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Fuzilamento 
em Caxias

O repúdio do povo!

Onda de execuções 
de pré-candidatos é 
investigada pela Divi-
são de Homicídios da 
Baixada Fluminense. 
Na noite de quarta-
-feira, homens com 
camisetas da Polícia 
Civil mataram políti-
co em estacionamen-
to de shopping.

Batida entre ônibus e 
carro deixa mulher morta

Urubus invadem Itatiaia
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O atual secretário municipal de Agricultura e Pesca de Japeri, José Alves do 
Espírito Santo, o Zé Ademar, tem enfrentado uma onda de rejeição após ter 
seu nome cogitado como pré-candidato à corrida eleitoral para a Prefeitura  
em outubro deste ano. 

Os rumores de uma provável candidatura se transformaram em certeza 
depois que o ex-vereador confirmou a pretensa vontade de governar o pe-
queno município da Baixada. Nesta semana, o Hora H recebeu diversos e-
-mails com mensagens de repúdio contra o político que guarda um passado 
sujo não tão distante assim.

Denivaldo Meireles estava com a esposa, que ficou ferida

Zé Ademar, que é flagrado recebendo propina, teria confirmado pré-candidatura

O Corolla (acima) teria invadido sinal e batido na lateral do ônibus  na Via Light. 
Peritos da Polícia Civil inspecionam o que sobrou do coletivo após colisão

Há quase uma década dando as cartas na administração de prefeituras do Sul Fluminense, a dupla formada por Célio Gammaro e Mau-
ro Pantel, oportunistas declarados, volta a entrar em ação, dessa vez, no município de Itatiaia. O prefeito Almir Dumay Lima, que assume 
o governo a partir de hoje, estaria sendo manipulado pelos dois escroques da política fluminense. Informações que circulam no pequeno 
município de quase 30 mil habitantes é que os dois já influenciam nas decisões antes mesmo da nova administração começar e teriam 
sido ‘convidados’ a assumir os cargos de ‘assessor especial’ pelo atual prefeito, que responde a processos por improbidade administrativa.

Cunha derrama lágrimas 
de crocodilo depois de 

renunciar a presidência 
da Câmara dos Deputados
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Uva rara

Uva rara II

um cacho de uvas 
da variedade ‘ruby 
roman’ foi vendido 
ontem  por quase 10 
mil euros (r$ 36,8 mil) 
em um leilão no Ja-
pão. o comprador, 
Takamaru Konishi, 
pagou o preço por 
um cacho com 30 
uvas ‘ruby roma-
na’, bem doces e 
do tamanho de uma 
noz, no primeiro lei-
lão da temporada.

os leilões de frutos 
excepcionais regis-
tram preços exorbi-
tantes no país, o que 
proporciona notorie-
dade e prestígio para 
as lojas dos compra-
dores. As cooperati-
vas agrícolas orga-
nizam este tipo de 
venda para chamar 
a atenção da im-
prensa e a curiosida-
de dos consumidores.

A jornalista Gretchen Carlson foi demitida da 
emissora ‘Fox News’, nos euA, por ter recusado 
fazer sexo com o presidente do canal, roger Ai-
les. A apresentadora, que é uma das mais po-
pulares no país, declarou que não poderia mais 
ficar calada e moveu um processo contra Ailes. 

um homem fotografou um jacaré em 
cima de uma árvore, em Cape Coral, na 
Florida, estados unidos. ronald Saracino, fa-
lou ao canal americano Wink TV, que no co-
meço pensava ser um lagarto. No entanto, 
ao analisar melhor, percebeu que era um 
jacaré de aproximadamente 1,5 metro.

de acordo com Amy Sera, do Calusa Natu-
re Center, em entrevista, os jacarés escalam 
melhor do que muitas pessoas pensam. Na 
semana passada, um outro jacaré foi flagra-
do pulando uma cerca de arame farpado 
em um clube de campo, também no estado 
americano da Flórida.

Assédio

Jacaré folgado Jacaré folgado II

A informação foi divulgada na última quarta-
-feira. o acusado e a emissora não quiseram se 
manifestar sobre o caso. Na denúncia, Gretchen 
diz que foi demitida após conversar com o presi-
dente da emissora sobre seu comportamento e 
reclamar de suas atitudes para com ela. 

Assédio II

o Ministério da Saúde incluiu na tabela de pro-
cedimentos do Sistema Único de Saúde (SuS) o 
teste rápido para detectar infecção pelo vírus da 
hepatite. Segundo informado pelas autoridades, 
o teste é de extrema importância para ampliar o 
acesso ao diagnóstico das infecções causadas 
pelo vírus da hepatite B.

Cinco novas drogas foram incluídas nas listas 
de substâncias proibidas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). A inclusão 
segue recomendações definidas na 59ª reunião 
da Comissão de drogas Narcóticas (CNd) do es-
critório das Nações unidas sobre drogas e Crime 
(uNodC), que ocorreu no mês de janeiro.

Substâncias banidas

Rede americana anuncia seleção 
A Subway, rede norte-americana de restaurantes 

fast food, com especialidade em vendas de sandu-
íches e saladas, está selecionando para o cargo de 
atendente. Salário r$ 900 + benefícios. Não é necessá-
rio experiência. Interessados em se candidatar devem 
enviar currículo para rh.subwaygavea@gmail.com.

Mais de 800 vagas no estado
 A Secretaria de estado de Trabalho e renda, di-

vulgou 895 oportunidades de emprego. em todo o 
estado. os salários podem chegar a r$ 3 mil, mais 
benefícios. As inscrições para se candidatar às vagas 
coletadas pela secretaria podem ser feitas nos postos 
SINe/Setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br.

Vagas para anões animadores
o restaurante temático The Jack que vai inaugurar 

no próximo dia 21 de Julho em Nova Iguaçu, está se-
lecionando anões para trabalhar como animadores. 
As vagas estão abertas e os candidatos passarão uma 
seleção para fazer parte da equipe. Interessados  en-
viar currículo para thejackgrill@gmail.com.

Brasil é último do ranking 
de acordo com um estudo realizado pela organiza-

ção para a Cooperação e desenvolvimento econô-
mico (oCde), que foi publicado ontem, em razão da 
crise econômica que atinge o país, o Brasil deve ter, 
em 2016, o pior desempenho na criação de empregos 
na comparação com outros 43 países.  

Maior taxa desde 1995
As taxas de juros das operações de crédito vol-

taram a subir em junho, completando 21 meses se-
guidos de elevações, segundo levantamento feito 
ontem, pela Associação Nacional dos executivos de 
Finanças (Anefac). das seis linhas de crédito pesqui-
sadas, cinco tiveram suas taxas de juros elevadas.

Receita libera 2° lote
 A receita Federal abre hoje, as consultas ao se-

gundo lote de restituições do Imposto de renda e 
a lotes residuais, de quem caiu na malha fina. estão 
incluídos 1.490.266 contribuintes, totalizando mais de 
r$ 2,5 bilhões em restituições. o pagamento será re-
alizado no dia 15 de julho.

Teste rápido de hepatite 

Subway

The Jack

criação de emprego

impoSTo de renda

Casal se atrapalha ao pular fogueira

Teste rápido de hepatite II
de acordo com a Sociedade Brasileira de He-

patologia, as hepatites são situações em que o 
fígado se encontra inflamado e é essencial que 
sejam diagnosticadas de maneira precoce. Caso 
crônicas, hepatites podem levar o fígado a pro-
dução de fibrose dentro do órgão e o quadro 
pode evoluir para uma cirrose hepática.

SeTrab

JuroS do carTão

GLeB GArANICH/reuTerS

um casal se atrapalhou ao saltar sobre uma fogueira durante 
as celebrações do tradicional feriado de Ivana Kupala, em Kiev, 
na ucrânia, na última quarta-feira.  o casal acabou pisando nas 
brasas ao tentar pular a fogueira. dezenas de pessoas, alguns le-
vando até criança, participaram da festa. 

Segundo a crença local, os participantes devem praticar o salto 
e se banhar em um lago ou rio, pois isso traria saúde e eliminaria 
os pecados.

Marrento
um vereador de uma cidade da Baixada 

teve uma atitude digna de gangster ontem. 
Imaginem vocês que o moço teve a audá-
cia de impedir a passagem de um cami-
nhão da prefeitura que realiza o desentupi-
mento de bueiros e esgoto, colocando seu 
carro na frente do veículo, causando trans-
tornos no pequeno bairro.

Marrento II
o parlamentar estacionou na frente do 

caminhão e desceu do carro aos gritos, di-
zendo que poderiam até chamar a polícia, 
pois ali quem mandava era ele, deixando 
moradores, comerciantes e pedestres com-
pletamente assustados, oprimidos e acua-
dos.

Marrento III
o motivo da ira do moço é que o cami-

nhão estaria atendendo ao pedido de um 
pré-candidato a vereador que também 
mora na região. porém, os moradores que 
seriam beneficiados, foram prejudicados 
pela marra do vereador, que se diz evan-
gélico.

Se queimou
A tentativa de demarcar território está sen-

do considerada 'tiro no pé', pois o episódio 
caiu no conhecimento público e a atitude 
foi reprovada por todos que souberam. Acu-
ados, eleitores prometem dar uma resposta 
à altura nas urnas nas eleições deste ano.

Covardia
um cidadão que não pensa na popula-

ção, não tem condições alguma de ser o 
representante de um bairro na Casa Legisla-
tiva Municipal. Não trabalhar e não permitir 
que o outro trabalhe, é uma covardia com 
o povo, que já tem problemas demais que 
lhes causam sofrimento.
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Política de interesse

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Dupla dinâmica se prepara para aterrissar no pequeno município do Sul 
Fluminense e ser os ‘manda-chuva’ do prefeito que assume hoje na região.

Há quase uma dé-
cada dando as cartas 
na administração de 
prefeituras do Sul Flumi-
nense, a dupla forma-
da por Célio Gammaro 
e Mauro pantel, oportu-
nistas declarados, vol-
tam a entrar em ação. 
dessa vez, no município 
de Itatiaia.

o prefeito Almir du-
may Lima, que assu-
me o governo a partir 
de hoje, estaria sendo 
manipulado pelos dois 
escroques da política 
fluminense. As informa-
ções que circulam no 
pequeno município de 
quase 30 mil habitan-
tes é que Célio e Mau-
ro já influenciam nas 
decisões antes mesmo 
da administração co-
meçar e teriam sido 

‘convidados a assumir 
os cargos de ‘assessor 
especial’ pelo atual 
prefeito.  

Almir, por sua vez, tem 
um histórico que faz jus 
ao espírito de falcu-
trua que Célio e Mau-
ro carregam. em 2015, 
o então ex-prefeito de 
Itatiaia foi condenado 
pela 1ª Vara Federal de 
resende (rJ) por im-
probidade administrati-
va em ação proposta 
pelo Ministério público 
Federal (MpF). dumay 
foi condenado a res-
tituir os recursos que o 
município recebeu du-
rante sua gestão, em 
virtude de celebração 
de convênio com a 
Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), com 
o objetivo de construir 
uma estação de trata-
mento de água. Dupla estaria manipulando o prefeito Almir Dumay, em itatiaia, e já influenciam na administração do município

reprodução

Caxias vacina animais

A Secretaria de Saúde 
de duque de Caxias, atra-
vés da Coordenaria de 
Vigilância Ambiental e Zo-
onoses, inicia no próximo 
sábado, das 9 às 17 horas, 
a Campanha de Vacina-
ção Animal. Até o dia 3 de 
setembro os moradores da 
cidade poderão imunizar 
seus cães e gatos em um 
dos postos que funcionam 
aos sábados.

