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Milícia avisa que vai fazer a ‘limpa’ em Queimados

Setrab tem 
mais de 

700 vagas

Prefeito do 
Rio, Paes 
tem alta

Vaga de 
Cunha é 

disputada

Morre mulher 
de segurança 
assassinado 

em Caxias
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Bandidagem está em alerta com a ação de um grupo paramilitar que atua no município. Na noite do último 
domigo, um suspeito de praticar assalto e de estar envolvido com o tráfico de drogas, foi executado em praça 
pública com tiros na cabeça. O recado, através de cartazes, foi colado na área onde o rapaz foi assassinado. Di-
visão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga, além da morte do homem, a ação dos ‘justiceiros’.

Andréia estava em coma

‘Gasparzinho’, como a vítima era conhecida, foi morto perto do ponto das vans. Acima, cartaz colado em imóveis da região

Cabeça de burro em Nova Iguaçu

Moradores de uma das áreas mais nobres de Nova Igua-
çu estão se sentindo num inferno desde a inauguração de 
um bar localizado na esquina da Rua Mauro Arruda, na re-
gião central. Para eles, a palavra ‘pacata’ ficou no passado. 
De acordo com denúncias recebidas pela reportagem do 

Hora H, o Iguaçu Beer Club, conhecido como ‘cabeça de 
burro’, numa referência a empreendimentos que nunca 
prosperam, já ganhou a fama de ‘antro de confusão’. 
O siléncio das noites é quebrado pelo barulho ensurde-
cedor produzido pelo ronco dos motores dos veículos 
de quem frequenta o estabelecimento, garrafas quebra-
das e muita confusão protagonizada pelos próprios clientes. 
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PM acha réplica de fuzil no Buraco do Boi
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Medrosa

Medrosa II

um grupo sunshi-
ne coast snake ca-
tchers, especializa-
do em captura de 
cobras na austrália 
ficou surpreso ao 
ser chamado para 
um resgate do que 
no final das contas, 
era apenas uma 
cobra de brinque-
do feita de borra-
cha. o grupo pos-
tou uma foto que 
mostra a cobra.

a mulher que fez o 
chamado disse que 
a cobra estava imó-
vel. o grupo afirmou 
que já tinha ocorri-
do o mesmo caso 
algumas outras ve-
zes antes, eles foram 
chamados por en-
gano por causa de 
itens que não eram 
cobras, como sapos, 
lagartos e mesmo ou-
tros brinquedos. 

o centro para o controle e prevenção de do-
enças (cdc), dos estados unidos, anunciou na 
última sexta-feira que foi registrada a primeira 
morte em território americano associado ao vírus 
da Zika, excluindo porto rico, onde houve um 
caso no último mês de fevereiro.

alemães puderam brincar e relaxar com 
a ajuda de uma rede gigante no último 
domingo, na exibição de horticultura 'ega', 
na cidade de erfurt. a rede tem 24 metros 
de comprimento e 4 de largura. É feita com 
mais de 18.500 nós e é considerada uma 
das maiores do mundo.

centenas de modelos sem roupas e pin-
tados de azul posaram no último sábado, 
para mais uma obra do fotógrafo america-
no spencer tunick, especializado em clicar 
multidões nuas. a sessão de fotos foi na cida-
de britânica de hull, para o projeto intitulado 
‘mar de hull’. 

Zika

Rede gigante Pelados

em comunicado, o cdc informou que a mor-
te de um idoso, morador do estado de utah no 
final do mês passado, esteve relacionada com 
a Zika, e o homem que tinha problemas cardí-
acos, viajou este ano para uma região afetada 
pelo vírus, que não foi especificada.

Zika II

só em 2015, 900 mil cirurgias estéticas foram 
feitas no brasil, procedimentos que podem até 
matar. os casos fatais estão ligados à falta de 
qualificação do médico. para um médico estar 
habilitado, ele precisa passar por 5 anos de resi-
dência médica, 2 anos em cirurgia geral e 3 anos 
em cirurgia plástica.

um chef de cozinha ‘engraçado’ resolveu pu-
blicar uma mensagem nas redes sociais dizendo 
que engana seus clientes veganos (aqueles que 
não se alimentam de derivados de animais) e ser-
ve carne para eles sem que eles saibam. segun-
do o tabloide ‘the sun’, o britânico alex lambert, 
de 30 anos, acabou demitido.

