analgé-
sicos como a code-
ína ajudam a aliviar 
a dor, mas causam 
efeitos colaterais 
como sonolência, 
náuseas e prisão de 
ventre. esteróides ou 
corticóides também 
são utilizados, na for-
ma de comprimidos 
ou injeções, mas pro-
duzem muitos efeitos 
secundários.

portanto, lembre-
-se que o mais impor-
tante é a prevenção. 
diminua de peso, 
faça caminhadas e 
beba muita água. 

dr. renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela faculdade unig-rJ. fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel couto-rJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho regional de Medicina do es-
tado do rio de Janeiro (creMerJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo Mec (Ministério da educa-
ção), além de membro do colégio brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Osteoartrite

o secretário de 
tr a n s p o r t e s , 
rodrigo viei-

ra, e o presidente da 
Supervia, José carlos 
prober, entregaram, 
ontem, a estação vila 
Militar, do ramal Santa 
cruz. esta é a terceira 
estação do pacote de 
obras olímpicas, que 
contempla a reforma 
de outras cinco con-
sideradas estratégi-
cas para os Jogos rio 
2016: São cristóvão, 
engenho de dentro 
e deodoro (estas três 
em fase final de refor-
ma), ricardo de albu-
querque e Magalhães 
bastos (entregues em 
fevereiro e junho, res-
pectivamente). o va-
lor total do investimen-

to da concessionária é 
de r$ 250 milhões.

REFORMAS
foram incluídos no 

processo histórico de 
reforma: novos aces-
sos por meio de ram-
pas (uma ligada à 
estrada São pedro e 
alcântara e outra in-
tegrada à estação do 
brt); recuperação da 
fachada; ampliação 
do mezanino e das 
plataformas; instala-
ção de elevadores; 
cobertura metálica no 
mezanino e cobertura 
nas plataformas; nova 
iluminação em Led; 
instalação de piso tátil; 
construção de banhei-
ros; substituição do 
modelo de catracas; e 
implantação de siste-
ma de reuso da água 

pluvial.
a estação irá aten-

der ao público que 
for assistir às compe-
tições olímpicas rea-
lizadas no estádio de 
deodoro, na arena da 
Juventude, no centro 
aquático, no centro 
olímpico de tiro e no 
centro olímpico de 
Hóquei.

“a estação vila Mili-
tar é estratégica para 
a olimpíada e vai 
entrar para a história 
da cidade do rio de 
Janeiro, atendendo 
à população do en-
torno. É uma obra de 
legado que trouxe 
acessibilidade e co-
modidade, aumentan-
do ainda mais a quali-
dade na prestação de 
serviço da Supervia” 
destacou o secretário.

a previsão da con-
cessionária é que, no 
período dos Jogos, se-
jam ofertados três mi-
lhões de lugares nos 
trens, diariamente, em 

cerca de 1,6 mil via-
gens. além das seis 
estações olímpicas, 
as estações central 
do brasil, Intermodal 
Maracanã e Madurei-

ra, reformadas e com 
acessibilidade plena, 
também serão funda-
mentais para o aten-
dimento durante o 
evento.

reprodução

A estação irá atender a quem for assistir às competições olímpicas no Estádio de Deodoro

Comodidade e acessibilidade
aberta ao público 

em agosto de 1910, 
a estação vila Mili-
tar chega aos 196 
anos de existência 

mais moderna e ofe-
recendo comodidade 
e acessibilidade aos 
passageiros.

“Importante no iní-

cio do século XX para 
o embarque e desem-
barque das tropas mi-
litares e materiais bé-
licos, e também dos 

moradores locais, hoje 
a estação vila Militar 
está de cara nova. 
ainda mais bonita, 
com itens de aces-

sibilidade, mais uma 
vez será destaque na 
região, recebendo mi-
lhares de passageiros 
e espectadores duran-

te as olimpíadas e 
paralimpíadas” afir-
mou José carlos pro-
ber, presidente da 
Supervia.

as “novas re-
gras do IcMS nas 
operações In-
terestaduais e a 
responsabilida-
de tributária (re-
tenção do ISS)” 
serão apresenta-
das no I encontro 
de contadores 
da baixada flu-
minense, promo-
vido pelo Sistema 
fIrJan. 

o evento gra-
tuito acontece 
na próxima ter-
ça-feira, às 9h, na 
representação 
regional fIrJan/
cIrJ baixada flu-
minense Área I, 
no bairro da Luz, 
em nova Iguaçu. 

empresários e 
interessados nos 
temas assistirão 
à palestra do 
consultor Jurídi-
co tributário do 
Sistema fIrJan, 
Sandro Macha-
do. 

a iniciativa 
acontece em 
parceria com a 
associação dos 
contabilistas de 
nova Iguaçu e 
região Metropo-
litana (aScon) e 
com a delegacia 
do conselho re-
gional de con-
tabilidade do es-
tado do rio de 
Janeiro, em nova 
Iguaçu. Inscrição 
e mais informa-
ções: 0800 0231 
231 ou 4002-0231.

Nova Iguaçu 
tem encontro 
de contadores

Dornelles diz que pagamento 
de junho não será parcelado

o governador do 
estado do rio, fran-
cisco dornelles, dis-
se ao rJtv ontem, 
que o pagamento 
dos servidores do rio 
de Janeiro não será 
parcelado e será qui-
tado no décimo dia 
útil do mês. o gover-
nador em exercício 
também prometeu 
pagar, ontem, os sa-
lários e benefícios dos 
servidores da segu-
rança pública do rio 
de Janeiro referentes 
ao mês de junho.

no início da se-
mana, o governo já 
havia feito o paga-
mento da segunda 
parcela do mês de 
maio. agora, os po-
liciais militares, civis, 
bombeiros e funcio-
nários da Secretaria 

de administração 
penitenciária (Seap), 
também começam 
a receber as premia-
ções e horas extras 
que estavam atra-
sadas, chamada de 
regime adicional de 
Serviço (raS).

não houve ainda 
um aviso formal do 

governo de que os 
outros servidores vão 
receber. o calendá-
rio oficial do estado 
é pagar no décimo 
dia útil do mês, mas 
ainda não se sabe se 
o governo tem dispo-
nível o dinheiro para 
pagar os servidores 
das demais áreas.

reprodução

Governador promete pagar segurança pública
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GLOBO
05:00 - Hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com fátima ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:10 - video Show
15:55 - Sessão da tarde
17:07 - vale a pena ver de novo-
anjo Mau
17:55 - Malhação: Seu Lugar no 
Mundo
18:27 - êta Mundo bom!
19:14 - praça tv - 2ª edição
19:30 - Haja coração
20:30 - programa político-partidá-
rio
20:40 - Jornal nacional
21:25 - velho chico
22:28 - chapa Quente
23:09 - Liberdade, Liberdade
23:51 - Jornal da globo
00:33 - programa do Jô
01:14 - agente carter
01:57 - uma família da pesada
02:20 - corujão
03:25 - corujão

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro Impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – casos de família
15:15 – a Mentira 
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é teu
19:45 – Sbt brasil 
20:30 – Horário eleitoral
20:40 – cúmplices de um 
resgate
21:30 - carrossel
22:00 – programa do ratinho
23:00 – a praça é nossa
00:30 – the noite
01:30 – Jornal do Sbt
02:15 – okay pessoal
03:15 – dois Homens e Meio
04:00 – Jornal do Sbt
05:00 – Jornal do Sbt

REDE TV

 garoto prodÍgIo 

05:00-Igreja Internacional da gra-
ça de deus
08:30-te peguei
09:00-tá Sabendo?
09:30-Melhor pra você
12:00-Igreja universal do reino de 
deus
15:00-a tarde é Sua
17:00-Igreja universal do reino de 
deus
18:00-olha a Hora
19:15-redetv news
20:30-Igreja Internacional da gra-
ça de deus.
21:30-tv fama
22:45-documento verdade
00:00-Leitura dinâmica
00:30-programa amaury Jr
01:30-Igreja universal do reino de 
deus.
03:00-Igreja da graça no Seu Lar

MODA
Look descontraído

JuStLIa

arQuIvo peSSoaL 

carlos afirma a afrânio que é o único 
que pode ser o novo coronel. doninha 
pede que dalva não desista de cícero. 
carlos não gosta de ser ameaçado por 
Iolanda. Martim começa a reforma na 
escola de beatriz, e bento se incomo-
da. piedade questiona Luzia sobre suas 
atitudes com Miguel. olívia, ceci, San-
to e Miguel iniciam o projeto agrícola 
junto aos pequenos produtores. afrânio 
prejudica a cooperativa de Santo.

Afrânio prejudica 
cooperativa de Santo

Branca e Xavier
 se casam

dionísia desmaia ao ver a peruca de 
terenciano em sua cama. pressionada 
por Joaquina/rosa e andré, blandina 
conta que dionísia assassinou terencia-
no. anita encontra um lenço sujo de 
sangue na sala de rubião. virgínia des-
confia da veracidade do bilhete de 
Mimi. Malveiro avisa a andré e Joaqui-
na que houve um acidente na mina. 

RESUMOS DAS NOVELAS

ernani se emociona ao saber de 
candinho por anastácia. Maria fala 
para celso que se encontrará com 
Quitéria. ernani pensa em candinho. 
Sandra finge ser amiga de cláudio. 
cunegundes reclama por pandolfo 
não dar atenção à construção dos po-
ços de petróleo. Mafalda conta para 
filomena que gosta de Zé dos porcos. 