A raiva é doença in-
fecciosa que afeta os 
mamíferos, transmitida ao 

homem através da mor-
dida do animal infectado. 
entre os sintomas mais co-
muns estão febre, dor de 
cabeça e mal-estar geral. 
Com a progressão da do-
ença aparecem distúrbios 
neurológicos como insô-
nia, ansiedade, confusão, 
paralisia, excitação, alu-
cinação, agitação, hiper-
-salivação, dificuldade 
de engolir e hidrofobia 
(medo da água), levando 
a morte.

A vacinação é gratuita.

Ação tem início no próximo sábado vai até setembro

Aumento no pedágio da 
Linha Amarela é barrado Uerj adia segunda prova do vestibular

o Ministério público 
do estado do rio de 
Janeiro (MprJ) obteve 
na Justiça decisão que 
impede a prefeitura 
do rio de aumentar o 
valor da tarifa do pe-
dágio da Linha Ama-
rela durante os Jogos 
olímpicos e paralímpi-
cos. por maioria de vo-
tos, o Órgão especial 
do Tribunal de Justiça 
(TJrJ) julgou inconsti-
tucional artigo da Lei 
Municipal 5.924/15, que 
procurava desestimular 
os motoristas a trafega-
rem pela via durante as 
competições.

Foi declarado in-
constitucional o artigo 
5º, inciso VI, cuja reda-
ção previa que “o po-
der executivo poderá, 
com a colaboração da 
união e do estado do 
rio de Janeiro e demais 
autoridades compe-
tentes, adotar medidas 
restritivas necessárias a 
assegurar a mobilidade 
urbana durante o pe-
ríodo dos Jogos olím-
picos e paralímpicos, 
podendo, instituir tarifas 
diferenciadas para vias 
com cobrança de pe-
dágio, visando a deses-
timular o seu uso.”

reprodução

dIVuLGAção

Conforme decidido 
ontem, a universidade 
do estado do rio de 
Janeiro (uerj) vai adiar 
o segundo exame de 
vestibular, devido à crise 
que atinge o estado. A 
decisão foi após delibe-
ração do Conselho Su-
perior de ensino, pesqui-
sa e extensão (Csepe).

As inscrições para 
o segundo exame de 
Qualificação: de 18 de 
agosto até 7 de setem-
bro; realização do se-
gundo exame de Quali-
ficação: 16 de outubro; 
inscrições para o exame 
discursivo: 10 a 30 de 
outubro; realização do 

exame discursivo: 11 de 
dezembro.

em nota, a uerj elen-
cou os motivos para o 
adiamento. São eles: a 
continuidade a grave 
crise financeira, “ainda 
sem perspectiva de tér-
mino”; a continuidade 
da greve de estudan-
tes, técnico-adminis-
trativos e docentes; a 
continuidade da greve 
das escolas públicas es-
taduais de ensino mé-
dio do estado; o reque-
rimento da Associação 
de docentes da uerJ 
(ASduerJ), a partir de 
decisão tomada em 
Assembleia. Alteração do cronograma teria sido motivada pela crise

Japeri repudia pré-candidato propineiro 
o atual secretário 

municipal de Agri-
cultura e pesca de 
Japeri, José Alves 
do espírito Santo, o 
Zé Ademar,  tem en-
frentado uma onda 
de rejeição após ter 
seu nome cogitado 
como pré-candida-
to à corrida eleitoral 
para prefeitura neste 
ano. 

os rumores de uma 
provável candidatura 
se transformaram em 
certeza depois que 
o ex-vereador confir-
mou a pretensa von-
tade de governar o 
pequeno município 
da Baixada. Nesta se-
mana, o Hora H rece-
beu diversos e-mails 
com mensagens de 
repúdio contra o po-
lítico que guarda um 
passado sujo não dis-

tante assim. 
em setembro de 

2012 o então parla-
mentar foi flagrado 
em um vídeo rece-
bendo maços de 
notas de r$ 50 que 
seriam referentes 
ao pagamento de 
propina. Na sequ-
ência das imagens 
também aparece 
outro parlamentar,  
Valter de Macedo, 
o Val. 

o vídeo transfor-
mou o político em 
vilão do povo, que 
o acusou de ex-
torquir dinheiro ao 
planejar esquemas 
para benefício pró-
prio. Com a ima-
gem suja, dificilmen-
te ‘Zé’ vai conseguir 
votos para chegar 
ao mais alto cargo 
da esfera municipal. Ademar  tem enfrentado rejeição em campanha



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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Centenas de militares das Forças 
de Seguranças Nacional ocupam o 
céu o mar e as ruas do rio em pre-
paração para os Jogos olímpicos que 
acontecem na ‘Cidade Maravilhosa’ 
no começo de agosto.

entre as atrações, 
shows com o gru-
po de forró pimenta 
do reino e o cantor 
João Victor. A entra-
da é gratuita. A festa 
terá área gastronômi-
ca com quitutes feitos 
com aipim produzido 
por agricultores de 
Tinguá.

Tudo pronto para 
o Arraiá da Família, 
que vai acontecer 
nos dias 14, 15, 16 e 
17 de julho, na praça 
Central de Tinguá. o 
evento é uma promo-
ção do comércio da 
região com apoio da 
prefeitura de Nova 
Iguaçu.

Haverá também feira de artesanato e apresen-
tação de quadrilhas de roça de vários municípios 
do estado do rio de Janeiro. Brinquedos infláveis e 
trenzinhos estarão à disposição da garotada.

A Justiça negou, em segunda instância, recurso 
do Ministério público (Mp-rJ) que pedia o fim do 
processo de racionalização dos ônibus adotado 
pela prefeitura do rio desde outubro de 2015

Arraiá da Família Arraiá da Família II

Arraiá da Família III Negado

Eles disseram... nós publicamos!
“Ele renuncia, mas o modo Cunha de fazer política corrompida, de aliciamento e chantagem, continua forte 

aqui na Câmara. É preciso que a gente derrube de vez tudo isso e que essa renúncia não seja uma jogada 
para preservar o mandato. Ele tem que sair da vida pública”, disse o deputado Chico Alencar (pSoL-rJ).

A praça Mauá agora tem sinal de wi-fi 
liberado. essa é uma das muitas novida-
des que chegaram na última quarta-feira 
na área. Além disso, quatro quiosques 
permitem que turistas e cariocas tenham 
acesso à programação da cidade.

o porto Maravilha também passou a 
contar com 28 bueiros equipados com 
sensores que vão diminuir as chances de 
enchentes. eles vão avisar ao centro de 
controle quando as bocas de lobo preci-
sarem receber limpeza.

dIreTo Ao poNTo

Infelizmente, em algumas regiões da Baixada Flu-
minense, a situação da política é típica do Velho 
oeste, onde os vereadores insistem em assumir o  
papel de xerife, vivendo em função de tentar impe-
dir ‘forasteiros’ na sua ‘jurisdição’, como se fossem 
donos dos bairros em que atuam. essa é a triste rea-
lidade de uma região que sofre opressão e pressão 
de todos os lados. Lamentavelmente, a necessida-
de alheia é combustível para esta gente.

Dança Dança II Dança III
Vem aí ‘Mostra Baixada 

de dança’, o evento visa 
reunir talentos da arte da 
dança nos seus variados es-
tilos para mais um encontro 
de confraternização, mos-
tra de trabalhos e troca de 
experiências.

entre os participantes e re-
velação de talentos, haverá 
entrega de certificado de par-
ticipação para todos os gru-
pos inscritos. As apresentações 
poderão ser em forma de so-
los, duos, trios ou grupos em 
diversas modalidades.

A realização do evento  
ocorrerá nos próximos dias 16 
e 17, no Complexo Cultural 
Nova Iguaçu, na rua Getúlio 
Vargas, nº 51, Centro. A pre-
miação será no no próximo 
dia 23. Mais informações no 
telefone 3779-1180.

Wi-fi liberado

Bueiros modernos
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bagdá

ontem, foi divulgado 
um balanço mostrando 
que subiu para 292 o nú-
mero de mortos no ata-
que do estado Islâmico 
a um bairro de maioria 
xiita de Bagdá, no últi-
mo domingo. Segundo a 
France presse, o atenta-
do é um dos mais graves 
da história do país. 

Segundo informou a 
ministra da saúde, Adi-
la Hammoud, o ataque 
ainda deixou quase 200 
feridos. Até o momen-
to foram identificados e 
entregues às famílias 115 
corpos. As autoridades 
trabalham para identifi-

car os outros 177.
o suicida detonou um 

caminhão frigorífico que 
trafegava no meio de 
uma multidão reunida 
perto da sorveteria Yabar 
Abu al Sharbat, em Al Kar-
rada. A sorveteria, que é 

Não vai ser desta vez que Jon Jo-
nes vai lutar pelo cinturão dos meio-
-pesados do uFC. o lutador foi pego 
no antidoping e está fora da luta 
contra daniel Cormier, atual cam-
peão da categoria.

Vereadores ou xerifes?

a mais popular e antiga 
de Bagdá, estava mo-
vimentada, porque os 
iraquianos costumam 
comer fora de casa du-
rante o mês do rama-
dã, já que passam o dia 
jejuando.

por 22 votos a 
favor, a Câmara 
Municipal de Nova 
Iguaçu decidiu 
pela aprovação, 
em segunda vota-
ção, do projeto de 
lei que diminui de 
29 para 17 o nú-
mero de cadeiras, 
durante sessão re-
alizada na noite de 
ontem. No dia 30 
de março, a pro-
posta de Marceli-
nho das Crianças 
(pMdB) foi aprova-
da, em primeira dis-
cussão, por 22 dos 
29 parlamentares. 
Ao todo, foram 22 
votos a favor, cinco 
contra e uma abs-
tenção.

A medida, que já 
está valendo para 
as eleições deste 
ano, obrigará par-
tidos a cortarem 
pré-candidatos das 
nominatas. Além 
disso, os concorren-
tes terão que obter 
uma quantidade 
bem maior de vo-
tos para conquistar 

Nova Iguaçu terá 17 vereadores 
na próxima legislatura 

uma das cadeiras: 
pelo menos 24 mil 
votos. 

o objetivo da 
medida é reduzir os 
custos da Casa. Se-
rão menos 12 cadei-
ras no ano que vem 
e a decisão já vale 
para as eleições de 
outubro deste ano. 
o Tribunal regional 
eleitoral (Tre) foi co-
municado sobre o 
resultado da vota-
ção na última quar-
ta-feira. 

A nova regra ge-
rou insatisfação 
entre pré-candida-
tos, que lotaram a 
Casa. 

entre os que vo-
taram contra es-
tão doutor Cacau 
(pros); Carlinhos 
presidente; Carlos 
Ferreira, o Ferreiri-
nha, (pT); Henrique 
Neves (pCdoB) e 
Gilson Cunha (prp). 

o vereador Maro-
te Já É se absteve 
do voto e o presi-
dente da Câma-
ra, Maurício Morais, 

Conselho de Defesa dos Direitos do Negro é empossado 
IGuALdAde rACIAL

O Conselho dos Direito do Negro é composto por membros do poder público e da sociedade civil

Pessoas observam local após ataque suicida

O objetivo é propor e deliberar políticas públicas de igualdade racial, com ênfase na população negra.

Matéria de responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da prefeitura de Nova Iguaçu.

Confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

SueLLeN LIMA/FrAMepHoTo/eSTAdão CoNTeÚdo 

os 16 novos mem-
bros do Conse-
lho Municipal de 

defesa dos direitos do 
Negro de Nova Iguaçu 
foram empossados na 
última quarta-feira em 
cerimônia realizada no 
Complexo Cultural, o 
espaço do Teatro Sylvio 
Monteiro. A solenidade 
contou com a presen-
ça da subsecretária dos 
Conselhos Municipais, 
Cristina penna e do 
secretário de Cultura, 
Wagner d’ Almeida.