Chef demitido 

 Loja de bijuterias contrata vendedora
Ícone rh seleciona vendedora responsável para 

atuar em loja de bijuterias e semi joias. fundamental 
experiência consistente com vendas no segmento 
moda. salário: r$1.000,00 + 2,5% (média salarial r$ 
1.600). Interessadas que tenham o perfil citado en-
viar currículo para iconerh@yahoo.com.br.

300 vagas para controlador de acesso
o brt está com 300 vagas para controlador de 

acesso. necessário ensino médio e ata em dia. salário 
r$1.231,00 por 3 meses, após os 3 meses passa para 
r$1.500. Vale alimentação de r$180,00 + crachá de 
rodoviário pra andar de ônibus de graça. Interessados 
se inscrever no site http://www.brtrio.com/contato.

Mais de 700 vagas em todo o estado
 a secretaria de estado de trabalho e renda divul-

ga a existência de 771 oportunidades de emprego em 
todo o estado. são chances para ambos os sexos, com 
formação entre o ensino fundamental incompleto e o 
superior completo. Inscrições podem ser feitas nos pos-
tos sIne/setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br.

Relator entrega parecer
 o relator da lei de diretrizes orçamentárias (ldo) 

de 2017 no congresso, senador wellington fagundes 
(pr-mt), entregou no último domingo, seu parecer 
sobre as contas do governo para 2017 na comissão 
mista de orçamento. o documento é favorável à 
aprovação do déficit de até r$ 139 bilhões.

Alta de 2% na produção 
a petrobras anunciou ontem que a produção to-

tal de petróleo e gás natural aumentou 2% em rela-
ção ao volume registrado em maio. no mês passa-
do, a produção somou 2,9 milhões de barris de óleo 
equivalente. segundo a empresa, o volume total 
de produção representa recorde mensal.

CNI defende 60h/semana 
o presidente da confederação nacional da In-

dústria (cnI), robson andrade, disse na última sexta-
-feira que, para o governo melhorar a situação do 
déficit fiscal, serão necessárias ‘mudanças duras’ 
na previdência social e nas leis trabalhistas, inclusive 
aumentando a carga semanal para 60 horas. 

Lipo mata

Ícone RH

SetRab

Meta FiScal

caRga HoRáRia

Crocodilo dá um rolezinho na praia 

Doente mental
o autor do massacre que matou cinco policiais 

em dallas na última quinta-feira deixou o exército 
dos estados unidos denunciado por uma soldado 
que o acusou de abuso sexual e recomendou 
que ele recebesse ‘ajuda para a saúde mental’. 
a informação foi revelada no último sábado pelo 
jornal ‘new York times’.

bRt 

PetRobRaS

reprodução/Youtube

um crocodilo deu um susto nos banhistas de uma praia mexicana em 
cozumel ao ‘passear’ na areia entre cadeiras antes de voltar à água. 
a cena foi postada no Youtube pela usuária Iliana acosta. 

o vídeo mostra um homem nervoso pedindo que os banhistas da 
praia palancar se afastassem da água e deixassem espaço na areia 
para a passagem do réptil. pouco depois, o crocodilo aparece an-
dando calmamente entre as cadeiras, em linha reta, e de volta à 
água. depois que ele entrou no mar, vários banhistas o seguiram, 
registrando a cena em fotos e vídeos.

Demarcando território
com o objetivo de 'demarcar território', um 

vereador da baixada fluminense tem utiliza-
do uma prática que está gerando polêmica. 
o moço, que também é empresário, tem pin-
tado os postes e meios-fios, com as cores do 
seu partido.

Marra de cão
além disso, o parlamentar coloriu as praças 

do bairro com as mesmas cores para dar a 
entender que as obras foram realizadas gra-
ças ao trabalho dele. porém, a população 
está ciente da marra de cão do vereador e 
não está nada contente.

C... na mão!
além de delatar sérgio cabral e luiz fer-

nando pezão, o ex-presidente da odebrecht 
benedito Junior afirmou ter munição para 
comprometer através de delação, o ex-go-
vernador do rio, anthony garotinho. benedi-
to e garotinho tinham tanta afinidade, que 
este, ao divulgar as célebres fotos da 'gan-
gue do guardanapo' de cabral, omitiu a pre-
sença do executivo em paris.