Pai de Candinho
 procura o filho

Fiorina 
conversa com Téo

nina conta para Manuela sobre quan-
do chegou no vilarejo dos Sonhos e como 
começou a confusão com dona fiorina. 
enquanto isso, fiorina conta para téo 
como começou o seu desentendimento 
com nina, por conta de giuseppe. por 
fim, giuseppe conta para Mateus e dóris 
como fiorina e nina começaram a brigar 
por conta dele. frederico acha que foi 
tomas que causou o acidente de otávio, 
mas vê que estava errado. 

o meu look para 
o segundo dia foi 
bem boho e wes-
tern. escolhi um cro-
pped azul clarinho 
em tricô, shorts jeans 
cintura alta, botinha 
camurça em tom 
camelo, um chapéu 
bege, óculos redon-
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06h00 - balanço geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - Hoje em dia
12h05 - balanço geral Sp
14h45 - amor e Intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - propaganda partidária
20h40 - os dez Mandamentos – 
nova temporada
21h30 - Jornal da record
22h30 - câmera record
23h30 - repórter record Investi-
gação
00h15 - chicago Med – 1ª tem-
porada
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Talento na ponta do lápis
Adolescente tem na arte a técnica apurada para criar desenhos com perfeição. 
Ele sonha em apresentar suas obras em programas de TV para ganhar projeção. 

dinho, e muitos 
acessórios!  como 
eu sempre digo, 
acessórios são o 
que realmente fi-
nalizam um look, 
e para um festival 
de musica, aces-
sórios nunca são 
demais.

vítor possui a técnica dos grandes profissionais da arte 

BAND
06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edi-
ção brasil
09:00 - band na euro
09:45 - eurocopa - Inglaterra x 
país de gales
12:00 - Jogo aberto
12:45 - eurocopa - ucrânia x 
Irlanda do norte
15:00 - band na euro
15:45 - eurocopa - alemanha 
x polônia
18:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - Sila: prisioneira do 
amor
20:30 - Horário político
20:40 - Sila: prisioneira do 
amor
21:25 - Show da fé
22:20 - diário da euro
22:35 - polícia 24h - Melhores 
Momentos
22:50 - polícia 24H
00:15 - Jornal da noite
01:05 - Que fim Levou?
01:10 - the Walking dead
02:00 - glee
02:45 - Só risos - pegadinhas
03:00 - Igreja universal

aos 11 anos, ele 
descobriu na 
ponta do lápis e 

numa folha de papel 

um talento inimaginável 
para poucos. Seis anos 
depois, vitor Santos bar-
bosa, hoje com 17, e 
morador do bairro val-
verde, em nova Igua-

çu, é uma revelação na 
arte do desenho. o estu-
dante do 3º ano do en-
sino médio, do ciep 168 
Ilda Silveira rodrigues, 
que fica no Laranjeiras, 
mesmo sem ter frequen-
tado um curso especia-
lizado de arte, mostra 
que possui a técnica 
apurada dos grandes 
artistas e sonha em se-
guir carreira. 

os traços captura-
dos com perfeição, as-
sim como as emoções 
do rosto, reproduzidas 
de uma foto em todos 
os detalhes fazem dele 

um talento promissor. 
“Quando percebi que 
podia desenhar qual-
quer coisa facilmen-
te, fiquei empolgado”, 
afirma vitor, acrescen-
tando que começou 
desenhando bonecos 
dos filmes de animação 
que assistia na tv. “até 
ver um rosto na internet, 
que eu gostei bastante 
e comecei a me interes-
sar. dai foi alguns traços 
para desenhar figuras 
humanas, aos 14 anos”.

ele fala com orgu-
lho dos pais, Lucilene  
e valdo, a quem deve 

O apresentador Geraldo luis e o ator Cauã Raymond

todo o incentivo para 
seguir carreira. vitor afir-
ma que pretende cursar 
artes plásticas e ganhar 
o mundo com seu ta-
lento. Mas, por enquan-
to, seu sonho é conhe-
cer os apresentadores 
geraldo Luis (do do-
mingo Show, da rede 
record) e Luciano Huck 
(caldeirão do Huck, da 
rede globo) e divulgar 
seu trabalho. tanto que 
o jovem tem entre suas 
criações os desenhos 
dos dois dos maiores co-
municadores do brasil. 

ele já acumula mais 
de 20 obras que retra-
tam diversas personali-
dades da tv, cinema e 
do esporte. pelo visto, 
esse garoto prodígio vai 
longe! boa sorte, então! 
Quem quiser contratar 
os serviços de vítor, bas-
ta ligar para o telefone 
(21) 97312-7529 (falar 
com Luiz carlos) ou en-
viar mensagem para o 
e-mail  2015victordese-
nhos@gmail.com (face-
book). 
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Tendência a encarar 
os romances de uma 
perspectiva construtiva e 
muito alegre. Trabalho: 
Às vezes é melhor não 
fazer nada do que agir 

precipitadamente. A hora certa para 
dar o pulo do gato, não é esta. Fique 
alerta porque logo ela chegará. Saia 
para passear e paquerar.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Escorpião 
Regente: Vênus. Seu 
brilho e carisma estão 
em destaque. Seu poder 

de sedução e suas atitudes carinhosas 
tendem a atrair as pessoas. Saiba 
selecionar as companhias. Você se vê às 
voltas com sentimentos.

Touro

No momento, 
poderá haver uma 
certa indecisão 
quanto à sua vida 
sentimental. Você 
não sabe se o erro 
está em você, no 

outro, ou na relação. Escolha 
uma dessas hipóteses no meio do 
caminho, a coisa vai clareando. 
Não vale a pena perder tempo 
com dúvidas. Número: 03.

Gêmeos

Momento muito 
favorável para a vida 
profissional. Desejo 
sincero de progredir 
na utilização dos 
meios para conseguir 

o que quer. O trabalho será visto 
dentro de uma perspectiva séria 
e responsável, apesar de, no 
momento, haver uma enervante 
flutuação de recursos.

Câncer

Se a sua rotina está 
chatinha, mude-a. 
Faça com que os dias 
sejam ricos em amor e 
amizades. Se está em 
dúvida quanto a que 
caminho seguir, saia 

de cima do muro e escolha o que 
pode lhe fazer feliz. Bom momento 
no campo profissional e financeiro. 
Número: 06.

Leão

Concentre-se em 
assuntos prioritários e 
resolva uma pendência 
por vez. Sem 
desespero. Sua carreira 
pode estar passando 

por momentos importantes. Força! 
Bom momento para observação. 
Tudo tem dado errado? Escolha 
outro modo e reinvente Número: 09.

Virgem

Você tem mais 
determinação e 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
para lidar com seus 
negócios. O momento 
é favorável para 
conquistar as pessoas 

certas. Você vai apenas se espantar 
com a sorte atraindo pessoas 
positivas e circunstâncias favoráveis. 
Cor: branca. Número: 12.

Libra

No plano profissional 
o dia está excelente 
para você pedir 
aumento, promoção 
ou até mesmo outras 
coisas que lhe sejam 

de direito. A comunicação está 
favorecida e você estará com muita 
segurança para tudo. As idéias 
estarão brilhantes e inovadoras. Cor: 
rosa. Número: 15.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. Sobre o 
signo: Adaptabilidade 

e engenhosidade. Momento 
financeiro muito favorável, 
mas procure então deixar o seu 
dinheiro parado. Bom momento 
no campo social. Cor: vinho. 
Número: 18.

Sagitário

Você já reparou 
que às vezes a sua 
insatisfação não 
tem fundamento? 
Aproveite o dia para 

analisar uma a uma as suas 
queixas e procure dar um peso 
real a elas. O caminho está sempre 
aberto, cabe a nós, dar o peso 
correto a cada acontecimento. 
Cor: bege. Número: 21.

Capricórnio

Você está 
enfrentando alguns 
rigores da vida. Não 
deixe para amanhã 
o que puder fazer 
hoje. E procure 

manter as suas finanças sob 
controle. No campo afetivo, as 
coisas estão melhorando muito. 
Só procure ser mais atencioso 
com a pessoa amada. Número: 
24.

Aquário

É lindo ser sentimental, 

mas não é bonito que 

você viva sofrendo por 

tudo e por todos. Onde 

está o amor-próprio? 

Passou longe, não é? Pois trate de 

levantar essa cabeça, erguer o corpo, 

se alongar para a vida e correr 

atrás, de uma vez por todas, de seus 

objetivos. Número: 27.

Peixes

10 atos oficiais
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Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

Ingredientes

PÃO DE FORMA 
PRÁTICO

1 copo americano de 
leite morno
3 colheres de sopa de 
açúcar
2 colheres de sopa fer-
mento biológico para 
pão (10 g)
1 ovo inteiro
1 colher de sopa de 
manteiga
2 copos americanos 
mais 2 colheres de sopa 
de farinha de trigo
Queijo ralado para pol-
vilhar

Modo de preparo

colocar em um reci-
piente o leite, o açúcar 
e o fermento e misturar 
bem
deixar descansar por 15 
minutos
em seguida acrescentar 
o ovo, o sal, a manteiga 
e a farinha de trigo
Misturar bem todos os 
ingredientes
colocar a massa em 
uma forma média unta-
da e polvilhada
assar em forno médio, 
pré-aquecido até dou-
rar
depois de assado pin-
celar manteiga e polvi-
lhar queijo ralado

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

LASANHA DE CARNE 
MOÍDA

Ingredientes

LaSanHa:

cozinhe a massa se-
gundo as orientações 
do fabricante, despeje 
em um refratário com 
água gelada para não 
grudar e reserve
MoLHo À boLonHeSa:

refogue o alho, a ce-
bola, a carne moída, o 
molho de tomate, deixe 
cozinhar por 3 minutos e 
reserve
MoLHo branco:

derreta a margarina, 
coloque as 3 colheres 
de farinha de trigo e 
mexa
despeje o leite aos pou-
cos e continue mexen-
do
por último, coloque o 
creme de leite, mexa 
por 1 minuto e desligue 
o fogo
MontageM:

despeje uma parte do 
molho à bolonhesa em 
um refratário, a metade 
da massa, a metade do 
presunto, a metade da 
mussarela, todo o mo-
lho branco e o restante 
da massa
repita as camadas até 
a borda do recipiente
finalize com o queijo 
ralado e leve ao forno 
alto (220° c), preaque-
cido, por cerca de 20 
minutos

Modo de preparo

500 g de massa de la-
sanha
500 g de carne moída
2 caixas de creme de 
leite
3 colheres de manteiga
3 colheres de farinha de 
trigo
500 g de presunto
500 g de mussarela
sal a gosto
2 copos de leite
1 cebola ralada
3 colheres de óleo
1 caixa de molho de to-
mate
3 dentes de alho amas-
sados
1 pacote de queijo ra-
lado

PORTARIA Nº 2308 DE 06 DE JULHO DE 2016

nomeia membros da comissão de Gestão de 
contratos e dá outras providências.

O Prefeito em Exercício do Município de 
Porto Real/RJ – josé roberto Pereira da Silva, no uso 
das atribuições legais e de acordo com a lei Municipal 
nº 502 de 24/03/2014. 

RESOLVE:

Art.1º nomear os seguintes integrantes que constituirão 
a comissão Permanente de Gestão contratual:

Segmento de 
Atuação

Nomes dos 
Servidores - Matrícula

Função

Gestor de 
administração

hugo leonardo 
carvalho dos Santos – 
5359

Presidente

Gestor de 
administração

leonardo Medeiros 
couto – 6770

Membro

Gestor de 
administração

irton Marcos da Silva - 
918

Membro

Gestor de 
administração

Élida da Silva alves - 
7840

Membro

Gestor de 
informática

ramon esteves torres 
– 7790

Presidente

Gestor de 
informática

joao augusto carvalho 
da Silva - 5515

Membro

Gestor de 
informática

Victor hugo carvalho 
dos Santos - 7839

Membro

Gestor de 
informática

Marco cesar lemos da 
Silva - 5683 

Membro

Gestor de 
obras 

Graziela de Oliveira 
Fonseca - 7881

Presidente

Gestor de 
obras

Edson Gomes da Silva 
- 7892

Membro

Gestor de 
obras

Aloisio Antônio Ridolphi 
- 5551

Membro

Gestor de 
obras

Marcio Jose de Oliveira 
Lopes - 5189

Membro

Art.2º revogadas disposições em contrário, esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

registre, Publique-se, cumpra-se.
Porto real/rj, 06 de julho de 2016. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

folhas n°444

À FAZENDA E PLANEJAMENTO 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 

com o art. 4°, inciso XXii da lei 10.520/02, art. 43, 
Vi do estatuto das licitações lei nº 8.666/93 e art. 
1°, ii do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, 
HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2016, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRCENSE conforme 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de ação 
Social e habitação (SMaSh) processo administrativo 
n° 2612/2015 e apenso n° 2740/2015 à

Empresa: Performa real Prestadora de Serviços ltda 
ePP
CNPJ: 11.204.253/0001-01
Valor: r$ 13.015,00 (treze mil e quinze reais).