Tomaram posse re-
presentantes das institui-
ções eleitas através do 
Fórum Geral, realizado 

por chamamento em 
edital, publicado no dia 
4 de maio de 2016. en-
tre titulares e suplentes, 
sete membros represen-
tam o poder público e 
nove a sociedade civil.

o objetivo do conse-
lho é propor e deliberar 
no município políticas 
públicas de igualdade 
racial, com ênfase na 
população negra. de 
acordo com Cristina 
penna, o conselho tem 
a finalidade de avaliar, 
ampliar e fortalecer as 
políticas voltadas para 
o tema, contribuindo 
de forma efetiva com 
o executivo em sua ela-
boração. durante a so-
lenidade, a secretária 

THIAGo LoureIro  

Mortos em atentado passam de 290
reprodução 

Desperdício de água em Nilópolis
reprodução

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

A população de 
Nilópolis está indig-
nada com o des-

aproveitou para pedir 
a participação efetiva 
de todos os conselheiros 
durante o período de 
posse, que será de 2016 
a 2018.

participaram ainda a 
coordenadora do pro-
grama de Implemen-
tação e Articulação 
da Formação Comple-
mentar, Michele Fran-
ça Santos; o presidente 
da Comissão de direi-
tos Humanos da oAB, 
dr. Arnaldo Valeriano, a 
subsecretária de Aten-
ção Básica de Nova 
Iguaçu, drª Gabriela Sil-
va e a coordenadora 
do programa de erradi-
cação do Trabalho In-
fantil, deyse Marcelos.

perdício de água 
promovido pela pró-
pria prefeitura na 

praça paulo de 
Frontin, mais co-
nhecida como 
praça do Chafariz, 
localizada no cen-
tro do município. É 
água pra todos os 
lados, enquanto 
isso, diversos bair-
ros nilopolitanos 
sofrem com a falta 
d’água. Morado-
res e comercian-
tes alegam que 
já fizeram diversos 
contatos com a 
prefeitura e nada 
foi feito até o mo-
mento.

KHALId AL MouSILY/reuTerS
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Serviços também prosseguem no canal periférico, na Cidade Alegria e em toda região.
JorGe TrINdAde - ACoM/pMr

 A  programação é separar as redes de águas da chuva e de esgoto

Ruas de Resende recebem reparos 
nas redes de esgoto e drenagem

dIVuLGAção/pMVr dIVuLGAção/ASSeSSorIA de IMpreSA

A prefeitura infor-
ma que as ruas 
General prati de 

Aguiar e Madre Angé-
lica, no bairro Jardim 
Brasília, têm ficado par-
cialmente interditadas 
para substituição das 
redes de águas pluviais. 
o objetivo dos serviços 
é trocar as antigas tubu-
lações que estão sendo 
substituídas por outras 
com quase o dobro da 
capacidade de vazão.
A programação é sepa-
rar as redes de águas da 
chuva e de esgoto para 
garantir a durabilidade 
do serviço, que deve ser 
concluído em setembro 
deste ano. estão sendo 
investidos quase r$ 871 
mil, recursos do municí-
pio. A execução da obra 
cabe à empresa Valle 
Sul pavimentação e Mi-
neração LTdA. outra re-

gião da cidade que está 
recebendo melhorias no 
escoamento de águas 
é o Canal periférico, no 
bairro Cidade Alegria, 
com a concretagem 
da sua parte interna.  A 
obra tem uma extensão 
de 1.200 metros entre as 
perimetrais Sul e Norte 
até o rio paraíba. Atu-
almente, cerca de 700 
metros estão concluídos.
A previsão é de que o 
serviço termine ainda 
este ano. A obra foi li-
citada pelo valor de 
aproximadamente r$ 7 
milhões e o recurso foi 
financiado pela Agerio 
(Agência estadual de 
Fomento do rio de Ja-
neiro).

      SurubI-buLhõES
No projeto Surubi-Bu-
lhões estão sendo con-
cluídas as recuperações 
de ruas de acesso à 
estrada para receber 

o tráfego de veículos 
quando a obra estiver 
pronta. entre elas está a 
Avenida Ayrton Senna 
(Beira rio) que deve 
começar a receber os 
serviços em breve. 
Além da recuperação 
de ruas, prosseguem os 
serviços de terraplena-
gem de trechos da es-
trada. A Surubi-Bulhões 
será uma alternativa 
de acesso à rodovia 
presidente dutra, pas-
sando pelo Centro da 
cidade, o Centro Histó-
rico e o bairro Surubi.
os recursos são prove-
nientes do pAC 2 (pro-
grama de Aceleração 
do Crescimento), com 
financiamento do Go-
verno Federal no valor 
aproximado de r$ 24 
milhões e outros r$ 2 
milhões recursos mu-
nicipais. A previsão é 
que a obra seja con-
cluída no final do ano. 

Aluno da Fevre se destaca na 11ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática

o prefeito de Volta 
redonda, Antônio Fran-
cisco Neto entregou na 
manhã de ontem o tro-
féu Fevre (Fundação 
educacional de Volta re-
donda) ao aluno Adryel 
de Souza Arruda de Bar-
ros, 17 anos, que cursa o 
2° ano do ensino Médio 
no Colégio Getúlio Var-
gas, e que ganhou uma 
medalha de ouro na 11ª 
edição da olimpíada 
Brasileira de Matemática 
das escolas públicas 2015 

(obmep 2015). durante a 
cerimônia, o prefeito Neto 
agradeceu o empenho 
do aluno e da equipe da 
Fevre. "ele é um exemplo 
para a nossa cidade e 
para os alunos que têm 
um colega tão dedicado 
assim para se espelharem. 
estou muito orgulhoso e 
quero agradecer e para-
benizar aos pais e a toda 
equipe da Fevre pela de-
dicação e seriedade com 
a educação da nossa ci-
dade" disse o prefeito. de 

acordo com a diretora 
pedagógica da Fevre 
(Fundação educacional 
de Volta redonda), Mô-
nica Seraphim, as esco-
las da rede municipal de 
ensino de Volta redonda 
sempre tiveram uma boa 
participação na obmep.
"Nosso objetivo é que os 
alunos possam desenvol-
ver suas potencialidades 
cada vez mais. esse resul-
tado demonstra a exce-
lência do ensino aplica-
do nas escolas da rede 
municipal em Volta re-
donda. Na obmep cerca 
de 13 milhões de alunos 
participam e apenas 500 
deles conquistam uma 
medalha de ouro" disse a 
diretora. 
para o diretor do Colégio 
Getúlio Vargas, Waldyr Le-
onel Bedê, esse resultado 
faz parte de um trabalho 
de muita dedicação e 
empenho dos professores 
e dos alunos. "Isto tam-
bém mostra os resultados 
dos investimentos que a 
administração munici-
pal faz na educação em 
nosso município" afirmou. 
Segundo o pai de Adryel, 
Sebastião Lourenço Ar-
ruda de Barros, a parti-
cipação do seu filho em 
competições como essa 
vai contribuir muito para 
a sua vida profissional e 
pessoal no futuro.

Adryel de Souza, 17 anos, ganhou uma medalha 

Evento reúne moda, gastronomia, 
música e decoração em Barra Mansa

'Ferinha 516' irá reunir 13 expositores no evento

Santa Casa de Barra Mansa informa 
superlotação no Pronto Socorro

Moda, gastronomia, 
decoração, livros e mú-
sica em um único even-
to. É o que promete o 
‘Arraiá da 51’, que será 
realizado hoje e ama-
nhã, na Avenida Verbo 
divino, em Barra Mansa, 
rJ. 
Segundo a organização, 
a terceira edição da fei-
rinha irá reunir 13 expo-
sitores. A programação 
nos dois dias será das 
14h às 22h, com entrada 
gratuita.
Ainda segundo a or-
ganização, o diferen-
cial dessa vez, é que 
além da variedades de 
roupas e acessórios, o 
evento também terá 
praça de alimentação, 
com comidas típicas 
dessa época do ano, e 
show da banda Altere-
go no sábado, às 19h30.  
A classificação é livre.

A Santa Casa de 
Misericórdia de Bar-
ra Mansa informa 
que o pronto Socorro 
está superlotado, por 
conta do não aten-
dimento nas upAs 
(unidade de pron-

to Atendimento) do 
município. 
o hospital informa 
que é impossível 
atender todas as 
pessoas em tempo 
hábil, então vai prio-
rizar os atendimentos 

de emergência até 
a situação ser resolvi-
da. A direção do hos-
pital informa ainda 
que não há vagas 
para internações, 
pois todo o hospital 
está lotado.

Detran itinerante leva vistoria 
veicular a Piraí e Pinheiral

A unidade itinerante 
do departamento de 
Trânsito do rio de Janei-
ro (detran-rJ) vai estar 
em piraí e pinheiral hoje. 
Serão oferecidos serviços 
de vistoria, licenciamento 
anual; transferências de 
propriedade, de municí-
pio e de jurisdição; 2ª via 
de CrV (Certificado de 
registro do Veículo); in-
clusão e baixa de aliena-
ção; além de alteração 
de características. o ob-
jetivo é evitar o desloca-
mento dos donos de au-
tomóveis até municípios 
vizinhos. para agendar 
o serviço os motoristas 
devem ligar para 0800 
020 4040 e 0800 020 4041 
ou acessar o site http://
www.detran.rj.gov.br./

MArCeLo HorN/SeCoM rIo

Vistorias em licenciamento anual são um dos serviços
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Mulher morre em choque entre 
ônibus e carro em Nova Iguaçu 
Acidente, que aconteceu em cruzamento perigoso no Centro, deixou outras três pessoas feridas.

6
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um grave aciden-
te envolvendo 
um ônibus da 

viação Costeira e um 
carro de passeio qua-
se terminou em uma 
tragédia de grandes 
proporções no come-
ço da tarde de ontem 
numa das vias mais 
movimentadas da re-
gião central de Nova 
Iguaçu: A Via Light no 
cruzamento com a rua 
paris, na pista sentido 

Centro. No choque, 
uma mulher morreu e 
outras três pessoas fica-
ram feridas. 

de acordo com um 
comerciante de uma 
loja próxima, o aciden-
te pode ter sido provo-
cado por imprudência. 
ele relatou ter ouvido 
um estrondo e correu 
para rua onde avistou 
muita fumaça. para o 
jovem, o dono do carro 
Corolla teria avança-
do o sinal vermelho e 
atingido o coletivo que 

O coletivo da viação Costeira teia sido atingido pelo Corolla que avançou o sinal em alta velocidade no cruzamento da Via Ligth com a rua Paris

Vítima levou tiro no peito

Criminoso seria chefão de paramilitares em Caxias

PrF encontrou armas

JAMeS CoSTA/HorA H

Vítima fatal chegou sem vida 

PRF pega duas toneladas de erva em 
carga de soja de caminhão na Dutra

Carro que teria sido usado na morte 
de médica na Baixada é periciado Homem morto em Nova Iguaçu 

Suposto chefe de milícia roda na BR-101

estaria em alta veloci-
dade. 