Contas reprovadas
o diretório do prb em nova Iguaçu, partido 

da deputada que é pré-candidata a prefeita 
do município, recentemente teve as contas 
reprovadas pelo tribunal regional eleitoral 
(tre).

Incapacitada
na última semana, nas redes sociais, a par-

lamentar, que seria responsável por adminis-
trar essas contas que foram reprovadas, foi 
duramente criticada pela população. um co-
mentário dizia: "se ela não tem capacidade 
de cuidar das contas de um partido, como 
quer ser prefeita de nova Iguaçu?", indagou 
um internauta.



Bar vira um inferno na noite 
de área nobre de Nova Iguaçu
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Beer Club acabou com o sossego de quem mora na região. Brigas e muito barulho são comuns.

O Iguaçu Beer Club está localizado numa áera residencial: barulho ensurdecedor e muita confusão

Marquinhos da Tia Megue

Bairros de Nova Iguaçu ganham agências bancárias

Justiça decide futuro da CPI das Olimpíadas

ANTT faz restrição em pontePrefeitura atende indicação 
de vereador em Nova Iguaçu

Vila de cava e 
cabuçu, dois im-
portantes cen-
tros comerciais de 
nova Iguaçu, ga-
nham ainda mais 
força hoje, com 
a inauguração 
de duas agências 
bancárias do san-
tander, benefician-
do mais de 150 mil 
pessoas nas duas 
regiões.

com cerca de 

deve chegar ao 
fim hoje a ‘novela’ 
da cpI das olimpía-
das na câmara de 
Vereadores do rio. 
o prosseguimento 
ou não da comis-
são parlamentar de 
Inquérito irá a julga-
mento, a partir das 
13h, no tribunal de 
Justiça do rio. 

o vereador Jeffer-
son moura (rede), 
no dia 31 de março 

conforme publi-
cado no diário ofi-
cial da união na úl-
tima sexta-feira pela 
agência nacional de 
transportes terrestres 
(antt), a resolução 
nº 5.124, que estabe-
lece restrição tem-
porária à circulação 
de veículos de carga 

300 metros quadra-
dos, a agência de 
Vila de cava conta 
com toda infraestru-
tura para atender 
comerciantes e mo-
radores da região. 
atualmente, o único 
agente financeiro no 
bairro é uma lotéri-
ca. além de Vila de 
cava, a agência do 
santander irá aten-
der também loca-
lidades do terceiro 

deste ano, conseguiu 
17 assinaturas para 
instaurar a cpI das 
olimpíadas, que tem 
como objetivo inves-
tigar os contratos da 
prefeitura do rio com 
empreiteiras.

a confusão come-
çou na sessão seguin-
te, no dia 5 de abril, 
quando Jimmy perei-
ra (prtb) e outros três 
vereadores retiram as 
assinaturas para anu-

na ponte rio-niterói, no 
período de 18 de julho 
a 18 de setembro deste 
ano. a decisão consi-
dera a necessidade de 
adotar medidas para 
assegurar a mobilidade 
urbana durante o perí-
odo dos Jogos olímpi-
cos e paraolímpicos.

de acordo com a 

reprodução
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reprodução

o vereador de nova 
Iguaçu, marquinhos 
da tia megue (pmdb), 
em nome dos mora-
dores,  agradece à 
prefeitura de nova 
Iguaçu, através da se-
cretaria de transporte, 

trânsito e mobilidade 
urbana (semtmu), por 
atender sua solicita-
ção, através de indi-
cação parlamentar, 
para realização de 
ações visando disci-
plinar motoristas que 
causavam transtornos 
no centro comercial 
do bairro cerâmica. 
no local havia um 
estacionamento ir-
regular nos finais de 
semana, causando 
retenções no trânsito 
e transtornos a pedes-
tres e motoristas.

com a ação, o bair-
ro está devidamente 
sinalizado e os agen-
tes de trânsito da se-

mtmu atuam no local 
para que o tráfego 
de veículos circule li-
vremente.

outra solicitação 
que será oficializada 
em breve, através da 
câmara municipal 
e irá para o coman-
dante da 3ª compa-
nhia destacada de 
polícia militar, com 
base no bairro, é que 
intensifique o patru-
lhamento na região, 
já que moradores es-
tão reclamando de 
constantes assaltos 
nas proximidades das 
ruas barroca, gama, 
cobrex e posto reló-
gio.