Porto real, 22 de junho de 2016.

Laura Rezende Alves
Secretária Municipal de Ação Social e Habitação

folhas n° 257

À FAZENDA E PLANEJAMENTO

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da lei 10.520/02, art. 43, 
Vi do estatuto das licitações lei nº 8.666/93 e art. 
1°, ii do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, 
HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2016, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO 
conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal 
de esporte, lazer e cultura (SMelc) processo 
administrativo n° 1480/2016 à:

Empresa: Performa Real Prestadora de Serviços 
Ltda EPP
CNPJ: 11.204.253/0001-01
Valor R$ 32.100,95 (trinta e dois mil cem reais e 
noventa e cinco centavos).

Porto real, 29 de junho de 2016.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Cultura

folhas 273

À FAZENDA E PLANEJAMENTO 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da lei 10.520/02, art. 43, 
Vi do estatuto das licitações lei nº 8.666/93 e art. 
1°, ii do decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, 
HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2016, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
conforme solicitação feita pela Procuradoria Geral 
do Município (PGM) processo administrativo n° 
968/2016 à:

Empresa: Performa Real Prestadora de Serviços 
Ltda EPP
CNPJ: 11.204.253/0001-01
Valor R$ 3.651,56 (três mil seiscentos e cinquenta e 
um reais e cinquenta e seis centavos).

Porto real, 04 de julho de 2016.

Sandra de Almeida Lourenço Daróz
Subprocuradora

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de Material de consumo pra uso 
nos Banheiros do hospital Municipal São francisco 
de assis. retirada do edital em horário comercial. 
local: departamento de licitações do fundo Municipal 
de Saúde de Porto real localizado na rua hilario 
ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro 
– rj – cep 27570-000, maiores informações pelo 
telefone (0XX24)3353-3520. abertura da proposta 
dia 19/07/2016 às 10:00 horas no endereço acima. 
informações gerais: o interessado deverá trazer 02 
(duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

reciBo nº 0119

PORTARIA Nº 1577/GP/2016 DE 06 DE JULHO DE 
2016.

torna SeM efeito:  a Portaria nº 1575/
GP/2015, de 05/06/2016 publicada no jornal hora h 
em 06/06/2016.

Portaria nº.1578/GP/2016, de 06 de julho de 
2016.

Designar o servidora, franciSca de fatiMa da Sil-
Va Mat. 60/48.970 em substituição do servidor alan 
CARLOS DIAS Mat. 60/47053, para atestar as notas fis-
cais, concernente aos serviços prestados a esta muni-
cipalidade pela contratada, conforme Processo ad-
ministrativo nº 21/0260/2013, contando seus os efeitos 
desta portaria na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições anteriores.

Portaria nº.1579/GP/2016, de 06 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, os nomes relacionados abaixo para exerce-
rem o cargo em comissão de assessor técnico i, Sím-
bolo daS – 10 da Subsecretaria de Planejamento da 
Secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e 
turismo – SeMect.

andrÉ correa
claudia da SilVa Machado
thaMYreS de Siqueira Gerard
andrÉ luiZ chaGaS de SouZa
carloS henrique liMa
lucaS MateuS SilVa doS SantoS
daViSon SouZa MoraiS
anGelica Miranda da SilVa
luciana GonÇalVeS
eliliane teiXeira SouZa
roSilaine Pereira da coSta
ceZar renaldo carneiro
VÂnia lucia PitanGa BeZerra PaSSoS
leonardo Pereira doS SantoS
Monica jeSuS de naSciMento arteiro
ana Paula da SilVa GuilherMe

aGnaldo Pinto da SilVa
renato archanjo da SilVa

Portaria nº.1580/GP/2016, de 06 de julho de 
2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015,os nomes relacionados abaixo para exer-
cerem o cargo em comissão de assessor especial ii, 
Símbolo Se - 2 – 10 da assessoria especial da Secreta-
ria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo 
– SeMect.

eVandro caMurÇa diaS
jaMeS de SouZa MoraeS
ModeStino auGuSto de aSSiS MartinS Woer-
denBaG

 ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

ERRATAS:

na Portaria nº 1576/GP/2016 de 05 de julho de 
2016, publicada em 06/07/2016.

onde se lê: a contar de 04 de julho de 2016;
leia-se: a contar de 01 de abril de 2016.

na Portaria 1527/GP/2016  de 29 de junho de 
2016 publicado em 30/06/16

onde se lê: ana lucia da SilVa PeiXoto;
leia-se: ana lucia da SilVa eXPoSto.

na Portaria nº 1569/GP/2016 de 04 de julho de 
2016, publicada em 05/07/2016.

onde se lê: Valteci Valeriano de laia;
leia-se: Valteli Valeriano de laia.

na PortariaS nº 1542/GP/2016 de 29 de junho 
de 2016, publicada em 30/06/2016.

onde se lê: henrique GunderMann da SilVa;
leia-se: WaGner henrique GunderMann.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

TERMO ADITIVO nº 001

ProceSSo: 27/0000040/2014
contrato nº: nº 003/SeMelt/2015.
tiPo de licitaÇÃo: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2015.
contratante: MunicÍPio de Belford roXo.
contratada: Baf conStruÇÃo de edÍfÍcio 
ltda – Me..
do – PraZo: fica Prorrogado o prazo do presente 
contrato pelo período de 180 (dias),
do – Valor: r$ 1.036.258,23 ( hum milhão, trinta e 
seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e três 
centavos)
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do 
contrato original não alterada, suprimidas ou acrescen-
tadas por este termo.
data da aSSinatura: 18 de novembro de 2015

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

omitido do jornal de 10/12/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SUSPENSÃO DE PRAZO                     

 Ref.: Processo: N° 06/00016/2015
          Contrato: N° 005/SMO/2015
          Contratante: Município de Belford Roxo
          Empresa: Sempre Construções e Comércio 
Ltda

fica suspensa a contagem de prazo da obra de Servi-
ços de reforma e construção para reestruturação do 
terminal rodoviário do lote XV no Município de Belford 
roxo – rj pelo período de 120 ( cento e vinte ) dias, a 
contar a partir de 12.04.2016.   

Reginaldo Ferreira Gomes
Secretário Municipal de Obras

Mat. 11/16.122                        
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baixada

anderson luiz

Show de gols na Copa TMJ
Competição agora tem novos líderes com Cabuçu e BNH na luta pela primeira colocação.

Os artilheiros estavam inspirados e fizeram a festa dos torcedores. Foram 22 gols em cinco jogos nesta rodada

Dieguinho foi revelado pelo Fluminense em 2008

America anuncia primeiro reforço

AnDERSOn lUiz

DiVUlgAÇÃO

Classificação
com a realização 

da quarta rodada, 
e as surpresas dos 
jogos, a classifica-
ção mudou com-
pletamente. os líde-
res são outros e os 
lanternas também. 
confiram a classifi-
cação: 1º) bnH (Sal-
do: 12) e cabuçu 

(saldo: 8), 9 pontos; 
3º) barros, Juventus, 
7; 5º) Ldu, 5; 6º) biri-
ba, 4; 7º) barroca e 
amizade, 3; 9º) nova 
geração e beira 
rio, 1. a expectati-
va é de termos uma 
quinta rodada agi-
tada e com muitas 
surpresas.  a bola rolou pela 

quarta rodada 
da copa tMJ 

3º distrito, organizada 

pela Liga Indepen-
dente de Santa rita. 
em cinco jogos rea-
lizados, 22 gols mar-
cados e a excelente 
média de 4,4 gols por 

partida. destaque da 
rodada para a go-
leada do bnH sobre 
o beira rio por 5 a 0 
e o eletrizante con-
fronto entre barroca 

e Juventus, onde o 
barroca, com gols 
de Juninho charles e 
rodrigo, venceu por 
3 a 2. caloi marcou 
os gols do Juven-

tus. nos outros con-
frontos, o amizade 
aprontou e venceu 
o Ldu por 1 a 0; bar-
ros e biriba lutaram 
até o último minuto, 
e empataram em 2 
a 2. o cabuçu supe-
rou o nova geração 
e venceu por 5 a 2. 
ou seja, a cada ro-
dada a competição 
vai pegando fogo. o 
que chamou a aten-
ção foi a reação de 
amizade e barroca, 
que perderam na 
rodada passada e 
triunfaram nessa, e 

o biriba que perdeu 
na rodada anterior 
e empatou agora. 
a próxima rodada 
marca os seguintes 
confrontos: o cabu-
çu vai receber o Ldu, 
às 10h15, em seu 
campo; no Marce-
lão, beira rio e biriba 
se enfrentam às 13h; 
o barros vai receber 
o barroca, às 13h; 
no campo do cava, 
o Juventus pega o 
amizade, às 11h; e 
o bnH vai enfrentar 
o nova geração, no 
Marcelão, às 11h.

após realizar seu primei-
ro dia de treinos volta-
dos para a copa rio, o 
america confirmou seu 
primeiro reforço para o 
torneio. trata-se do late-
ral-esquerdo dieguinho, 

que atuou pelo Macaé 
no estadual de 2016. for-
mado e revelado pelo 
fluminense em 2008, o 
atleta, que treinou com 
o elenco na última se-
gunda, acertou as ba-

ses contratuais com o 
Mecão. o reforço rubro, 
que assinará contrato 
nesta semana, foi anun-
ciado pelo diretor exe-
cutivo de futebol, Mar-
co antônio teixeira. o 
jogador ficará no ameri-
ca, ao menos, até o fim 
da copa rio.
depois de surgir para o 

futebol profissional com a 
camisa do tricolor das La-
ranjeiras, dieguinho pas-
sou por outras 11 equi-
pes. destacam-se Mogi 
Mirim-Sp, brasiliense-df, 
tupi-Mg e bragantino-Sp. 
no rio o canhoto de 26 
anos também jogou por 
bonsucesso, duque de 
caxias e goytacaz..
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Ingredientes

Bacalhau 

500 g de batata
1 kg de bacalhau
2 pimentões
3 tomates
2 cebolas, cheiro verde
alho, louro, pimenta do 
reino
azeite