Segundo testemu-
nhas, após o choque o 
ônibus bateu na base 
de concreto do polo 
gastrômico e seguiu 
desgorvernado até in-
vadir uma quadra es-
portiva onde crianças 
brincavam. uma estu-
dante que estava no 
ponto de ônibus se sal-
vou por pouco. “ouvi o 
barulho e quando olhei 
que vinha na minha di-
reção, corri desespe-

Cerca de duas to-
neladas de maco-
nha foram apreendi-
das por agentes da 
polícia rodoviária 
Federal (prF), além 
de armas e muni-
ções, durante uma 
blitz na Via dutra, na 
altura de Seropédi-
ca, na madrugada 

um veículo que 
pode ter sido utiliza-
do pelos suspeitos 
que mataram a mé-
dica Gisele palhares 
Gouveia na Linha 
Vermelha, na Zona 
Norte do rio, em ju-
nho, foi periciado on-
tem pela divisão de 
Homicídios da Baixa-
da Fluminense (dHBF). 
A S10 cabine dupla, 
de cor branca, que 
tinha a sigla com ini-
ciais de uma facção 
criminosa pichada, e 

de ontem. A droga 
estava numa carreta 
escondida dentro de 
uma carga de soja.

os policiais conse-
guiram encontrar o 
produto após recebe-
rem uma informação 
da delegacia espe-
cializada de repres-
são ao Narcotráfico 
(denar), Mato Grosso 
do Sul, sobre um car-
regamento de drogas 
com destino ao rio.

A equipe montou 
uma blitz e conseguiu 
abordar o veículo. A 
cadela farejadora do 
Grupo de operações 
com Cães da prF in-
dicou onde estava 
o carregamento de 
maconha.

o motorista confes-
sou o crime e disse 

está no pátio da espe-
cializada, foi encontra-
da na última quarta-
-feira no Complexo do 
Chapadão, também 
no Subúrbio. Ainda 
na manhã de ontem, 
agentes da delega-
cia de roubos e Fur-
tos de Cargas (drFC) 
e da delegacia de 
Combate às drogas 
(dcod) também recu-
peraram outro carro 
no Complexo da pe-
dreira, localizado na 
mesma na região. “A 

o Hospital Geral 
de Nova Iguaçu in-
formou que rece-
beu, por volta das 
14h de ontem qua-
tro vítimas do aci-
dente na Via Light. 

A divisão de Homi-
cídios da Baixada Flu-
minense (dHBF) abriu 
inquérito para inves-
tigar o assassinato de 
um homem ocorrido 
na madrugada de 
ontem, no bairro Boa 
esperança, em Nova 
Iguaçu. A vítima foi 
atingida por vários dis-
paros, principalmente 
no peito. 

Segundo informa-
ções, Bruno da Con-
ceição, de 20 anos, 
teria sido abordado 
pelo autor e tentado 

Apontado como chefe 
da milícia que agia nas 
localidades de pilar, pan-
tanal e Vila São José, em 
duque de Caxias, um ho-
mem de 47 anos foi preso 
pela polícia rodoviária Fe-
deral (prF), durante uma 
blitz na rodovia Governa-
dor Mário Covas (Br-101), 
em rio Bonito, na região 
Metropolitana do rio, na 
noite da últimaquarta-fei-
ra. A polícia informou que 
contra ele havia um man-
dado de prisão em aberto. 

Segundo informações, 
agentes da 2ª delegacia 
(Niterói) realizavam a blitz 
na altura do km 269, quan-
do suspeitaram do mo-
torista de uma caminho-
nete preta e resolveram 
abordá-lo. Após consultar 
sistemas de segurança pú-
blica, a equipe verificou 
que o suspeito tinha um 
mandado de prisão em 
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rada”, disse a jovem. 
Agentes da Secretaria 
de Transporte, Trânsito 
e Mobilidade urbana 
(SeMTMu) interditaram 

o trecho onde houve o 
acidente e acionaram 
o Corpo de Bombeiros, 
que socorreu quatro 
feridos para o Hospital 

Geral de Nova Iguaçu 
(HGNI). o motorista do 
coletivo ficou preso às 
ferragens e foi retirado 
pelos bombeiros.   

correr, mas acabou al-
vejado pelos tiros, sem 
chance de defesa. por 
medo, moradores da 
região não quiseram 
comentar sobre o cri-
me, que tem indícios 
de ser execução. A 
especializada traba-
lha com a hipótese de 
vingança para a moti-
vação do assassinato 
e deve ouvir testemu-
nhas nos próxmos dias. 
Até o fechamento 
desta edição, a identi-
ficação da vítima não 
tinha sido divulgada. 

seu desfavor.
o suspeito estava fora-

gido desde o ano passa-
do, quando foi expedida 
a ordem de prisão pela 2ª 
Vara Criminal da Comarca 
de duque de Caxias, pelo 
crime de porte ilegal de 
arma de uso restrito.

o marginal já havia sido 
preso em 2012, durante a 

que entregaria a 
carreta para outra 
pessoa, num posto 
de combustíveis na 
Zona Norte do rio. 
ele disse ainda que 
receberia r$ 20 mil 
pelo transporte de 
Mato Grosso do Sul 
até o rio. Além da 
droga, também fo-
ram encontradas 
duas pistolas e 200 
munições, calibres 
.45 e 380, que esta-
vam dentro de um 
saco plástico tam-
bém escondido no 
meio do farelo de 
soja. A ocorrência 
foi encaminhada 
à polícia Federal, 
onde o suspeito foi 
indiciado por tráfico 
de armas e entor-
pecentes.

investigação ainda 
está em aberto. Não 
descartamos nenhu-
ma hipótese. Não dá 
pra dizer se foi uma 
execução ou um la-
trocínio (roubo segui-
do de morte)”, disse 
Giniton Lages, dele-
gado titular da dHBF.

Lages também 
não confirmou qual 
dos veículos está en-
volvido no caso da 
médica, mas afirmou 
que um deles foi utili-
zado sim no crime.

Nilda Ferreira Alves, 
de 64 anos, que che-
gou sem vida à uni-
dade.Já os pacientes 
Nilson Ferreira Alves, 
29, ; Marcelle Afonso 
Chaves, 23, e Luciano 

de Carvalho Silva, 
47, foram submeti-
dos a procedimen-
tos médicos, como 
exames, curativos e 
sutura, e depois libe-
rados. 

‘operação Militia’, das 
corregedorias Geral uni-
ficada (CGu), Interna da 
polícia (Coinpol) e depar-
tamento de polícia da Bai-
xada. ele contou que ficou 
preso por dois anos, mas 
atualmente estava traba-
lhando. A ocorrência foi 
encaminhada à 119ª dp 
(rio Bonito).
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execução na Baixada
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Execução em shopping pode 
estar ligada à máfia do bicho 
Pré-candidato foi assassinado a tiros na frente da família em estacionamento em Caxias. 

Tráfico invade casa e executa dois suspeitos
Gerente é preso na Zona Oeste

um grupo de cer-
ca de 10 homens 
armados invadiu 
uma casa em Feira 
de Santana e exe-
cutou dois homens 
na noite da última 
quarta-feira. No 
ataque, outros dois 
ficaram feridos. Ar-
mados com pistolas, 

revólveres e armas 
de grosso calibre eles 
chegaram em dois 
veículos e entraram 
na casa já atirando. 

uma das vítimas foi 
morta na área exter-
na da residência. ela 
não foi identificada. 
Já Leonardo perei-
ra de França de 27 
anos, ainda tentou 
fugir, mas foi alcan-

çado e morreu na 
escadaria do terceiro 
andar do Bloco 1. As 
outras vítimas identi-
ficadas como Lucas 
Silva Santos e Sorian-
derson Silva de Jesus 
foram baleadas e 
socorridas ao Hospi-
tal Geral Clériston An-
drade (HGCA) onde 
permanecem inter-
nadas. 

A divisão de Ho-
micídios da 
Baixada Flu-

minense (dHBF) pode 
investigar se a morte 
do pré-candidato a ve-
reador em duque de 
Caxias denivaldo Silva, 
de 41 anos, executado 
na frente do filho e da 
esposa na noite da últi-
ma quarta-feira no esta-
cionamento do Caxias 
Shopping pode estar 
ligado à máfia do jogo 
do bicho que financiará 
campanhas políticas no 
município, conforme no-
ticiou o site reage Sara-
curuna.  

outra linha de investi-
gação é o envolvimento 
de milícianos ou o crime 
estar relacionado com a 
morte do pré-candidato 
a vereador, Berem do pi-
lar no último dia 2. 

No ataque, a esposa 
de denivaldo, Andreia 
ornelas, de 34 anos, foi 
atingida e segue inter-
nada em estado grave 
na uTI (unidade de Tra-

tamento Intensivo) do 
Hospital estadual Adão 
pereira Nunes (HeApN), 
em Saracuruna. Segun-
do informações, a se-
gurança no local foi re-
forçada, uma vez que, 
além da criança de oito 
anos, filha do casal, a es-
posa também seria tes-
temunha. 

VEíCuLO rOubADO 
APóS tIrOtEIO 

A divisão de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (dHBF) informou 
que o veículo utilizado 
pelos executores havia 
sido roubado em Santa 
Cruz da Serra, também 
em Caxias, após um in-
tenso confronto entre 
traficantes de facções 
rivais que disputam pon-
tos de venda de drogas 
na região. 

de acordo com o 
delegado Geniton La-
ges, titular da especia-
lizada, não há dúvidas 
de que o crime foi uma 
execução. Câmeras de 
segurança do estacio-
namento mostram que 

os disparos foram con-
centrados no para-brisa 
do veículo, no lado do 
motorista. um homem 
vem e atira e logo de-
pois surge o outro. “Não 
há dúvidas de que te-
nha sido execução pela 
violência empregada. 
Foram muitos disparos. 
eles (os bandidos), não 
estavam nem preocupa-

dos se poderiam acer-
tar a criança e a mãe 
da criança. Na imagem 
está nítido que não usa-
vam capuz porque eles 
contam com a impuni-
dade”, disse, acrescen-
tando que nada foi rou-
bado e quem executou 
denivaldo sabia muito 
bem o que estava fazen-
do”, disse. 

Câmera de segurança flagrou momento em que homens com camisetas da Polícia Civil atiram no carro onde...

...estava o casal e a criança: Denivaldo morreu na hora

Terceiro pré-candidato assassinado em Caxias e o quarto na Baixada 
A vítima, é o ter-

ceiro pré-candida-
to assassinado em 
duque de Caxias 
em um curto espa-
ço de tempo. No 

dia 8 de junho, o pré-
-candidato Leandro 
da Silva Lopes, o Le-
andrinho de Xerém, 
foi morto com diver-
sos disparos de arma 

de fogo, em frente 
ao seu comércio em 
Xerém. No último sá-
bado, Sérgio da Con-
ceição de Almeida, 
conhecido como Be-
rem do pilar (foto), foi 
executado com tiros 
de fuzil e pistola por 
dois homens encapu-
zados e que usavam 
luvas brancas. 

Além dos três, um 
quarto pré-candidato 
também foi assassi-
nado na Baixada. No 
dia 17 de junho, o 
subtenente da polícia 
Militar Manuel primo 

Site de pastor acusado de pedofilia sai do ar 

o site do pastor Feli-
pe Garcia Heiderich está 
fora do ar. preso tempo-
rariamente pelo crime 

de pedofilia numa cela 
isolada em Bangu 10, o 
religioso foi acusado pela 
esposa, a também pasto-
ra Bianca Toledo, de ter 
abusado do enteado de 
5 anos. ele deve respon-
der por estupro de vulne-
rável. 