Comissão investigará irregularidades em empreiteiras

distrito, como santa 
rita, tinguá, adria-
nópolis, rio d’ouro 
e Jaceruba.

Já a agência de 
cabuçu irá atender 
moradores e co-
merciantes locais 
e de bairros próxi-
mos, como Valver-
de, Jardim paraíso, 
Jardim alvorada, 
Ipiranga, manguei-
ra e palhada, entre 
outros.

lar o pedido. porém, 
o regimento interno 
da casa não permi-
te a retirada das as-
sinaturas.

com uma nova 
manobra, Jimmy su-
geriu, em plenário, 
suspender os traba-
lhos até a Justiça jul-
gar uma ação con-
tra a composição 
da cpI.

a ação, da verea-
dora teresa bergher 
(psbd), questionava 
a maioria governis-
ta na comissão, mas 
novamente não 
adiantou. a Justiça 
mandou continuar 
os trabalhos. ago-
ra é aguardar para 
ver se a Justiça vai 
determinar o pros-
seguimento ou o ar-
quivamento da co-
missão.

resolução, está proi-
bido o tráfego de 
veículos de carga 
de dois eixos na pon-
te (br-101/rJ), no 
sentido niterói - rio 
de Janeiro, nos dias 
úteis, de segunda a 
sexta-feira, no horário 
compreendido entre 
17h e 21h.

no inferno! É as-
sim que mora-
dores de uma 

das áreas mais nobres 
de nova Iguaçu se 
sentem desde a inau-
guração de um bar 
localizado na esquina 
da rua mauro arru-
da, na região central. 
para eles, a palavra 
‘pacata’ ficou no 
passado. 

de acordo com 
denúncias recebi-
das pela reportagem 
do hora h, o Iguaçu 
beer club, conheci-
do como ‘cabeça 
de burro’, numa re-
ferência a empreen-
dimentos que nunca 
prosperam, já ganhou 
a fama de ‘antro de 
confusão’. o siléncio 
das noites é quebra-
do pelo barulho en-
surdecedor produ-
zido pelo ronco dos 
motores dos veículos 
de quem frequenta 
o estabelecimento, 
garrafas quebradas e 

muita confusão pro-
tagonizada pelos pró-
prios clientes. 

de acordo com vi-
zinhos, que denuncia-
ram o local na condi-
ção de anonimato, o 
transtorno só termina 
quando chega a ma-
drugada, mas no dia 
seguinte, o inferno re-
começa. e para quem 
convive diariamente 
com essa desordem, 
só há uma saída: que 
as autoridades, a 
quem cabe a com-
petência de dar uma 
resposta à popula-
ção, possam aplicar 
um choque de ordem 
contra os responsáveis 
pelo estabelecimen-
to, seja através de 
advertência ou multa. 
antes de visar o lucro 
financeiro, dizem os 
moradores da área, é 
preciso observar o res-
peito de quem está 
próximo. e pelo visto, 
esse sentimento pas-
sa longe da choperia 
que alia diversão com 
confusão. 



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

seis escolas municipais do rio entra-
ram na era da sustentabilidade com a 
instalação de equipamentos de ener-
gia renovável à base de geração solar. 
trata-se do projeto ‘escolas sustentá-
veis’.

depois de impac-
tar mais de 145 mil 
pessoas em 2015, 
a expectativa é 
ainda maior. os or-
ganizadores ofere-
cerão ao público 
a apresentação 
de mais de 30 fo-
tos dos maiores pa-
ratletas brasileiros.

arte, superação e 
exemplos de vida. 
com essa receita, 
a exposição super 
atletas fará sua se-
gunda edição neste 
ano, desta vez em 
três grandes shop-
ping centers do rio 
de Janeiro e baixa-
da.

a temporada 2016 da exposição super atletas 
começa no próximo dia 15, no shopping nova 
américa passa pelo barrashopping e depois no 
shopping grande rio, de 14 a 24 de agosto.

entre os paratletas que contarão suas histórias es-
tão andré cintra, do snowboard, bruno landgraf, da 
vela, camille rodrigues, da natação, karla cardoso, 
do judô, entre outros. 