Modo de preparo

deixe o bacalhau de 
molho na véspera
Limpe as espinhas e 
peles
corta em pedaços 
iguais
descasque as batatas 
e corte em fatias finas
arrume num pirex, uma 
camada de bacalhau, 
uma de batatas, uma 
de fatais de tomate, 
cebola e um pimentão
polvilhe com pimenta 
do reino, cheiro verde 
e alho socado
repita as camadas
regue com bastante 
azeite ou óleo e leve 
ao forno moderado 
por aproximadamente 
20 minutos

Ingredientes

Modo de preparo

Cachorro 
quente de forno

4 ovos
3 xícaras (chá) de 
leite
1 xícara (chá) de 
óleo
sal
3 xícaras (chá) de 
farinha
2 colheres (sopa) de 
amido de milho
1 colher (sopa) de 
fermento em pó
1 colher (sopa) de 
margarina
recHeIo:
3 colheres (sopa) de 
azeite
1 cebola
1 dente de alho
3 tomates
1/2 xícara (chá) de 
molho de tomate
1/2 kg de salsicha
1 colher (sopa) de 
mostarda
1 colher (sopa) de 
catchup
1 tablete de caldo 
de carne
1/2 xícara (chá) de 
salsinha

no liquidificador, colo-
que os ovos, o leite, o 
óleo e o sal
em uma tigela, colo-
que a farinha de trigo 
e o fermento
em uma panela, colo-
que o azeite, a cebola, 
alho, o caldo de car-
ne, os tomates, o mo-
lho de tomate, mostar-
da, catchup e salsinha
em uma assadeira un-
tada, polvilhe farinha 
de rosca
acrescente metade 
da massa, o recheio e 
o restante da massa
por cima, polvilhe a 
mistura de queijo com 
farinha de rosca
Leve ao forno pré-
-aquecido a 180° graus 
por 40 minutos

SEGUNDO
CADERNO

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de computador e nobreak. retirada do 
edital em horário comercial. local: departamento de licitações 
do fundo Municipal de Saúde de Porto real localizado na rua 
hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janei-
ro – rj – cep 27570-000, maiores informações pelo telefone 
(0XX24)3353-4151. abertura da proposta dia 30/06/2016 às 
10:00 horas no endereço acima. informações gerais: o interes-
sado deverá trazer 02 (duas) resmas de papel sulfite modelo 
A4, através de preposto munido de procuração com firma reco-
nhecida em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016-FMS.

oBjeto: aquisição de computador. retirada do edital em ho-
rário comercial. local: departamento de licitações do fundo 
Municipal de Saúde de Porto real localizado na rua hilario et-
tore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro – rj – cep 
27570-000, maiores informações pelo telefone (0XX24)3353-
4151. abertura da proposta dia 30/06/2016 às 14:00 horas no 
endereço acima. informações gerais: o interessado deverá 
trazer 02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através 
de preposto munido de procuração com firma reconhecida em 
cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 DE 2016

  Relação nominal em ordem de classifica-
ção dos candidatos ao cargo de Fisioterapeuta:

               Classificação  

rosiana da costa Soares de lima resende 

juliana azevedo Mainine 

adriana aparecida landim 

igor leonardo Soares tavares 

Milena Vieira costa fernandes 

franciele aparecida da Silveira Soares 

helder cunha Magalhaes 

livia aparecida rafael elias 

nathalia Silva costa Magalhaes 

thaisa roxo rebelo 

Paula aparecida fabiano de faria candido 

amanda carneiro teixeira 

Sheila Marta de oliveira tiburcio 

luciane Godoy de castro 

Maila fraga Gomes 

carina Pineschi ferreira 

Vaneza da Silva lemos 

Samira duarte damaciano Machado 

Gisely Silva de Souza 

fernanda de oliveira lopes 

daniele Martinez de oliveira andrade 

ana caroline Venancio Pereira 

Sebastiao de Paiva Pereira 

Michele de Souza Marcondes 

janaina Moreira jardim 

andrea carreira Maia 

jessica de aguiar 

josilene de Medeiros alves  

Maxuel Monteiro Pereira 

lucilene de fatima Matias de Souza 

lais helena Mota Bruno Medeiros 

ana Paula ferraz lima 

RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 DE 2016

        Relação nominal em ordem de classificação dos 
candidatos ao cargo de Nutricionista:

Classificação

Vanessa Schrubbe 

Simone  Silva 

heliete aparecida da Silva

Mirna de abreu Ballod 

flavia de carvalho ribeiro 

Priscila Vieira lourenço dos reis 

cristiane de Souza carvalho

Paula Silva duarte 

Patricia araujo Miranda  

nathalia cristina dias Menezes 

Gleice Pedrozo da costa  

angelita Zanchettin Zaffanato 

Suellem Machado Pereira

adriana nunes dos Santos  

Sara Martinho da Silva

Vivian rosa domingos 

renato ferreira de assumção 

camila Vieira canil da Silva

renata aureliano Verissimo da Silveira 

Milena Pereira de lima 

Mariana urias fernandes 

Gabriella rodrigues Vieira

natalia Pinelli falrene  

Vanessa Menjoada Gomes 

Maria anita ferrari lopes

lucas Marques da Silva 

  RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 
DE 2016

        Relação nominal em ordem de classificação dos 
candidatos ao cargo de Fonoaudiólogo:

Classificação

Viviane fritsch Batista de as

josemara lessa Silveira

josimar fonseca de carvalho almeida

cristiane Vieira alves Menandro

debora cristina de Souza franco

cristina lamim dias

flavia rodrigues toniolo Paula

              RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 DE 2016

        Relação nominal em ordem de classificação dos 
candidatos ao cargo de Assistente Social:

Classificação

rozana aparecida de Souza 

Gilvane Mazza ribeiro 

angela dos Santos Monteiro 

heraika de Vargas Muniz 

danielle figueredo Marques

rosana franca 

tatiana de oliveira

Suellen das chagas Bitencourt

anita Silva coutinho 

luciana de Vasconcelos Pereira Moreira

Marcia andreia nunes Mesquita

lilian da Mota Vieira 

Vania dos Santos fontes

anastacia Mariana da costa Melo

Marlene auxiliadora da Mota Vieira 

Silvania Pereira Monteiro 

ivone celestina Guimaraes 

aparecida Maria amaral 

joelma de Souza lima teixeira 

Vanessa Machado 

Glaucia Berimba de Souza 

aricia dos Santos lopes Souza 

jane Sandre alves Gomes 

irene da Silva Bandeira 

alexsandra Maria hudson Beltrao

daniele Sandra Vieira citeli Silva

Patricia da cunha 

daniele Marques Pacheco 

denise da cunha durval 

fabiola Salvador da costa 

thaiany lisley leite de oliveira 

janaina da Silva 

Maria augusta lins de araujo 

isabela da cruz Santos Marques chaves

Simone da Silva cardoso 

Vivian cristina Pereira da Silva 

natalia Mesquita Verçoza de Melo 

Yohana cordova Mazza

Vanessa cristina Pereira 

ana carolina de Moraes coelho

tainara de assis Santana 

iris cristina da Silva 

RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 DE 2016

        Relação nominal em ordem de classificação dos 
candidatos ao cargo de Enfermeiro:

CANDIDATO  

Vivian Missel do carmo 

fernanda cristina Silva de Paula 

alessandra de Souza Gomes almeida 

Giuliane ferreira Manzella 

juliana Braga de avelar 

juliana correa coelho 

raphaela casemiro dos Santos figueredo 

Mariana de almeida fonseca 

raphaella de almeida ferreira 

jairo campos carneiro 

nanci Mattos de Paula 

Gisele de fatima oliveira Motta 

Bruna dias Gonçalves 

Wendell Soares Monteiro 

andre campos Silva 

antonio carlos tome armindo 

Suellen catiana da fonseca Souza Vieira

Gabrielli rodrigues da Silva ramos 

cinthia de oliveira lourenço 

juliana Maria Buarque da Silva 

Maria Gorete Borges 

janice Michaeli 

claudia Monica da Silva Sandri 

adriana lucia de Souza Moreira floriano 

daniele davila 

natalia da costa campos  

Maria aparecida de almeida 

Magnólia deVargas dos Santos 

nívia Maria rocha Baracho 

edilene de Paula Gama 

Bruna Mathildes Soares da Silva do carmo 

aline Silva caetano 

robson cirino de oliveira 

isabel de almeida fonseca 

jesiana clementino 

Livia Delfino Pereira da Silva 

natalia inacio de carvalha 

regina da Silva Marques Pereira 

Giuliano exposito el da Silva 

danilo Bandoli de castro 

Marina dos Santos Valente 

isabel de lourdes Silva 

Madalena aparecida Batista irineu 

josileila cruz rangel Magalhães 

eliane da Silva Pereira abdon 

leila Marques da Silva Santos 

carla Souza Matos figueiredo 

Maria inez ribeiro de rezende 

lilian Peixoto alves 

Patricia de araujo Vieira 

tatiana coelho neves 

leonardo adão Machado 

Grasielle candida fernandes 

alexandre dos Santos Souza 

Micheli Ballod torres 

Maria jose nogueira da Silva 

alan carlos de almeida 

Graziela Marques arantes ettore

denise dos Santos de oliveira 

daniela do Prado Silva 

adriana almeida de carvalho 

anelize Pacheco Sá 

diego abrão Sereno 

anderson dos Santos correa 

carolina Baptista ribeiro 

rubens acioli da Silva 

talita inacio de oliveira 

Suellen renata landim almeida 

ana cláudia fonte ramos 

Sarali Miranda rodrigues 

junia Pisaneschi jardim rocha 

thamara dos Santos rodrigues 
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Ingredientes

Modo de preparo

Paella valenciana

1/2 kg de frango
1 kg de polvo
1 kg de lula
2 kg de mexilhão
1/2 kg de camarão médio
1/2 kg de arroz parboiliza-
do
2 unidades de cabeça de 
alho grande
3 unidades de tomate 
para molho
1 unidade de pimentão 
amarelo
açafrão e sal a gosto
decoração:

6 unidades de camarão 
grande ou lagostim gran-
de
6 unidades de mexilhão 
com casca
1 unidade de pimentão 
vermelho
1 unidade de tomate

coloque a metade dos 
alhos para dourar no azei-
te
acrescente os frangos 
temperados
cozinhe até dourar
reserve o frango
em uma panela a parte 
cozinhar o mexilhão com 
casca e o camarão gran-
de
parte 2: 20 a 30 MInutoS:
coloque a metade dos 
alhos para dourar no azei-
te
acrescente as lulas
cozinhe até dourar
parte 3: 40 a 50 MInutoS:
acrescentar o polvo, fran-
go e o mexilhão
acrescentar água do ca-
marão até cobrir os ingre-
dientes
acrescentar o tomate e 
pimentão picados
deixar ferver até pegar 
gosto e ficar suculento
parte 4: 20 a 30 MInutoS:
colocar água fria (3 de 
água para 1 de arroz) e 
alçafrão
colocar o arroz
espelhar o camarão mé-
dio
enfeitar a gosto
cobir com papel alumínio
decoração:
parte 5: 20 MInutoS:
ferver água com sal
cozinhar os caramões 
grandes inteiros ou lagos-
tim até ficarem averme-
lhados
cozinhar o mexilhão com 
casca
obs:
Lembrar de acrescentar 
sal e temperos a gosto