Nas páginas no Face-
book oficiais do pastor, 
seu advogado escreveu 
que “as acusações for-
muladas contra Felipe 
são inteiramente falsas e 
que a polícia saberá in-
vestigar para ao final es-
clarecer a verdade.”  Na 
última quarta-feira, a Jus-
tiça do rio negou o pedi-
do de habeas corpus que 

solicitava a liberdade do 
suspeito 

Felipe era ministro da 
Aliança Mundial de evan-
gelização e ensino (AMe) 
com sede no rio. o sena-
dor e pastor Magno Malta 
(pr-eS) ocupou a tribuna 
do Senado e tornou pú-
blica a face oculta do 
religioso. “o fato é que 
a pastora Bianca Toledo, 
casada com o senhor 
Felipe Heiderich, desco-
briu que esse falso pastor 
estava abusando de seu 
filhinho”, bradou o sena-
dor, que presidiu a CpI da 
pedofilia. 

A titular da delegacia 
da Criança e do Adoles-

Felipe Garcia está preso
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PF agarra argentino pedófilo 
procurado sob a 

acusação de ter abu-
sado de sua enteada 
na cidade de La plata 
em seu país de origem, 
a  polícia Federal pren-
deu na tarde da última 
quarta-feira, no rio, um 
argentino denunciado 
em 2014 pelo namorado 
da vítima, então com 
17 anos, a quem ela 
relatou o ocorrido. Foi 
a mãe da jovem quem 
procurou a polícia. Se-
gundo informações, os 
abusos teriam ocorrido 
durante 12 anos e se ini-
ciado quando a vítima 

Agenrtes da delegacia 
do Consumidor (deCoN) 
realizaram na última quar-
ta-feira uma operação 
em um supermercado lo-
calizado na estrada dos 
Bandeirantes, na Taquara, 
Zona oeste do rio, com o 
objetivo de averiguar de-
núncias de consumidores 
sobre o estabelecimen-
to estar comercializando 
produtos impróprios para 
o consumo humano.

Coordenados pelo de-
legado Gilberto ribeiro, 
os policiais, acompanha-

tinha 5 anos de idade. 
Além disso, o acusado 
mantinha um perfil em 
rede social onde fazia 
contato com menores 
de idade.

os agentes da repre-
sentação regional da 
Interpol no rio de Janei-
ro localizaram o homem 
de 48 anos na Ilha Gran-
de, onde ele vivia há 
alguns meses, e cumpri-
ram a prisão preventiva 
para fins de extradição 
por ordem do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a 
quem cabe análise des-
te tipo de pedido. 

dos de perito criminal do 
Instituto de Criminalística 
Carlos Éboli e equipe do 
procon, encontraram di-
versos produtos vencidos, 
bem como carnes sem 
qualquer especificação 
de data. 

o gerente de perecí-
veis do supermercado foi 
preso em flagrante por cri-
me contra as relações de 
consumo e encaminhado 
para a delegacia.  Fiscal 
do procon lavrou auto de 
infração e os produtos im-
próprios foram inutilizados.

REPRODUÇÃO /viDEO/whatSaPP

Lisboa, que no car-
ro acompanhado 
de uma mulher, foi 
atacado por qua-
tro homens forte-
mente armados no 
bairro Cabuçu, em 
Nova Iguaçu. No 
local, foram encon-
tradas mais de 20 
cápsulas no chão. 
A mulher identifi-
cada como Adrie-
le de Carvalho do 
Carmo também 
morreu, após ser so-
corrida para o Hos-
pital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI). 

cente Vítima (dcav), de-
legada Cristiana Bento, 
afirmou no pedido de pri-
são que o suspeito mos-
trou “alto grau de per-
versão”. de acordo com 
o documento, “a prisão 
do indiciado é imprescin-
dível, uma vez que (...) é 
acusado de ter cometido 
crime gravíssimo, inclusive 
considerado hediondo”. 
Felipe nega as acusa-
ções.

o pedido de prisão, 
que foi endossado pelo 
Ministério público, levou 
em conta ainda as ava-
liações psicológica e psi-
quiátrica da criança, fei-
tas por dois profissionais. 

para a polícia Mi-
litar, o crime pode 
ter envolvimento 
com disputa por 
ponto de tráfico de 
drogas. o caso está 
sendo investigado 
pelos agentes do 
Serviço de Investi-
gação da delega-
cia de Homicídio e 
proteção à pessoa 
(dHpp). 
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Eduardo Cunha renuncia 
à presidência da Câmara 
Waldir Maranhão deverá convocar novas eleições em até cinco sessões.

o deputado federal 
eduardo Cunha (pMdB-
-rJ) renunciou ontem à 
presidência da Câmara. 
Com a renúncia, o pre-
sidente interino, Waldir 
Maranhão (pp-MA), terá 
prazo de cinco sessões 
de plenário para realizar 
nova eleição. o eleito 
presidirá a Câmara até 
fevereiro do ano que 
vem, quando se encerra-
ria a gestão de Cunha.

eduardo Cunha estava 
afastado da presidên-
cia desde 5 de maio por 

decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que 
também suspendeu o seu 
mandato parlamentar por 
tempo indeterminado.

Sob gritos de fora 
Cunha’ ao chegar ao Sa-
lão Verde da Câmara, ele 
fez o anúncio da decisão 
em um pronunciamento, 
no qual ficou com a voz 
embargada e os olhos 
marejados ao se referir à 
família, que, segundo dis-
se, foi alvo de persegui-
ção.

CArtA DE DEMISSãO
Antes do pronuncia-

mento, Cunha foi à Se-
cretaria Geral da Mesa 
para entregar a carta de 
renúncia. para poder ir à 
Câmara se pronunciar, 
fez uma comunicação 
prévia ao STF, já que o 
ministro Teori Zavascki im-
pôs a ele essa condição 
quando o afastou da pre-
sidência e suspendeu o 
mandato.

Ao se pronunciar, edu-
ardo Cunha fez a leitura 
integral da carta entre-
gue à Câmara, dirigida 
ao presidente interino da 
Casa, o vice-presidente 
Waldir Maranhão.
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Eduardo Cunha estava afastado da presidência desde 5 de maio por decisão do StF

Deputado é réu em duas ações no STF
Investigado na 

operação Lava 
Jato, eduardo 
Cunha é réu em 
duas ações no STF 
e alvo de uma ter-
ceira denúncia ain-
da a ser analisada. 

ele também responde 
a um processo dis-
ciplinar no Conselho 
de Ética da Câmara, 
que aprovou um pare-
cer pela cassação do 
mandato. o peeme-
debista comunicou a 

sua decisão em uma 
carta dirigida ao presi-
dente em exercício da 
Câmara, Waldir Mara-
nhão (pp-MA), que é o 
primeiro-vice-presiden-
te e ocupa interina-
mente a presidência.

A carta terá de ser 
lida em plenário e 
publicada no “diário 
oficial da Câmara”. 
A partir daí, novas 
eleições terão de ser 
convocadas em um 
prazo de até cinco 

sessões do plenário, 
considerando tanto as 
de votação quanto as 
de debate, desde que 
cada uma tenha, no 
mínimo, 51 deputados 
presentes.

A renúncia foi anun-

ciada após reitera-
das negativas do 
próprio Cunha de 
que abriria mão 
do cargo, mesmo 
diante da perda de 
apoio gradual entre 
seus aliados.

Morre no Rio o ator Gilherme Karan
o ator Guilherme 

Karan morreu na ma-
nhã de hoje, no rio, 
aos 58 anos, no Hos-
pital Naval Marcílio 
dias. Carioca, ele fi-
cou conhecido, prin-
cipalmente, pelos seus 
personagens cômicos 
na TV e no teatro. Lon-
ge da TV desde 2005, 
quando participou da 
novela ‘América’, na 
Globo, Karan foi diag-
nosticado com uma 
doença neurológica 
degenerativa rara, a 
síndrome de Macha-
do-Joseph. ele estava 
internado havia dois 
anos.

Nos últimos anos, ele 
viveu isolado em sua 
casa no rio. “ele her-
dou da mãe [a doen-
ça]. perdi um filho com 
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a mesma doença. Gui-
lherme fica na cadei-
ra de rodas o tempo 
todo. Tem horas que 
ele está lúcido e tem 
horas que não”, disse 
Alfredo Karan, pai do 
ator, em entrevista ao 
Jornal extra, em 2012.

Artistas lamentaram 
a morte do ator. Ber-
nardo Falcone, ator e 
músico, disse no Twit-

ter: “Baixo Astral, um 
dos melhores/piores 
vilões da minha infân-
cia. Adorava o Gui-
lherme Karan...”. Já o 
ator eduardo Martini, 
escreveu no Face-
book: “descansou de 
uma doença horrivel... 
Que deus te receba 
de braços abertos... 
dia triste...”.

A doença é desco-
nhecida pela maio-
ria dos brasileiros. Sua 
principal característi-
ca é a perda dos mo-
vimentos até o ponto 
de o portador precisar 
de uma cadeira de 
rodas para se locomo-
ver, explicou a neu-
rologista eliana Meire 
Melhado, membro da 
Academia Brasileira 
de Neurologia.

Guilherme Karam

Firjan Caxias traz tendências sobre 
o mercado moveleiro para Baixada

o Sistema Firjan 
promove, na próxi-
ma quinta-feira, o 
Giro Móveis, série de 
palestras que apon-
ta as tendências e 
as novidades do se-
tor moveleiro, a partir 
das informações ob-
tidas com a Missão 
Setorial Internacional 
de Mobiliário a Milão, 
na Itália. desta vez, o 
encontro, já realiza-
do no Centro do rio, 
Niterói, Cabo Frio e 
petrópolis, aconte-
ce às 18h na repre-
sentação regional 
FIrJAN/CIrJ Baixada 
Fluminense Área II, 
em duque de Ca-
xias (rua Artur Neiva, 
no 100, bairro 25 de 
Agosto) e se esten-
de ainda por outros 
municípios fluminen-
ses durante o mês de 
julho.

A ideia é mostrar 
como as empresas 
moveleiras italianas 
estão reinventando a 
gestão da produção 
e o novo posiciona-

mento de mercado, 
além do uso de ferra-
mentas tecnológicas 
como equipamentos, 
sistemas de gestão e 
software. Inscrição gra-
tuita em http://www.
firjan.com.br/eventos/
giro-moveis-tenden-
cias-tecnologicas-2.htm

A missão empresa-
rial ocorreu em maio, 
quando o grupo visitou 
a Bienal Mundial de 
Tecnologia e Compo-
nentes para a Indús-
tria Moveleira XYLeXpo, 
uma das principais fei-
ras do setor no mundo. 

de acordo com o 
especialista técnico 
setorial Moveleiro do 
Sistema Firjan, Hugo 
Gripa, os empresários 
conheceram de per-
to o fluxo de produ-
ção de fábricas ita-
lianas nos arredores 
de Milão, como a de-
salto e Falegnameria 
Curioni. o Giro Mó-
veis, segundo Gripa, 
é voltado para líderes 
setoriais, empresários, 
técnicos, profissionais 
do setor, arquitetos, 
designers e estudan-
tes.

Evento reúne empresários da baixada Fluminense

FABIANo VeNeZA

‘Hospitais do Rio não estão prontos 
para a Olimpíada’, dizem médicos

uma vistoria do Sin-
dicato dos Médicos do 
estado do rio de Janei-
ro e do Conselho regio-
nal de Medicina do rJ 
nas unidades de saúde 
municipais, considera-
das referência para o 
atendimento durante a 
olimpíada, revela que 
os hospitais estão super-
lotados e não há con-
dições para que aten-

dam a demanda que 
pode ser gerada por um 
evento de grande porte.

“Vimos CTIs com 100% 
de ocupação já agora, 
o que já é complicado”, 
explicou Nelson Nahom, 
vice-presidente do Cre-
merj.

os profissionais alerta-
ram para as condições 
do Hospital Salgado 
Filho. de acordo com 

eles, a sala amarela, 
para o atendimento de 
pacientes em situação 
de nível médio de gra-
vidade, é de superlota-
ção.