Bolo de milho

2 copos de milho verde
2 copos de açúcar
2 copos de leite
4 ovos
1 colher de sopa cheia de 
farinha de trigo
1 colher de sopa cheia de 
fermento em pó
1 colher de manteiga
1 pitada de sal

Ingredientes

Modo de preparo

Junte o milho verde, o 
açúcar e o leite bata no 
liquidificador por 3 minutos
acrescente aos poucos os 
ovos, a manteiga, a fari-
nha de trigo e o sal, bata 
por mais alguns minutos 
até ficar homogêneo
por último acrescente o 
fermento em pó e bata 
por 1 minuto
Leve ao forno moderado, 
em forma untada e en-
farinhada, por cerca de 
1 hora, ou até que fique 
bem dourado
espere esfriar e sirva

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

danielle Seabra de almeida ramos 

jeniffer de fátima oliveira da Silva 

  RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 
DE 2016

        Relação nominal em ordem de classificação dos 
candidatos ao cargo de Psicologo:

Classificação  

Claudine Raffide Novaes 

alexandre Martins Monteiro de Souza 

Maria elvira da cunha franco dias  

Maira Braule Pinto 

carolina Maria felipe dos Santos Silva 

eliane aracy cantinho Gomes  

Paola eane Vieira lourenço 

thirso naval colvero junior 

thaisa helena Santos de alencar 

thiago Guimaraes Grangeiro 

Sonia Pepice de Gouvea raimundo 

eulalia Villela ferreira 

talita Mara Maia tavares 

elen cristina de abreu Pinho

rosana Perez de jesus 

ana claudia de oliveira coutinho 

thiago Bruno Santos da Silva 

naira antunes de oliveira 

camilla do espirito Santo Silva 

josiele cristina da Silva araujo 

Pamella rossy duarte 

neila cristina da Silva 

Priscila tosi Silva 

andreza de Souza 

naiana carvalho da cunha 

Sirlene da Silva Guimaraes 

tatiana ferreira Soares 

felipe jesus dadam 

fernanda aparecida nogueira de Souza 

ana Paula cabral de asevedo fontana 

ivi rubio de amorim Souza 

erica rabelo de almeida 

Betania Pires Mangelli 

Priscila lacerda da Silva 

emeline jardim ramos 

taynara Valim euclydes 

Sandra Vieira Marques nogueira 

Vanessa aparecida Godinho 

alessandra aparecida luz do Vale 

Maria lucinete Paulo 

juliana campos duarte 

ana Paula de Souza freitas 

renata lima campos 

danielle conceição da hora 

adriana araujo Gomes 

Poliana Monteiro Pereira 

Mirella Gabriela de oliveira 

erica alves de avelar Senna 

Marcos Paulo alves nicolau 

juliana de Souza alves 

Gisele Garcia de Souza 

Murillo Vieira da fonte 

eduardo de freitas Miranda 

raylla egalon rodrigues 

jessica Magalhaes de Paula 

Bruno lene de oliveira 

adila almeida reis 

ana Paula dos Santos 

juliana de almeida araujo 

alessandra Pereira ribeiro 

PORTARIA Nº 2147 DE 16 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no uSo de 
SuaS atriBuiÇoeS leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, o contrato de trabalho da ser-
vidora abaixo relacionado:

•	 RENATA GHETTI DE MELO NUNES, a partir de 
10/06/2016, matricula 7746, função docente i – en-
sino fundamental, da Secretaria Municipal de edu-
cação, esporte, lazer e cultura, a vista do processo 
nº 2746/16.

Art. 2º -  esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2148 DE 16 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no uSo de 
SuaS atriBuiÇoeS leGaiS 

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, por aposentadoria, a partir de 15 de ju-
nho de 2016, o servidor abaixo relacionado:

•	 ANGELA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO -  ma-
tricula 2191, ocupante do cargo de auxiliar de Servi-
ços Gerais ii, do quadro permanente da Secretaria 
Municipal de educação, esporte, lazer e cultura, a 
vista do processo nº 2751/16.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário. 

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2149 DE 17 DE JUNHO DE 2016. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE PORTO REAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art 1º - designar, a partir desta data, os servidores abaixo 
relacionados, para compor a COMISSÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2016 para a Secretaria 
Municipal de Saúde.

- caroline Provazi junqueira – Matrícula 7815
- daniel Guinim Macedo – Matrícula 5681
- leandro de oliveira – Matrícula 7827
- Paulo Sérgio honório – Matrícula 2063

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

LEI Nº 569 DE 25 DE MAIO DE 2016

EMENTA: ESTABELECE NORMAS PARA A OUTORGA DE 
CONCESSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS DE USO CO-
MUM PARA AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES PARA 
FECHAMENTO DE LOTEAMENTOS E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Porto Real:

  Faz saber que a Câmara Municipal de 
Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, APROVOU, e no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais, sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1°. esta lei estabelece normas para a conces-
são de uso comum por associações de Moradores a serem 
implantados em loteamentos fechados no âmbito do Município 
de Porto real-rj, a partir da sua publicação.

Parágrafo Único - o loteamento, a que se refere esta 
Lei, é a subdivisão de gleba em lotes, na forma e para os fins 
conceituados no § 1º do art. 2º da lei 6.766/79.

Art. 2º - Será de competência da Prefeita Municipal, 
após a oitiva do Secretário Municipal de obras, o deferimento 
ou não da outorga da concessão de uso das áreas públicas de 
uso comum, dentro dos loteamentos fechados.

§1º- o fechamento de loteamento poderá ser postu-
lado simultaneamente com o pedido de aprovação do Projeto 
urbanístico ou posteriormente aquele ato.

§2º- após a aprovação do Projeto de loteamento, so-
mente a associação de Moradores, entidade constituída com 
a finalidade e específica de gerir o local, terá legitimidade para 
postular o fechamento.

§3º- o pedido de fechamento do loteamento deverá 
ser protocolado na Secretaria Municipal de obras, instruído 
com os seguintes documentos:

I– requerimento fundamentando tal pedido;
II– prova de constituição de pessoa jurídica, qual seja: 

a associação de moradores, devidamente constituída nos ter-
mos dos artigos 53 e 54 do código civil representativa dos 
proprietários dos imóveis localizados dos imóveis localizados 
dentro do perímetro abrangido pelo pedido de fechamento;

III– cópia da matrícula mãe com o registro do lotea-
mento;

IV– Memorial descritivo resumido de tais áreas, deven-
do ser ter como objeto assegurar aos proprietários de lotes, 
o uso exclusivo de bens públicos que integrem o loteamento;

V- planta do loteamento atualizada, contendo:
a) o respectivo local de controle de acesso;
b) o tipo de fechamento pretendido (cerca viva, muro, 

alambrado).

VI– planta baixa devidamente cotada em escala com-
patível, indicando os elementos de controle dos acessos de 
veículos e pedestres com indicação dos respectivos fluxos.

§ 4º.  a concessão de uso é um ato discricionário do 
Prefeito Municipal, não havendo qualquer direito subjetivo da 
associação de Moradores requerente.

Art. 3º - a concessão de uso para fechamento do lo-
teamento será concedida por ato do Poder executivo, e forma-
lizada por contrato administrativo.

§ 1º - do contrato administrativo constará obrigatoria-
mente:

I– nome e descrição do loteamento;
II– descrição e especificação das áreas e equipamen-

tos públicos integrantes do loteamento;
III– direitos e deveres da associação de Moradores, do 

referido loteamento, que venha a se constituir;
IV – prazos para conclusão das obras de infraestrutu-

ra, quando for o caso.
V– prazo de validade da concessão.
VI- causas de revogação, inclusive por decisão uni-

lateral e discricionária da administração Municipal a qualquer 
tempo.

VII- a renúncia a qualquer direito a indenização, re-
tenção por quaisquer benfeitorias ou acessões realizadas nas 
áreas concedidas.

§ 2º.  Será de 20 (vinte) anos, podendo, a critério da 
administração Municipal, ser renovado, o prazo da concessão 
para fechamento.

Art.4º- as despesas do fechamento do loteamento e 
de toda a sinalização que vier a ser necessária, em virtude de 
sua implantação, serão de responsabilidade do loteador ou 
associação dos Moradores.

Art.5º- Publicado o deferimento da concessão para 
utilização das áreas e vias públicas internas do loteamento, 
respeitados os dispositivos legais vigentes, poderão ser objeto 
de regulamentação pelo loteador ou pela associação de Mo-
radores, que venha a ser constituída.

Art. 6º- a concessão para fechamento de loteamen-
to não transfere, para o concessionário, o domínio das áreas 
e vias e outros equipamentos públicos, constantes do Projeto 
aprovado e do memorial descritivo, transferidos ao Município 
de Porto real, por ocasião do registro do loteamento, nos 
termos do art. 22, da lei federal n. 6.766, de 1979, podendo o 
poder público fazer uso dessas áreas a qualquer tempo.

§1º. o termo de outorga para fechamento do lotea-
mento deverá ser averbado na Matrícula do loteamento no 
cartório de registro de imóveis.

§2º. os espaços livres de uso comum, as vias e pra-
ças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equi-
pamentos urbanos inclusive as áreas verdes, constantes do 
Projeto aprovado e do memorial descritivo, não poderão, em 
qualquer hipótese, em decorrência da concessão, ter a sua 
destinação alterada pelo concessionário, salvo prévio e espe-
cifico consentimento, da Administração Pública Municipal.

§3º. as áreas institucionais (5%), reservadas à Pre-
feitura Municipal, para instalações de equipamentos urbanos 
(creche, postos de Saude, escolas, etc) previstas em legisla-
ção, não poderão estar situadas dentro da área fechada do 
loteamento, não podendo fazer parte da concessão.

§4º. caso a área institucional dos loteamentos já apro-
vados anteriormente a vigência desta lei esteja localizada 
no perímetro interno do fechamento, caberá a administração 
Pública Municipal determinar à concessão dessa área desde 
que o concessionário ou a associação de Moradores execute 
equipamentos urbanos, melhoria de sistema viário, ou outros 
serviços e obras públicas no entorno do empreendimento.

Art. 7º. a concessão para o fechamento do loteamen-
to não será óbice ao acesso livre e desimpedido das autorida-
des e entidades Públicas que zelem pela segurança, saúde e 
bem-estar da população Municipal.

§1º Serão de exclusiva responsabilidade da associa-
ção de Moradores, cumprir com as seguintes obrigações:

I- a manutenção e conservação das vias públicas de 
circulação, da pavimentação e da sinalização de trânsito;

II- a coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá 
ser depositado em local apropriado, previsto no Projeto de lo-
teamento, para recolhimento pelo serviço de limpeza pública;

III- garantia da ação livre e desimpedida das autorida-
des e entidades públicas que zelem pela segurança, saúde e 
bem estar do Município;

IV– outros serviços que se fizerem necessários, para 
preservação e a manutenção das áreas publicas e coletivas, 
tendo em vista a segurança dos moradores;

§2º. fica o concessionário autorizado a, se for de seu 
interesse e as suas expensas, firmar convênios ou contratar 
com Órgãos Públicos, concessionárias de serviços públicos ou 
entidades privadas, tendo por objetivo o cumprimento das obri-
gações assumidas com a outorga da concessão.

Art. 8º – Será de obrigação do concessionário, man-
ter em lugar visível, na entrada do loteamento, placa com os 
seguintes dizeres: 

DENOMINAÇÃO DO LOTEAMENTO E LOGOMARCA (quan-
do existir) CONCESSÃO DE FECHAMENTO CONCEDIDA 
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL (n° e ano) ATRAVÉS 
DO DECRETO (n° e data) AO CONCESSIONÁRIO (nome e 
CPF quando for o Loteador ou razão social, nº do CNPJ e 
inscrição Municipal quando for Associação regularmente 
constituída) OUTORGADA À (razão social da associação, 
n° do CNPJ).

Parágrafo único. a placa, a que se refere o caput, 
obedecerá às dimensões estabelecidas na lei de Posturas 
Municipal.

Art.9º- Será de competência da Secretária Municipal 
de obras a fiscalização do cumprimento, pelo concessioná-
rio, das obrigações assumidas com a concessão, com relação 
à manutenção dos próprios e equipamentos Públicos no perí-
metro da área fechada.

Art. 10- Pelas infrações cometidas no descumprimen-
to desta lei será aplicada ao concessionário, as seguintes 
sanções:

I– advertência;
II- multa; e,
III - revogação da concessão.

Art.11 - apurada pela fiscalização Municipal o des-
cumprimento pelo concessionário das obrigações assumidas, 
nesta Lei, será o mesmo Notificado para no prazo de 15 (quin-
ze) dias, contados da Notificação, apresentar Defesa ou cum-
prir com sua obrigação.

§ 1º- A Notificação será feita pessoalmente ao Conces-
sionário, ou, não se conseguindo localizar o mesmo, por via 
postal com ar ou, quando for o caso, por edital publicado no 
jornal Oficial do Município.

§2º- A Notificação, na hipótese de ser feita via postal, 
será considerada válida se remetida para o endereço do con
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Ingredientes

Bolinho de carne moída

1/2 kg de carne moí-
da de primeira
6 bisnaguinhas mer-
gulhadas no leite
1 ovo
Salsa, cebolinha pi-
cadinhos
cebola e alho pica-
dinhos
Sal e pimenta a gos-
to
1 pacotinho de tem-
pero pronto para 
carnes
1 colher de sopa de 
farinha de trigo
farinha de trigo para 
empanar
Óleo para fritar

Modo de preparo

coloque em um re-
fratário a carne mo-
ída e a bisnaguinha 
amolecida no leite, 
mexa bem
adicione os tempe-
ros, a salsa, a ce-
bolinha, o alho e a 
cebola bem picadi-
nhos, o sal e pimenta 
a gosto, mexa bem 
com as mãos
depois envolva o 
ovo, o tempero 
pronto e coloque 
a colher de farinha 
aos poucos
Mexa bem, faça bo-
linhas e passe na fa-
rinha de trigo, bem 
levemente
depois frite em óleo 
bem quente até 
dourar por igual
rende uns 30 boli-
nhos

Ingredientes

Modo de preparo

Pirão de frango

2 peitos de frango
1 cebola
3 dentes de alho
2 tomates
sal
caldo de frango
salsinha e cebolinha
farinha de mandio-
ca

desfie os frangos de-
pois de cozidos
não jogue a água 
que cozinhou o fran-
go
refogue a cebola, 
o alho, coloque o 
frango e faça o mo-
lho com os tomates, 
tempere com o cal-
do de frango, sal, 
cebolinha e salsinha
coloque a água 
que está separada 
para ferver
em um recipiente 
coloque a farinha 
de mandioca com 
um pouco de água
acrescente o molho 
de frango na água 
fervendo
aos poucos engros-
se com a farinha de 
mandioca que está 
separada

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro
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cessionário constante dos arquivos do Município se 
estiver acompanhada do aviso de recebimento (ar).

§3º- A emissão da Notificação implicará automatica-
mente na instauração do Processo administrativo.

§ 4º - Da Notificação constará obrigatoriamente:

I- nome e localização do loteamento;
II- descrição clara e objetiva dos fatos e elementos que 

caracterizam a infração;
III - dispositivo legal ou do termo de outorga infringido;
IV- penalidade aplicável;
V- prazo para sanar, quando for o caso, a infração co-

metida
VI- data da lavratura;
VII- assinatura, nome legível, cargo e matrícula da au-

toridade fiscal que constatou a infração e lavrou a Notificação.

§5º - deixando de apresentar defesa ou sendo esta 
inconsistente ou mesmo deixando de cumprir com sua obri-
gação será o concessionário advertido, se não for o caso de 
aplicação de multa ou revogação da concessão.

§ 6º - a multa, que será aplicada na hipótese de rein-
cidência da aplicação de advertência, será equivalente a r$ 
0,03 (três centavos) por m² da área a ser fechada, por dia de 
atraso no cumprimento da obrigação.

§ 7º - além de outras hipóteses para a revogação da 
concessão a reincidência na aplicação da pena de multa trará, 
sempre, como consequência aquela sanção.

Art. 12 - da aplicação das sanções previstas no art.11, 
de competência do Secretário Municipal de obras, caberá de 
sua ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, recurso para o Pre-
feito Municipal.

§ 1º- o recurso a que alude o caput será recebido no 
efeito suspensivo.

§ 2º- A decisão definitiva, que impuser ao Concessio-
nário as sanções previstas nesta lei, deverá ser cumprida no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ciência da 
decisão.

§ 3º- na hipótese da aplicação de multa será a mesma 
inscrita na divida ativa do Município se não paga no prazo fixa-
do no parágrafo anterior.

§ 4º- na hipótese de revogação da concessão, por fal-
ta descumprimento das obrigações estipuladas na concessão, 
à falta do cumprimento, pelo concessionário, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da ciência da decisão, demolindo as 
obras do fechamento, implicará em autorização tácita para sua 
realização pelo Município, as expensas do primeiro.

§ 5º - transitado em julgado a decisão, após, se for o 
caso, sua execução será o processo arquivado.

Art. 13 – expirado o prazo da concessão ou sua re-
vogação por inadimplemento do concessionário, o uso e ma-
nutenção das áreas e equipamentos públicos, reverterão ao 
domínio pleno do Município, sem qualquer ônus para o ente 
estatal.

Art. 14 - esta lei ordinária entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 15 - revogam-se as disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercício

EDITAL Nº 02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 
02/2016

a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribui-
ções legais e embasados no inciso iX, art. 37 da constituição 
federal e o art. 14, Xii da lei orgânica do município de Porto 
real bem como fundamentado nos arts°.50 e 57 da lei Muni-
cipal n.376 de 14 de dezembro de 2009, torna pública para co-
nhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para 
Exame de Processo Seletivo Simplificado de Seleção para a 
contratação de Médico Psiquiatra, Médico cirurgião Pediatra, 
Médico Pediatra Plantonista para o Pronto Socorro, Médico 
Pediatra Plantonista para a Maternidade, Médico Ginecologis-
ta obstetra Plantonista, Médico otorrinolaringologista, Médico 
reumatologista para atuar junto ao Sistema Único de Saúde, 
com base nas disposições deste edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. o presente Processo Seletivo será regido por este edital 
e devidamente publicado no site http://www.portoreal.rj.gov.br. 
as vagas elencadas estarão disponíveis em razão da não con-
clusão do processo administrativo  2975/2015, o qual trata da 
elaboração do concurso público. Os profissionais contratados 
por meio deste edital terão os seus contratos rescindidos tão 
logo ocorra a posse dos aprovados no concurso.

1.2. a Secretaria Municipal de Saúde é o órgão responsável, 
técnica e operacional, por todo o desenvolvimento relativo 
às etapas de seleção e aos procedimentos pré admissionais 
oriundos deste trâmite.

2. DO qUADRO DE FUNÇÕES, VAGAS, REqUISITOS BÁSI-
COS E ATRIBUIÇÕES.

2.1. a função, o número de vagas, a formação exigida, a remu-
neração, a carga horária e os requisitos básicos serão estabe-
lecidos no anexo i deste edital.

2.2. fica assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das 
vagas previstas no anexo i deste edital para portadores de ne-
cessidade especial, desde que seja compatível com a ativida-
de a ser exercida.

2.3. fica proibida a contratação de Servidores Públicos de 
quaisquer Órgãos da administração Pública direta ou indireta 
da união, dos estados, dos Municípios e do distrito federal, 
salvo em gozo de licença no Órgão de origem, bem como da-

queles que mantiveram qualquer vínculo num período inferior 
a 12 meses, com os respectivos entes.

2.4. os servidores da área de Saúde Municipal, estadual ou 
federal que não tiverem outra acumulação lícita, poderão ser 
contratados na forma do estabelecido da lei que rege este pro-
cesso seletivo simplificado.

3. DOS REqUISITOS PARA CONTRATAÇÃO.

3.1. os requisitos para contratação são:

3.1.1. ter no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da 
assinatura do contrato;

3.1.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão portu-
guês que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações 
civis e o gozo dos direitos políticos (decreto 70.436/72 e cons-
tituição federal, parágrafo 1° do art. 12);

3.1.3. ter cumprido serviço militar ou dele ter sido dispensado, 
no caso do sexo masculino;

3.1.4. ter a situação regularizada perante a legislação eleitoral;

3.1.5. ter sido aprovado em todas as fases do processo se-
letivo.

4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

4.1. o (a) candidato (a) aprovado no presente processo seleti-
vo será contratado (a) pelo período de 12 (doze) meses, com 
possibilidade de prorrogação por igual período.

4.2. não serão consideradas, para efeito de base de cálculo 
das remunerações, as vantagens de natureza individual dos 
servidores ocupantes de cargos efetivos tomados como para-
digma.

5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO.

5.1. devido ao caráter urgente e excepcional as inscrições se-
rão realizadas entre os dias 20/06/2016 e 23/06/2016 de 08:30 
às 11:00 e de 13:30 às 16:00 horas.