“Na sala amarela vi-
mos maca encostada 
em maca. Tinha 17 pa-
cientes encostados em 
macas no corredor do 
Salgado Filho”, contou 
Nahom.

Liberado lote de ingressos para Olimpíadas
A partir de hoje, às 

12h, o Comitê olímpi-
co libera mais um lote 
de ingressos para as 
competições da olim-

píada do rio. estarão 
disponíveis as sessões 
de tênis, ciclismo de 
pista e ginástica artís-
tica, incluindo as finais. 

os ingressos estarão 
disponíveis no site ht-
tps://ingressos.rio2016.
com/, e nas bilheterias 
oficiais

Light informa locais com manutenção 
programada na Baixada Fluminense

Ao contrário da inter-
rupção emergencial, o 
serviço de manutenção 
programada é avisado 
com antecedência e 
tem o objetivo de asse-
gurar mais qualidade no 
fornecimento de energia. 
Companhia de energia 
disponibiliza o Light In-
forma, para avisar sobre 
manutenção ou cance-
lamento de serviço.

A Light informa os locais 
onde ocorrerá manuten-
ção programada, serviço 
diário que tem o objetivo 
de assegurar maior quali-

dade na distribuição de 
energia.

Ao contrário da inter-
rupção emergencial, o 
serviço de manutenção, 
onde há o desligamen-
to da energia, é avisa-
do aos moradores com 
prazo mínimo de ante-
cedência de 72h, a fim 
de evitar transtornos aos 
clientes e para que os 
técnicos da companhia 
atuem com segurança e 
eficiência.

Além das correspon-
dências enviadas aos 
clientes, a Light também 

disponibiliza o Light Infor-
ma, que consiste no en-
vio de informações, por 
SMS (mensagens de tex-
to para o celular), com 
as manutenções progra-
madas que interrompe-
rão o fornecimento para 
o consumidor. o serviço 
também permite avisar, 
previamente, se a manu-
tenção será cancelada. 
A adesão pode ser fei-
ta por meio da Agência 
Virtual, no site www.light.
com.br ou pelo disque-
-Light Comercial, no tel: 
0800-282-0120.
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Elemento: fogo. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Sua vida profissional 
está em evidência. Você 

estará inspirado(a), o que o ajudará 
na realização de trabalhos. Suas 
tarefas diárias serão motivos de 
prazer. Cor: verde-claro. Número: 
04.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. Trabalho: O que 
acontece de bom depende 

da colaboração de outras pessoas. E 
quanto mais você inovar, melhor. A Lua 
está passando pela casa onde você avalia 
o seu talento.

Touro

Seja amigo do 
seu amor, antes 
de tudo, e não 
tente impor suas 
idéias. Controle as 
emoções e seja mais 
racional possível. 

Procure estar com pessoas 
diferentes. Novos caminhos no 
amor, alegrias junto aos amigos 
e no lar. Seja otimista. Cor: azul-
turquesa. Número: 07.

Gêmeos

Momento de sucesso na 
sua vida profissional. 
Receberá elogios e 
verá o seu trabalho 
reconhecido. Poderá 
ter oportunidade de 

assumir uma posição de liderança 
desde que tenha um mínimo de senso 
diplomático, que no momento anda 
em baixa. Cor: grená. Número: 10.

Câncer

Saiba lidar com seu 
dinheiro e invista 
apenas no que for 
seguro. Amor: Não 
há indefinições no 
seu caminho. Ou é ou 
não é. Cuidado para 

não agir de maneira radical. Fins 
e começos precisam de muita 
reflexão. Está começando uma fase 
de grande prosperidade financeira.

Leão

Amores em intensidade. 
Tudo o que acontece 
mexe fundo com seus 
sentimentos Você passa 
a ter mais certeza de 
seus objetivos e idéias e 

tende a se dedicar mais a seus estudos 
nesta fase. Novos conhecimentos lhe 
trazem prazer. O céu indica ótima fase 
para realizar metas.

Virgem

Um clima de prazer e 
diversão deve imperar 
nesse período. A 
fase será de grande 
e n v o l v i m e n t o 
com quem ama. 
Bons negócios e 

mudanças no plano profissional. 
Uma oportunidade que você está 
esperando há muito tempo, pode 
surgir agora. Número: 13.

Libra

Cuide, em primeiro 
lugar, da parte afetiva, 
mas não esgote a 
pessoa amada com 
ciúmes. Evite se fixar 
d e m a s i a d a m e n t e. 

Reparta o seu amor por todos. 
Faça um esforço para equilibrar seu 
comportamento. Será melhor para 
você. Bom momento no campo 
afetivo.

Escorpião

Você está muito 
ligado(a) em dinheiro, 
prazeres e romances. 
Quer suprir as suas 
carências? Você está 
mesmo precisando 

de cuidados, quem quiser lhe 
agradar, é só dar um presente 
bem bonito. Aproveite também 
para curtir arte e mística, vai te 
fazer bem. Número: 16.

Sagitário

Você se sente mais 
livre e dono do seu 
nariz. Alegria e 
reconciliação na vida 
afetiva. Você entra 

agora no auge do seu romantismo. 
Nesta fase, você vai querer 
inventar coisas e criar maneiras 
diferentes de realizar suas tarefas. 
Bom momento no campo social. 
Número: 19.

Capricórnio

A energia facilita 
sua expressão 
com seu amor. É 
importante seguir 
seu instinto para 
chegar aonde quer. 

Tente se interiorizar para sacar 
o que precisa fazer. Acrescente 
novidades à sua vida familiar. 
Bom momento no campo 
espiritual. Cor: azul-escuro. 
Número: 22.

Aquário

Negócios à vista, 

boa disposição e 

muita atividade no 

plano profissional. 

Você poderá aplicar 

o seu dinheiro e ampliar o seu 

empreendimento. Use e abuse, 

a sorte está com você. No amor, 

procure prestar mais atenção nas 

pessoas a sua volta. Pode pintar 

novidade. Número: 25.

Peixes

9atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: cintia caetano cavalcanti serviço 
de documentação ortodontica Me
03 - OBJETO: Prestação de Serviços de Radiografias 
04- EMBASA/MODALIDADE: dispensa de licitação, 
art. 24, ii da lei federal n° 8666/93 e suas alterações
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.086/ 33903905
06 - NOTA DE EMPENHO: 157, datada de 25/05/2016, 
no valor de r$2.209,67 (dois mil, duzentos e nove reais e 
sessenta e sete centavos) e 156, datada de 24/05/2016, 
no valor de r$4.419,33 (quatro mil, quatrocentos e 
dezenove reais e trinta e três centavos)
07 - VALOR GLOBAL: r$6.629,00  (seis mil, seiscentos 
e vinte e nove reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 782/2015- 
fMs.
09- PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:13 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 021/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: real duque alimentos ltda Me
03 - OBJETO: aquisição de Gêneros alimentícios 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 024/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.086/ 33903002- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 178, datada de 14/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$43.690,50 (quarenta e três 
mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2016- fMs
09- PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 022/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med distribuidora de 
Medicamentos e Materiais hospitalares ltda Me
03 - OBJETO: aquisição de Medicamentos
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 030/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.107.2.041/ 33903001- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 180, datada de 24/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$5.786,88 (cinco mil, setecentos 
e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 379/2016- fMs
09- PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 023/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: M4x comercio e serviços eireli 
Me
03 - OBJETO: aquisição de Medicamentos
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 030/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.107.2.041/ 33903001- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 181, datada de 24/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$20.386,80 (vinte mil, trezentos 
e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 379/2016- fMs
09- PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 024/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: real duque alimentos ltda Me
03 - OBJETO: aquisição de Gêneros alimentícios 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 034/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.083/ 33903003- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 183, datada de 29/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$426.648,59 (quatrocentos e 
vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta e nove centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 381/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 06 (seis) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 025/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med distribuidora de 
Medicamentos e Materiais hospitalares ltda Me
03 - OBJETO: Aquisição de Filme para Ultra- sonografia, 
Gel para Ultra- sonografia e Papel para ECG
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 041/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.302.105.2.086/ 33903002- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 189, datada de 30/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$9.731,04 (nove mil, 
setecentos e trinta e um reais e quatro centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 06 (seis) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:30 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 026/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med distribuidora de 
Medicamentos e Materiais hospitalares ltda Me
03 - OBJETO: aquisição de fraldas descartáveis 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 036/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.101.2.034/ 33903003- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 190, datada de 30/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$12.441,60 (doze mil, 
quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta 
centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2016- fMs
09- PRAZO: 06 (seis) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:30 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: M4x comercio e serviços eireli 
Me
03 - OBJETO: aquisição de fraldas descartáveis 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 036/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.101.2.034/ 33903003- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 191, datada de 30/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$55.914,90 (cinquenta e cinco 
mil, novecentos e quatorze reais e noventa centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2016- fMs
09- PRAZO: 06 (seis) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:30 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 028/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: Kasa Med distribuidora de 
Medicamentos e Materiais hospitalares ltda Me
03 - OBJETO: aquisição de fita de Glicemia capilar 
para aparelho accu- check, com comodato de 40 
aparelhos
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 039/2016- 
fMs, lei federal n° 10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.107.2.077/ 33903003- 1611
06 - NOTA DE EMPENHO: 188, datada de 30/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$136.571,82 (cento e trinta e 
seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e 
dois centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2016- 
fMs.
09- PRAZO: 06 (seis) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:30 de junho de 2016. 

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 029/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: espolio de jose da silva
03 - OBJETO: contrato de locação de imóvel para ser 
utilizado pela secretaria Municipal de saúde onde está 
instalado o ambulatório de saúde Mental 
04- EMBASA/MODALIDADE: dispensa de licitação, 
art. 24, x da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
05.02.10.301.101.2.073/ 33903601- 0000
06 - NOTA DE EMPENHO: 186, datada de 30/06/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$7.800,00 (sete mil oitocentos 
reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/2016- 
fMs.

09- PRAZO: 06 (seis) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:30 de junho de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N°001 
AO CONTRATO Nº 019/2011- FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: eletro Mecânica rodrigues ltda 
Me
03 - OBJETO: apostilamento ao contrato de Prestação 
de serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de 
equipamentos odontológicos 
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2809/2011.
05 - DATA DA ASSINATURA:11  de maio de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 002 
AO CONTRATO Nº 020/2014- FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real e fundo Municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: centro de terapia intensiva 
Neovida resende ltda
03 - OBJETO: Prorrogação N° 002 ao contrato de 
Prestação de serviços de internação em uti Neonatal e 
Pediatrica, incluindo todos os exames de laboratório, 
Radiografias, Fisioterapias, Medicações E Ventilação 
Mecânica, isto É, todos os Procedimentos Necessários  
Para fiel cumprimento da Presente licitação
04 - VALOR GLOBAL: r$69.750,00 (sessenta e nove 

mil, setecentos e cinquenta reais)
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2014- fMs
06- PRAZO: 06 (seis) meses

07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2016. 

de acordo com o art. 4°, 
xxii da lei federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO 
o resultado classificatório da presente licitação, o 
PREGÃO No 044/2016-FMS, que visa a aQuisiÇÃo 
de MedicaMeNtos, à empresa Kasa Med 
distriBuidora de MedicaMeNtos e Materiais 
hosPitalares ltda Me no valor de R$ 4.404,60 
(quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta 
centavos), classificada conforme Mapas às fls. 229.

Porto real, 07 de julho de 2016.
Fabio Schneider

Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 2025 DE 07 DE JULHO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias 
Municipais, crédito suplementar no valor global de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal 
Nº 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em 
vista a autorização constante do artigo 8º da lei 
Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

Art. 1º - fica aberto crédito 
suplementar no valor de r$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais),  para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

    Art. 2º - os recursos necessários 
à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
das anulações de dotações orçamentárias constantes 
do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido 
no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da lei federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

     Art. 3º - este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.04.122.101.2.031 31909400 0000 200.000,00

05.02.10.301.101.2.031 31909400 0000 100.000,00

Total 300.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

02.01.04.122.101.2.040 33903905 0000 100.000,00

03.01.04.122.101.2.034 33903003 0000 50.000,00

03.01.04.122.101.2.034 33903500 0000 50.000,00

05.02.10.304.106.2.085 33903905 0000 100.000,00

Total 300.000,00

legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:
0000 – Recursos Próprios

José Roberto Pereira da Silva
         -- Prefeito Municipal –

           em exercício
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Ingredientes

PANQUECA DOCE

1 lata de leite con-
densado
1 ovo
2 xícara de chá fari-
nha de trigo
1 caixinha de cre-
me de leite
1 colher de sobre-
mesa de fermento 
em pó
Manteiga (para un-
tar a frigideira)

Modo de preparo

Bata todos os ingre-
dientes no liquidifi-
cador até ficar uma 
massa homogênea
Coloque manteiga 
numa frigideira até 
derreter coloque 
um pouco da mas-
sa e frite dos dois 
lados
Coloque a cober-
tura que desejar 
(cereja com leite 
condensado, bri-
gadeiro, beijinho 
de coco, creme de 
leite com morango, 
doce de leite com 
amendoim)
É muito bom

Escondidinho de 
batata doce com 

frango

Ingredientes

Misture com as ba-
tatas cozidas a fa-
rinha e o requeijão 
(pode ser com o 
fogo desligado)
depois coloque em 
um refratário gran-
de de vidro uma 
camada de frango 
e outra de batata
espalhe a gema por 
cima com as cos-
tas de uma colher 
de sopa e salpique 
gergelim
derrame o queijo 
parmesão por toda 
a massa
Leve ao forno por 
20 minutos e depois 
sirva ainda quente
dica: É uma opção 
maravilhosa para o 
almoço

Modo de preparo

1 kg de batata 
doce cozida e es-
premida
1 kg de peito de 
frango cozido e 
desfiado
Temperos a gosto 
(sal, alho, cebola, 
orégano, pimenta 
cayena, páprica 
doce e cheiro ver-
de picadinho)
2 colheres de sopa 
de farinha de coco 
(ou outra farinha 
da sua escolha)
4 colheres de sopa 
requeijão
1 gema de ovo
100 g de queijo par-
mesão
2 colheres de sopa 
de gergelim para 
confeitar

DECRETO N° 4.081, DE 07 DE JULHO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de r$ 1.355.000,00 (hum 
milhão trezentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consigna-

das no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso iii do § 1º do artigo 43º lei federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal 1.533 
de 07 de janeiro de 2016;

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de fazenda (seMfa), à secretaria 
Municipal de obras (sMo), à secretaria Municipal de saúde (seMus) e à 
secretaria Municipal de educação, esporte e turismo (seMest), crédito su-
plementar de r$ 1.355.000,00 (hum milhão trezentos e cinquenta e cinco mil 
reais), para atender à programação constante do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior 
decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do anexo ii 
deste decreto, conforme disposto contido no inciso iii do § 1º do artigo 43º da 
lei federal 4.320, de 17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Anexo I

Em R$

ÓrGÃo uNi-
dade PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLE-

MENTAÇÃO

seMfa se-
Mfa

05.01.28.846.010.0.002 3.2.90.21.00 00 110.000,00

seMfa se-
Mfa

05.01.28.846.010.0.002 4.6.90.71.00 00 310.000,00

sMo sMo 06.01.04.122.001.2.034 3.3.90.39.00 00 10.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.39.00 16 25.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.92.00 16 40.000,00

se-
Mest

educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 05 860.000,00

Anexo II

Em R$

ÓrGÃo uNi-
dade

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.04.122.001.2.034 3.3.90.30.00 00 10.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 00 100.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.36.00 16 65.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 00 250.000,00

seMus fMs 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 00 70.000,00

seMest educ 44.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 05 731.000,00

seMest educ 44.01.12.367.025.2.042 3.3.90.39.00 05 129.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº1581/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar a pedido Marcio saNtiaGo de liMa, Professor de língua inglesa, da 
secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – seMect, matrícula 
nº 10/16.799, a contar de 02/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/1967/2016.

Portaria Nº 1582/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar a pedido VANDERVAL SILVA DE MACEDO, Professor de Matemática, da 
secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo – seMect, matrícula 
nº 10/43.497, a contar de 06/05/2016, conforme o contido nos autos do processo nº 
37/2184/2016.

Portaria Nº 1583/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANGELA DA SILVA GARCIA do car-
go em comissão de assessor especial ii, símbolo se-2, da assessoria especial de 
recursos humanos da suBsecretaria MuNiciPal de adMiNistraÇÃo e de 
GestÃo de recursos huMaNos da secretaria Municipal de educação, espor-
te, cultura e turismo.

Portaria Nº 1583/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art.87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou estabe-
lecido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015 josÉ carlos GoMes, do 
cargo em comissão de assessor administrativo i, símbolo das-10, da assessoria es-
pecial de Gabinete da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1584/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art.87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, BarBara cristiNa de 
OLIVEIRA PINTO BARCELOS BRANDÃO, do cargo em Assessor Administrativo V, 
símbolo das-6, na assessoria de apoio administrativo da subsecretaria de Projetos 
e finanças da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1585/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCIA BARROSO GOIS, do cargo em 
comissão de Chefe de Serviço, FG-V, da Coordenadoria de Protocolo da Secretaria 
Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1586/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

exonerar, a contar de 13 de maio de 2016, com fundamento do dispositivo no inciso 
V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, Marco aNtoNio 
riBeiro, do cargo em comissão de assessor técnico iii, símbolo das-10, da as-
sessoria de apoio administrativo da subsecretaria Municipal Pedagógica da secre-
taria Municipal de educação, esporte e turismo.

Portaria Nº 1587/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, josÉ carlos Go-
Mes no cargo em comissão de assessor especial ii, símbolo se-2, da assessoria 
especial de recursos humanos da suBsecretaria MuNiciPal de adMiNis-
traÇÃo e de GestÃo de recursos huMaNos da secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1588/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art.87, da lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, BarBara cristiNa 
DE OLIVEIRA PINTO BARCELOS BRANDÃO, para exercer o cargo em comissão 
de assessor administrativo i, símbolo das-10, da assessoria especial de Gabinete 
da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1589/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 06 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, Marcia Barroso 
GÓES, para exercer o cargo em Assessor Administrativo V, símbolo DAS-6, na As-
sessoria de apoio administrativo da subsecretaria de Projetos e finanças da secre-
taria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1590/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 13 de maio de 2016, com fundamento do dispositivo no inciso 
V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, luiZ feliPe de 
OLIVEIRA RIBEIRO, do cargo em comissão de Assessor Técnico III, símbolo DAS-
10, da assessoria de apoio administrativo da subsecretaria Municipal Pedagógica 
da secretaria Municipal de educação, esporte e turismo.

Portaria Nº 1591/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda,consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, PalMira caMacho 
LOURENÇO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Serviço, FG-V, da 
coordenadoria de Protocolo da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura 
e turismo.

Portaria Nº 1592/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, aNtoNio GoMes 
PINHEIRO, para exercer o cargo de comissão de Função Gratificada, símbolo FG-V, 
da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

Portaria Nº 1593/GP/2016 de 07 de julho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de junho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou es-
tabelecido pela comissão criada pelo decreto nº. 3954/2015, jacKsoN saNtos 
ALMEIDA, para exercer o cargo de comissão de Função Gratificada, símbolo FG-V, 
da secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
     PREFEITO

ERRATAS:

Na Portarias Nº 1558/GP/2016 de 01 de julho de 2016, publicada em 
02/07/2016.

onde se lê: KellY ferNaNda cristiNa Barreto;
leia-se: KellY ferNaNda cristiNa souZa Barreto.

Na Portarias Nº 1580/GP/2016 de 06 de julho de 2016, publicada em 
07/07/2016.

onde se lê: EVANDRO CAMURÇA DIAS;
leia-se: EDVANDRO DIAS CAMURÇA.

  ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
        PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 08/2402/2015):hoMoloGo a presente lici-
taÇÃo na modalidade Pregão Presencial n°. 032/2016, adjudicando seu objeto à 
empresa: FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, no valor 
total de r$51.035,00 (cinquenta e um mil e trinta e cinco reais), conforme ata de 
julgamento/mapa de lances e ata de adjudicação/mapa de adjudicação da comissão 
Permanente de Licitações, Materiais e Serviços às fls. 172/173 e 174/175 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em fls.62/63 da Secretaria mu-
nicipal de Controle às fls. 179/180. Em 28 de junho de 2016.

despacho do Prefeito (Processo nº 08/2403/2015):hoMoloGo a presente lici-
taÇÃo na modalidade Pregão Presencial n°. 031/2016, adjudicando seu objeto à 
empresa: VFV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA EPP, 
apresentou menores lances,no valor de r$116.227,30,00 (cento e dezesseis mil, 
duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos), conforme ata de julgamento/mapa 
de lances e ata de adjudicação da comissão Permanente de licitações, Materiais e 
Serviços às fls. 166/169 e 178/179 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral 
do Município em fls.87/88 e da Secretaria municipal de Controle às fls. 172/173. Em 
05 de julho de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 03/0000213/2015.
PreGÃo PreseNcial sisteMa de reGistro de PreÇo: Nº 036/2015.
coNtrato N º 0 1 0 / s e M a s d h / 2 0 1 6 .
coNtrataNte: MuNicÍPio de Belford roxo.
coNtratada: PATRÃOZINHO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME.
oBjeto do coNtrato: o presente contrato tem por objeto aquisição de garrafas 
de água 20 litros.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

do PraZo: o prazo de fornecimento do objeto deste coNtrato será de 12 (doze) 
meses.
DO VALOR: R$ 17.880,00 (dezessete mil oitocentos e oitenta reais) 
Programa de trabalho: 03.02.08.244.045.2.024.000 - 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.243.045.2.023.000 - 03.02.08.244.045.2.024.000 
- 03.02.08.244.045.2.024.000 - 03.02.08.243.045.2.023.000 - 
03.02.08.242.045.2.022.000.
despesa:  3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00 - 
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.00
fonte: 019 – feas - 017 – fNas - 017 – fNas - 017 – fNas - 017 – fNas - 017 – 
fNas - 017 - fNas
Nota de empenho: 0136 de 29/06/2016 - 0135 de 29/06/2016 - 0134 de 29/06/2016 - 
0133 de 29/06/2016 - 0132 de 29/06/2016 - 0131 de 29/06/2016 - 0130 de 29/06/2016.
data da assiNatura: 06/07/2016.

         ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
            PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 278 DE 07 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais, e com base no parecer da Procurado-
ria Geral do Município.