5.2. as inscrições serão realizadas, exclusivamente, na sede 
da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na avenida fer-
nando Bernardelli, n° 1219, bairro centro, neste Município, 
através do requerimento de inscrição constante no anexo iii.

5.3. Divulgação do resultado do Processo Seletivo Simplificado 
02 de 2016. a lista dos aprovados estará disponível no Mural 
da Secretaria Municipal de Saúde de Porto real.

6. DA VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS.

6.1. antes de efetuar a participação no processo seletivo sim-
plificado, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para a área na qual pretende con-
correr.

6.2. o candidato deverá entregar no local de inscrição os se-
guintes documentos:

6.2.1. Currículo profissional;

6.2.2. carteira do conselho;

6.2.3. diploma;

6.2.4. especialização (se houver);

6.2.5. comprovante de residência;

6.3. a validação da inscrição não desobriga o candidato a com-
provar, a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a 
todos os requisitos e condições estabelecidas neste edital;

6.4. o candidato que não atender a solicitação acima terá sua 
inscrição cancelada, sendo eliMinado do processo sele-
tivo simplificado.

7. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR.

7.1. doS carGoS PretendidoS;

7.1.1. nível Superior;

7.1.1. Prova de títulos; (3,0 pontos)

a) especialização = 0,5 pontos;
B) Mestrado = 1,0 ponto;
c) doutorado = 1,5 pontos

7.1.1.2. Experiência profissional (3,0 pontos)

a) Serão atribuídos 0,5 pontos para cada ano de exercício 
comprovado no cargo pretendido, até o máximo de 3,0 pontos.

8. DA SELEÇÃO.

8.1. a seleção far-se-á, preliminarmente, mediante análise dos 
documentos acima mencionados pela comissão de avaliação 
do Processo Seletivo.

8.2. a seleção constará de análise de currículo, experiência 
profissional e prova de títulos;

8.3. a primeira fase compreende na avaliação dos currículos, 
consistindo na atribuição de pontos pela comissão de Sele-
ção e a experiência profissional devidamente comprovada, em 
conformidade com o item 7.

8.4. a segunda fase compreende no exame da comprovação 
de qualificação dos candidatos, bem como a comprovação da 
titulação, feito pela comissão de Seleção, sendo eliminados os 
que não satisfizerem as exigências deste edital.

8.5. Somente serão considerados os títulos, graus, diplomas e 
certificados conferidos na forma da legislação vigente.

8.6. os pontos atribuídos na análise curricular serão anotados 
em fichas individuais devidamente assinados pela Comissão 
de Seleção, gerando assim a classificação por pontos de cada 
candidato.

8.7. O resultado final será homologado pela Comissão de Se-
leção e estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde de 
acordo com o item 5.3 deste edital.

8.8. Nos casos de empate na classificação, o desempate obe-
decerá à ordem de prioridade do candidato que tiver maior ida-
de e maior pontuação na experiência profissional.

9. DO RECURSO.

9.1. o recurso, na forma do aneXo iV, quando necessário, 
deverá ser dirigido ao Presidente da comissão do Processo 
Seletivo Simplificado e interposto no mesmo local das inscri-
ções, no horário das 09h às 15h, no prazo de até 24 horas 
após a divulgação do resultado final.

9.2. o recurso deverá ser objetivo e claramente fundamentado, 
não sendo admitida a troca de documentos já apresentados.

9.3. Será indeferido o recurso interposto fora do prazo.

9.4. os recursos serão analisados e julgados pela comissão 
do Processo Seletivo Simplificado, não sendo admitido pedido 
de reconsideração da decisão proferida. 

9.5 Serão admitidos o recurso das seguintes fases:

i – do presente edital;
ii – do não deferimento do pedido de inscrição
III – da classificação
iV – da homologação dos resultados do processo seletivo.

9.6 – a impugnação a este edital poderá ser efetuada por qual-
quer cidadão no prazo de 24 horas, contados da data da publi-
cação do mesmo, mediante requerimento dirigido ao Presiden-
te da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.

10.1. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade 
de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do edital 
em jornal de circulação regional.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

11.1. Somente será aceita uma inscrição de cada candidato, 
isto é, não será permitida inscrição em mais de um carGo. 
Caso não haja especificação correta do cargo na ficha de ins-
crição, o candidato será deSclaSSificado. em havendo 
inscrições múltiplas, prevalecerá à inscrição de data mais re-
cente ou, caso haja coincidência de datas, o candidato será 
deSclaSSificado.

11.2. a inscrição do presente Processo Seletivo implica no co-
nhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas 
neste edital e nos demais instrumentos reguladores, dos quais 
o candidato não poderá alegar desconhecimento.

11.3. a admissão ocorrerá de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde.

11.4. os candidatos aprovados serão direcionados às áreas de 
funcionamento dos cargos pretendidos, com base em critérios 
de classificação e facilidade de acesso.

11.5. a comissão de Seleção excluirá sumariamente do Pro-
cesso Seletivo, o candidato que fornecer informações falsas 
ou inexatas no ato da inscrição, e caso não possa satisfazer as 
condições enumeradas neste edital, sendo anulados todos os 
atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido classificado nas 
fases estabelecidas.

11.6. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompa-
nhamento de todas as etapas referentes ao Processo Seletivo 
Simplificado.

11.7. não será cobrada qualquer taxa ou doação, a título de 
inscrição, neste Processo Seletivo.

11.8. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do 
Processo Seletivo Simplificado, o candidato que não compare-
cer nas datas estabelecidas para comprovação dos requisitos 
exigidos para o cargo ou não apresentar os documentos lista-
dos no item 8.2.

11.9 – a remuneração do pessoal contratado não será fixada 
em conformidade com as leis municipais que estabelecem as 
vagas, ocupações e a remuneração do quadro de pessoal efe-
tivo, mas tão somente aquelas preceituadas na constituição 
federal.

11.10. a administração Pública reserva o direito de chamar 
somente o quantitativo necessário para atender a carência 
existente e estabelecida neste edital, conforme prescrito no 
anexo I.

11.11 – o contrato por prazo determinado extinguir-se-á sem 
direito a indenização:

i – Pelo termino do prazo contratual;
ii – Por iniciativa da administração publica; e
iii – Por iniciativa do contratado, por escrito, com 30 dias de 
antecedência.

11.12 – findo o prazo para recurso, o Processo Seletivo será 
homologado pela Prefeita Municipal. 

11.13 – os casos omissos serão resolvidos pela comissão do 
Processo Seletivo;

11.14 – fica eleito o foro da comarca de Porto real/quatis 
– rj, para dirimir questões oriundas do presente processo se-
letivo.

11.15. integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I – qUADRO DE FUNÇÃO, VAGAS, REMUNERA-
ÇÃO E REqUISITOS

ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES

ANEXO III – REqUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

ANEXO IV- FORMULÁRIO PARA RECURSO

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercício

http://www.portoreal.rj.gov.br
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REDE TVREDE TV

Ingredientes
Coxa creme

1 lata de creme de leite
50 g de manteiga
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo
3 gemas
3 colheres de sopa de 
salsinha
6 coxas de frango cozido
temperos a gosto (cebola, 
alho etc)
3 claras do ovos ligei-
ramente batidas para 
empanar
farinha de rosca para 
empanar
Óleo para fritar

Modo de preparo

Ingredientes

Cozido 
pernanbucano

1 kg de músculo bovino ou 
acém sem osso
4 batatas médias descasca-
das e cortadas em pedaços 
médios
2 cenouras médias descasca-
das e cortadas em pedaços 
médios
8 folhas de couve
1/2 repolho cortado em 4 
pedaços
2 milhos verdes descascadas e 
cortadas em pedaços médios
2 batatas doces descasca-
das e cortadas em pedaços 
médios
1 macaxeira (mandioca) 
descascada e cortada em 
pedaço médio
4 maxixes (opcional) inteiro
4 quiabos (opcional) inteiro
coentro
3 colheres (chá) de colorau
1 colher (chá) de sal
1 tablete de caldo de carne
farinha de mandioca
Água

em uma panela de pressão 
grande, coloque a carne 
cortada em pedaços médios 
junto com 1 colher (chá) de 
sal e o colorau
Sobre a carne, coloque o re-
polho cortado em 4 pedaços, 
as folhas de couve dobradas 
como se fosse uma trouxa
arrume-os de maneira orga-
nizada
coloque água até cobrir os 
alimentos na panela
deixe cozinhar por 30 minutos
É importante que a panela 
seja grande, para que não 
haja problemas com o volume 
da pressão
enquanto a carne cozinha 
na pressão, em uma panela 
maior, coloque o restante dos 
legumes cortados em peda-
ços médios, o caldo de carne 
e água até cobrir os alimentos
colocar no fogo quando esti-
ver faltando 10 minutos para 
tirar a carne da pressão
retire a panela de pressão do 
fogo e coloque o caldo mais 
todos os alimentos que esta-
vam na panela, junto com os 
legumes da outra panela
Mecha e deixe cozinhar até 
que todos os legumes estejam 
cozidos e a carne macia

Modo de preparo

coloque as 6 coxas de 
frango para cozinhar com 
sal e temperos a gosto (ce-
bola, alho, salsinha), após 
cozidas reserve uma xícara 
de chá do caldo coado do 
cozimento das coxas
coloque para ferver o cal-
do das coxas, o creme de 
leite e a manteiga
Quando ferver acrescente 
a farinha e mexa sem parar 
por 2 minutos para que a 
massa cozinhe
coloque as gemas, a salsi-
nha e mexa rapidamente
deixe esfriar um pouco, 
divida a massa em 6 peda-
ços e abra cada pedaço 
na palma das mãos
coloque uma coxa e 
modele, de tal modo que a 
coxa fique coberta, deixan-
do a ponta do osso de fora
passe pela clara, pela fari-
nha de rosca, aperte bem 
e frite em óleo quente sob 
imersão
escorra, coloque em papel 
absorvente e sirva ainda 
quente

Prefeitura Municipal de Porto Real
eStado do rio de janeiro

atoS oficiaiS

ANEXO I
Cargos Vagas Salário

Base

Carga 
horária

Requisitos

Médico Psi-
quiatra

01 r$ 2.815,09 20 horas curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente ou experiência 
comprovada no cargo e registro no respectivo 

conselho de classe

Médico cirur-
gião Pediatra

01 r$ 2.815,09 20 horas curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente ou experiência 
comprovada no cargo e registro no respectivo 

conselho de classe.

*** Médico 
Pediatra 
Plantonista 
para Pronto 
Socorro

01 r$ 3.237,66 24 horas

curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente ou experiência 
comprovada no cargo e registro no respectivo 

conselho de classe.

*** Médico 
Pediatra 
Plantonista 
para Materni-
dade

01 r$ 3.237,66 24 horas

curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente ou experiência 

comprovada no cargo e sala de parto e registro 
no respectivo conselho de classe.