R E S O L V E:

conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, ao servidor MARCIO SOUZA 
GOMES, ocupante do cargo Engenheiro Civil, Matricula 10/17.812, por 3 (três) me-
ses a contar de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos, desde 
que, apresente a secretaria Municipal de administração e serviços Públicos, o seu 
competente registro de candidato junto ao tribunal regional eleitoral, na forma do 
dispositivo no §2°, art. 86, da lei complementar n.º. 014 de 31 de outubro de 1997, 
aos servidores abaixo relacionados:

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

PORTARIA N.º 279 DE 07 DE JULHO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 5º da lei comple-
mentar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 8º da lei complementar 
057/2002.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

NoMe Proc. Mat. carGo PerÍodo 
AQUISITIVO

PerÍodo da 
liceNÇa

arNalci eliZa 
dos saNtos

37/4643/2015 20.007 tec. 
eNfer-
MaGeM

19/09/05 a 
18/01/14

01/08/16 a 
31/10/16

eliaNe MuNiZ 
VOGAS VALEN-
Ça

37/2782/2015 17.704 Pedia-
tra

04/05/10 a 
03/05/15

01/09/16 a 
30/11/16

GeroNiMo 
NasciMeNto 
de Moura

37/1226/2015 19.554 aG. de-
fesa 
CIVIL

03/06/00 a 
02/06/05

01/07/16 a 
30/09/16

GilsoN NuNes 
de souZa

37/1751/2016 20.105 aux. 
adMiNis-
TRATIVO

03/12/10 a 
02/12/15

01/08/16 a 
31/10/16

julio cesar 
de souZa cor-
rea

37/1195/2015 19.592 aG. de-
fesa 
CIVIL

02/06/05 a 
01/06/10

01/07/16 a 
30/09/16

juareZ de 
CARVALHO 
MoNteiro

37/2829/2016 20.159 aux. 
SERV. 

Gerais

06/11/10 a 
05/12/15

01/09/16 a 
30/11/16

jaNice Pache-
co de reseN-
de

37/4829/2015 17.571 Pedia-
tra

26/04/05 a 
25/04/10

01/11/16 a 
31/01/17

WelliNGtoN 
saNtaNa

37/5837/2015 20.439 aux. 
adMiNis-
TRATIVO

16/11/10 a 
15/12/15

01/09/16 a 
30/11/16

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

        JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
   secretário Municipal de administração e serviços Públicos

SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA INS-
TITUCIONAL

PORTARIA Nº.025/SEMTTI/ DE 07 DE JULHO DE 2016

o secretário da secretaria Municipal de transporte, trânsito e segurança insti-
tucional, no uso de suas atribuições legais, em conformidade ao contrato nº 002/
seMtti/2016,  de 2 de Maio de 2016.

RESOLVE: 

art. 1º - Nomear como fiscais do contrato nº 002/seMtti/2016, os seguintes fun-
cionários que terão a responsabilidade de fiscalizar o fiel cumprimento do referido 
contrato.

NoMe Matricula

Marcos aurélio de oliveira 80/54.528

edson tadeu de Paula silva 60/46554

art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  revogando as 
disposições em contrario.

francisco d`ambrosio.
  secretário seMtti Matr. 84537-83.

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 - Vídeo Show
15:05 - Sessão da Tardedança 
Comigo?
16:52 - Vale a pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:53 - Malhação: Seu Lugar no 
Mundo
18:24 - Êta Mundo Bom!
19:13 - praça TV - 2ª edição
19:33 - Haja Coração
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - Velho Chico
22:17  Globo repórter
23:06 - Liberdade, Liberdade
23:47 - Jornal da Globo
00:25 - programa do Jô
01:05 - projeto Intelligence
01:48 - uma Família da pesada
02:13 - Corujão
03:58 - CorujãoTentação Fatal

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro Impacto
07:00 – Carrossel Animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – Bom dia e Cia
14:30 – Casos de Família
15:30 – A Mentira
16:30 – Mar de Amor
17:30 – Abismo de paixão
18:30 – Meu Coração é Teu
19:45 – SBT Brasil 
20:30 – Cúmplices de um 
resgate
21:30 - Carrossel
22:00 – programa do rati-
nho
23:15 – Tela de Sucessos
01:00 – The Noite 
01:45 – Jornal do SBT
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois Homens e Meio
04:00 – Mike & Molly
04:30 – diários de um Vam-
piro
05:15 - dallas

REDE TV
05:00-Igreja Internacional 
da Graça 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 Graça de deus. 
21:30-TV Fama 
22:45-Mariana Godoy en-
trevista 
00:05-Leitura dinâmi-
ca 
00:35-programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

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 - os dez Mandamentos – 
Nova Temporada
21h30 - Jornal da record
22h30 - Super Tela
01h15 - Fala Que eu Te escuto
02h00 - programação universal

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
edição Brasil
09:05 - dia dia
10:05 - os Simpsons
11:05 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
14:30 - Band na euro
15:45 - eurocopa - país de 
Gales x Bélgica
18:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Sila: prisioneira do 
Amor
21:15 - Show da Fé
22:10 - Maratona rio 2016
22:15 - diário da euro
22:30 - pânico na Band
23:45 - o Mundo Segundo 
os Brasileiros
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que Fim Levou?
01:35 - The Walking dead
02:20 - Só risos - pegadi-
nhas
03:00 - Igreja universal

Dica genial para resfriar o notebook 
C U R I O S I D A D E S
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Todo mundo que 
usa notebook 
já passou pela 
frustração de ter 
que ficar erguen-
do o computa-
dor ou mudando 
sua superfície de 
apoio porque ele 
superaqueceu 
no meio de um 
jogo ou na repro-
dução de um fil-
me. uma solução 
fácil e caseira 
para este proble-
ma universal veio 
do outro lado do 
mundo, do Ja-

pão. o usuário do Twit-
ter Akinori Suzuki com-
partilhou sua dica na 
rede social, e seu post 
viralizou rapidamente. 
A solução: empilhar 
moedas de cobre 
no seu laptop para 
que ele se resfrie na-
turalmente, tudo isso 
graças às maravilho-
sas propriedades da 
termodinâmica. “Se 
alguém estiver com 
problemas com o 
MacBook pro supera-
quecendo e não res-
friando, experimente 
usar moedas de 10-

yen que você tem 
pela casa. o cobre 
da moeda é um 
melhor condutor 
de calor que o alu-
mínio do computa-
dor, e ajuda o calor 
a se dissipar”, dizia 
a mensagem de 
Suzuki. A presença 
das moedas ajuda 
a resfriar o compu-
tador porque sua 
condutividade tér-
mica é muito maior 
que o alumínio ou 
plástico, compo-
sição da maioria 
dos laptops.

Facebook prevê o 
fim da palavra escrita 

um pensador de 
destaque na esfera 
digital, desenvolveu 
o argumento con-
vincente de que a 
internet nos tornou 
mais criativos, mes-
mo que apenas um 
pouco. de fato, o 
Facebook fez de to-
dos nós escritores, já 
que ele se tornou o 
meio escolhido por 
milhões de pesso-
as para partilhar os 
seus pontos de vista 
e experiências de 

vida. Mas, em cinco 
anos, a criatividade 
pode parecer muito 
diferente. o Face-
book já prevê o fim 
da palavra escrita 
em sua plataforma, 
quando os seres hu-
manos ficaram pela 
primeira vez frente 
a frente com o im-
pacto de um novo 
fórum global para 
a comunicação, o 
que hoje chama-
mos de internet, 
Clay Shirky.

reprodução



SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2016  12 esporte

geral

anderson Luiz

America realiza primeiro coletivo
Para a Copa Rio, Rubro teve primeiro contato com bola em sua preparação no Vale das Laranjeiras.

Comandados por Clovis de Oliveira, os americanos treinaram com bola por cerca de 1h30 no Vale das Laranjeiras

Vasco conquistou vaga ao vencer o Sevem por 4 a 0

Vasco e Corte Oito decidem no feminino

DivUlgaÇÃO

Raffa taMbURinni

Atletas confirmados no elenco que disputará a Copa Rio
Goleiros: Felipe, 

Luís Henrique e Igor 
rezende;

Laterais: Wagner di-
niz, Wander e enric;

Zagueiros: Fábio 

Com 36 atletas, 
sendo 13 con-
firmados* no 

elenco que vai dis-
putar a Copa rio, o 
America treinou pela 
primeira vez no Vale 
das Laranjeiras, em 
Xerém. No Centro de 
Treinamentos do Flu-
minense, situado na 
cidade de duque de 
Caxias, o rubro de 
Campos Sales fez ati-
vidades voltadas para 
o certame deste se-
mestre. Comandados 
por Clovis de oliveira 
e sua Comissão Téc-
nica, os americanos 
treinaram com bola 
por cerca de 1h30.

“Temos um grupo 
jovem, novo, de qua-
se 40 atletas, e não 
é esse o número que 
queremos para o 
plantel. A minha ideia 
é que até o dia 18 eu 
tenha cerca de 85% 
do elenco, para es-
trear bem na Copa 
rio. Após o estadual 

fizemos uma avalia-
ção seletiva, com 
atletas que já tinham 
um histórico, e apro-
veitamos seis dentre 
sessenta, que ainda 
seguirão em obser-
vação. Além disso 
treinei o grupo dos 
Juniores por cerca 
de uma semana e 
puxei alguns atletas 
para treinar com os 
13 profissionais con-
firmados. Aos poucos 
o plantel será defini-
do”, relatou Clovis.

o treinador ameri-
cano dividiu o elen-
co em três times de 
nove atletas, em 
contar com os qua-
tro goleiros disponí-
veis, Felipe, Igor re-
zende, Luís Henrique 
e Higor Lopes, que 
se revezavam no gol, 
que se enfrentaram 
alternadamente. o 
trabalho, limitado a 
dois toques por atle-
ta, gerou bastante 
movimentação em 
campo e agradou o 
técnico americano.

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NILÓPOLIS
AVENIDA GETÚLIO  DE MOURA, 943 - CENTRO  NILÓPOLIS - RJ

21 2691-6296 / 21 2691-6297
21 2691-6298 / 21 2691-2099 / 21 3762-8241

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU I
RUA COR. FRANCISCO SOARES, 245 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 2667-1108 / 21 2768-4851
21 3776-0549 / 21 2667-2110

COLÉGIO EQUIPE GRAU - NOVA IGUAÇU II  - UNIDADE SER E CRESCER
AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 509 E 537 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

21 3776-0561 / 21 2668-1133
21 3745-4553 / 21 2797-3123

Braz;
Meio-campis tas : 

Muniz, darlan e Ac-

cioli;
Atacantes: Jean, 

russo e daniel.

A final da Taça Cidade de 
Futebol Feminino de 2016 
será disputada no pró-
ximo domingo ás 11h30 
no estádio do eC Miguel 
Couto entre as equipes 
do Corte oito e do Vasco 

da Gama.
o Corte oito de duque 
de Caxias já havia ga-
rantido classificação após 
eliminar na fase semifinal 
o projeto Karanba, e che-
ga novamente a decisão 

da competição após seis 
anos. em 2016 o Corte oito 
ficou com o vice-campeo-
nato sendo derrotado por 
4 x 3 pelo Vasco na parti-
da disputada na Vila olím-
pica de duque de Caxias.
o Vasco conseguiu sua 
classificação no último sá-
bado ao vencer o SeVeM 
pelo placar de 4 x 0, gols 
de rayane e Laís Veloso 
que marcou três vezes. No 
jogo de ida o Vasco havia 
vencido por 3 x 0.
Com os três gols marca-
dos, a atacante do Vas-
co Laís Veloso assumiu a 
liderança isolada na briga 

pela artilharia da competi-
ção com 5 gols, deixando 
para traz sua companhei-
ra de equipe rayssa Neres 
e Carol do Corte oito que 
tem 4 gols cada uma.
As duas equipes finalistas 
se enfrentaram na 1ª fase 
da Taça Cidade Feminina 
com a partida terminando 
empatada em 0 x 0.
Na decisão as duas equi-
pes entrarão em campo 
precisando da vitória para 
ser campeã, e um empate 
ao final do tempo normal 
de partida levará a deci-
são para as cobranças de 
pênalti. 
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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

atos oficiais

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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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