Médico reu-
matologista

01 r$ 2.815,09 20 horas

curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente e registro no 

respectivo conselho de classe.

Médico otor-
rinolaringolo-
gista 

01 r$ 2.815,09 20 horas

curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente e registro no 

respectivo conselho de classe.

*** Médico 
Plantonista 
Ginecologista 
obstetra 

02 r$ 3.237,66 24 horas

curso Superior de Medicina, com especiali-
zação na área correspondente e registro no 

respectivo conselho de classe.

OBS: ***Valor acrescido de gratificações.

ANEXO II

DAS ATRIBUIÇÕES
FUNÇÃO E ATRIBUIÇÕES:
1. MÉDICO PSIqUIATRA 
Descrição do cargo: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de 
executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos 
gerais e específicos na área de psiquiatria, com ações operativas de planejar, organizar, co-
ordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar 
cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício  do exer-
cício  das  funções  necessárias  ao  adequado funcionamento da Saúde Pública. 

atribuições: 

Execução das atividades inerentes  à prestação de serviços da área de atuação profissional 
de medicina, realizando atendimentos na área de psiquiatria;realizando atendimento individual,  
grupal,  visitas  domiciliares,  atividade comunitária;  implementar  ações  para promoção da  
saúde; efetuar perícia ,  auditoria  e sindicância médica . elaborar documento e difundir conhe-
cimento da área médica; desempenhar a atividade de assistência, promoção e recuperação 
da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar.  realização de diagnósticos, estudos, 
pesquisas e levantamentos  que forneçam subsídios  a formulação  de  políticas,  diretrizes e  
planos  para  a  implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à pre-
venção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões,  enfermidades e transtornos do 
organismo humano; . desenvolvimento de métodos e técnicas e trabalho que permitam a maior 
produtividade e a melhoria dos serviços médicos; realização de exames clínicos, emissão de 
diagnósticos e prescrição de medicamentos;  avaliação dos  resultados  de  exames e  análise  
realizados  em  laboratórios especializados; requisição de  exames complementares  e encami-
nhamento de pacientes a especialistas, visando a obtenção de informações complementares 
sobre o caso a ser diagnosticado; preenchimento de prontuários de pacientes, indicando os 
males constatados e  o tratamento prescrito.  realização de intervenções ou prestação de 
auxílio a outros profissionais; prestação de assistência médica em postos e unidades de saú-
de; requisição de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, 
bem como ser responsável por eles.  atender acidentes do trabalho; participar de programas 
sociais e escolares de saúde, assim como de campanhas de vacinação, prevenção e similares; 
participar na elaboração e implementação de programas de promoção social, no que se refere 
à assistência médico-hospitalar. Participação como membro de junta médica pericial quando 
devidamente indicado. Participação como membro de junta médica pericial e emissão de ates-
tados médicos para servidores, quando devidamente indicado.assessoramento, responsabili-
dade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atuação 
profissional do médico.   Elaboração e execução de vistorias, de laudos técnicos e realização 
de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do médico. Exe-
cução das demais atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e área.

Médico Cirurgião Pediátrico

Atribuições:

realizar exames médicos e diagnósticos; Prescrever e ministrar tratamentos para as diversas 
doenças e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina aceitos e reconhe-
cidos cientificamente; Praticar atos cirúrgicos ligados a assistência pediátrica.

Médico Pediatra Plantonista:

Atribuições: execução das atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação 
profissional de medicina, realizando atendimentos na área de pediatria em regime de plantão; 
realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a 
formulação de políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento 
de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, 
enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolvimento de métodos e técnicas 
e trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços médicos; realiza-
ção de exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; avaliação 
dos resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados; requisição de 
exames complementares e encaminhamento de pacientes a especialistas, visando a obtenção 
de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Preenchimento de prontu-
ários de pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito; realização de 
atendimento de urgência e emergência; realização de intervenções ou prestação de auxílio a 
outros profissionais; Prestação de assistência médica em postos e unidades de saúde; Aten-
dimento pediátrico no parto e acompanhamento hospitalar ao recém nascido; requisição de 
equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como lei 
responsável por eles; atender acidentes do trabalho;Participar de programas sociais e escola-
res de saúde, assim como de campanhas de vacinação, prevenção e similares; Participação na 
elaboração e implementação de programas de promoção social,no que se refere à assistência 
médico-hospitalar; Participação como membro de junta médica pericial quando devidamente 
indicado;Participação como membro de junta médica pericial e emissão de atestados médicos 
para servidores, quando devidamente indicado; assessoramento e responsabilidade técnica 
em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atuação profissional 
do médico; elaboração e execução de vistorias, de laudos técnicos e realização de perícias 
técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do médico; Execução das 
demais atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes 
ao cargo e área.

Médico Otorrinolaringologista:

Atribuições: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, 
solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-
-os no tratamento. efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na 
especialidade de otorrinolaringologia e clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento 
para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica . 
elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados 
para a comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência em 
otorrinolaringologia e clínica Geral. Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando 

atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recupe-
ração da saúde da coletividade. coordenar atividades médicas institucionais a nível local. co-
ordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando 
do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho,visando dar assistência integral ao mu-
nícipe. delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como 
de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Grau má-
ximo de responsabilidades imprescindíveis à função. Participação corno membro de junta mé-
dica pericial e emissão de atestados médicos para servidores, quando devidamente indicado; 
assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem 
atividades da área de atuação profissional do médico; Elaboração e execução de vistorias, de 
laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área 
profissional do médico; Realizar procedimentos cirúrgicos voltados a especialidade médica na 
qual exerce; execução das demais atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito 
das atribuições pertinentes ao cargo e área.

Médico Reumatologista

Atribuições:
compreender as atribuições que se destinam a realizar consultas e atendimentos médicos, 
tratando pacientes, implementando ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
tanto individuais quanto coletivas, coordenando programas e serviços em saúde, elaborando 
documentos e difundindo conhecimento da área médica; realizar anamnese; realizar exame 
físico; levantar hipóteses diagnósticas; realizar propedêutica instrumental; Solicitar exames 
complementares; Solicitar inter consultas; realizar exames complementares dentro da capa-
cidade instalada da unidade de Saúde; interpretar dados de exames clínicos e de exames 
complementares; diagnosticar estado de saúde de pacientes; encaminhar pacientes à outros 
profissionais; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e 
familiares,realizar visitas domiciliares; Planejar tratamento do paciente; indicar tratamento; 
receitar medicamentos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas e procedimen-
tos intervencionistas; executar tratamento com agentes químicos,
físicos e biológicos; Solicitar internação; estabelecer prognóstico e plano de ações em saúde; 
Prescrever medidas higiênico-dietéticas e imunizações; Ministrar tratamentos preventivos; 
coordenar programas de saúde; Promover campanhas de saúde e atividades educativas; 
rastrear doenças prevalentes; elaborar prontuários; emitir receitas e atestados; elaborar 
protocolos de condutas médicas; emitir, relatórios, pareceres e declarações; elaborar proce-
dimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar 
material informativo e normativo; diagnosticar, avaliar e tratar as doenças que acometem 
o tecido conjuntivo e as articulações, bem como as doenças auto-imunes, utilizando-se  de 
instrumentos e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, de acordo com os protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos para a área de reumatologia; executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo/função.

Médico ginecologista obstetra

Atribuições: 

Execução das atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional 
de medicina, realizando  atendimentos  na  área  de ginecologia e obstetrícia; realização de 
diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios  a formulação  de 
políticas,  diretrizes e planos para  a implantação, manutenção e funcionamento de progra-
mas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões,  en-
fermidades e transtornos do organismo humano; desenvolvimento de métodos e técnicas  e 
trabalho  que permitam a maior produtividade e a melhoria dos serviços médicos; realização 
de exames clínicos,  emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos;  avaliação dos 
resultados  de exames e análise realizados  em  laboratórios especializados; requisição de 
exames complementares e encaminhamento de pacientes a especialistas, visando a obtenção 
de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; Preenchimento de pron-
tuários de pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito; realização 
de atendimento de urgência e emergência; realização de intervenções ou prestação de au-
xílio a outros profissionais; Prestação de assistência médica em postos e unidades de saúde; 
requisição de equipamentos, instrumentais,  materiais e medicamentos quando necessário, 
bem como ser responsável por eles; atender acidentes do trabalho;  participar de programas 
sociais e escolares de saúde, assim como de campanhas de vacinação, prevenção e similares; 
Participação na elaboração e implementação de programas de promoção social, no que se 
refere à assistência médico-hospitalar; ./  Participação como  membro de junta  médica pericial  
quando  devidamente indicado; Participação como membro de junta médica pericial e emissão 
de atestados médicos para servidores, quando devidamente indicado;   assessoramento e 
responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área 
de atuação profissional do médico; Elaboração e execução de vistorias, de laudos técnicos e 
realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do 
médico; realizar procedimentos cirúrgicos voltados a especialidade médica na qual exerce; 
execução das demais atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribui-
ções pertinentes ao cargo e área.

ANEXO III

requeriMento de inScriÇÃo

inScriÇÃo nº ________/2016.
candidato (a) ao carGo de___________________________________
nome:__________________________________________________________
endereço:_______________________________________________________
Bairro:__________________________________________________________
cidade: _________________________ uf:__________ 
ceP:_____________________________
rG nº______________________________ ÓrGÃo eXPedidor_________
cPf nº_____________________________ 
PiS_________________________________________
naturalidade________________data de nascimento _____/______/________
estado civil: ___________________
escolaridade: ________________( ) Graduação ( ) especialização ( ) Mestrado
telefone residencial: (____)_____________celular: (_____)______________
e-mail: __________________________________________
disponibilidade de carga horária: ( ) Manhã ( ) tarde ( ) noite

declaro eStar ciente daS condiÇÕeS do PreSente ProceSSo de SeleÇÃo 
SiMPlificada – edital nº 02 /2016.

declaro, taMBÉM, SoB aS PenaS da lei SereM VerdadeiraS aS
inforMaÇÕeS PreStadaS.
Porto real , _____/_____/2016.
quantidade de cópias entregues. ___________
____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
..........................................................................................................................................
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
inScriÇÃo nº ___________/2016.
quantidade de cópia entregues. __________

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO
eu, __________________________________, portador (a) do cPf nº 
______________________,concorrendo no Processo Seletivo Simplificado paro o cargo de 
____________________________,da Secretaria Municipal de Saúde, venho à comissão do 
Processo Seletivo Simplificado interpor RECURSO pelos seguintes motivos:

fundamentação do recurso:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Porto real-rj _____ de ____________________ de 2016.

___________________________________________
RECORRENTE

Espaço Reservado para a Comissão do Processo Seletivo Simplificado
decisão:
( ) deferido
( ) indeferido
fundamentação:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Porto real-rj, _____ de _______________________ de 2016.

_________________________________________________
Presidente da comissão