Exposição Exposição II

Exposição III Exposição IV

Eles disseram... nós publicamos!
“Assim que as regras das eleições estiverem definidas, vamos registrar a nossa candidatura. Não por vontade 

própria, mas, sim, de um conjunto de parlamentares do meu partido, que entendemos que eu reuniria o perfil”, 
disse o deputado rogério rosso (df).

o horto municipal antônio neiva, em 
caxias, está de cara nova. a secretaria 
municipal de meio ambiente, agricultura 
e abastecimento, reformou a estrutura do 
local e construiu uma nova sede adminis-
trativa.

localizado no bairro da figueira, o hor-
to é fundamental na política de reflores-
tamento implementada no município, 
pois é o local de produção de mudas de 
espécies nativas de mata atlântica e fru-
tíferas. 

dIreto ao ponto

a morte de policiais no rio de Janeiro está se 
tornando um fato tão corriqueiro que de certa 
forma, parte da população já está se ‘acos-
tumando’ a ler este tipo tragédia nos jornais. 
Victor eric foi mais um que pagou com a vida a 
intenção trabalhar para proteger a sociedade, 
que parece estar ‘nem aí’ pra esses guerreiros. 
com a sua morte, temos menos um do nosso 
lado, nesta guerra urbana que parece não ter 
fim.

Cenáculo Cenáculo II Cenáculo III
a quinta edição do festival 

cenáculo começa no pró-
ximo dia 19, com a apresen-
tação de 16 espetáculos no 
teatro raul cortez. a mostra 
que faz parte do calendário 
de duque de caxias, traz al-
guns dos campeões de 2015.

a seleção deste ano traz 
grupos de são paulo, espíri-
to santo, pernambuco e de 
cidades do rio. a grade do 
evento contempla os mais 
variados perfis de espetácu-
los, como dramas, comédias, 
infantis e monólogos. 

tendo a alcunha de ‘tea-
tro cristão e social’, em tem-
pos de intolerância religiosa, 
a curadoria optou por selecio-
nar também espetáculos de 
religiões de matriz africana e 
espírita para compor a grade 
teatral.

Horto

Horto II
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Vaticano

o jornalista americano 
greg burke, foi nomea-
do pelo apa francisco, 
como seu novo porta-
-voz. Já a espanhola 
paloma garcía ovejero, 
será a correspondente 
da rádio cope na Itália 
e no Vaticano, assumirá 
o cargo de vice-diretora 
da sala de Imprensa.

burke, de 56 anos, que 
já exercia como vice-
-diretor desde fevereiro, 
substitui o jesuíta fede-
rico lombardi, que foi 
porta-voz do Vaticano 
por dez anos. o jornalista 
americano, membro do 
movimento conservador 

opus dei, trabalhou como 
correspondente em roma 
da revista national catho-
lic reporter e da revista 
time antes de ser corres-
pondente do canal ame-
ricano fox news.

tanto burke como gar-

a poluição da baía de guanaba-
ra rendeu muitas críticas a rio 2016. 
além da grande quantidade de es-
goto sem tratamento despejada 
nas águas há mais um problema: o 
derrame indiscriminado de chorume.

Mais um e menos um

cía ovejero, de 40 anos, 
são especialistas em es-
tratégias de comunica-
ção e têm experiência 
em informações do Va-
ticano.

os dois assumirão seus 
cargos e 1º de agosto.

sem presente e sem 
futuro. essa é a re-

alidade de milhares 
de servidores da pre-
feitura de cabo frio, 
que não vem honran-
do seus compromis-
sos desde o segun-
do semestre do ano 
passado, quando o 
prefeito alair correa 
começou a atrasar 
faturas cobradas pe-
los prestadores de ser-
viços e fornecedores. 
tem servidor que não 
recebeu a segunda 
parcela do décimo 
salário de 2015 e pro-
fessores temporários 
que ainda não viram 

Cabo Frio está 
de pires na mão

a cor do vencimento 
de abril. a quem re-
clama alair responde 
que a crise deixou o 
município na pior e 
que precisa de um 
empréstimo de r$ 200 
milhões, recurso que 
pretende conseguir 
com a antecipação 
de créditos futuros 
dos royalties do pe-
tróleo. o que o pre-
feito espera antecipar 
equivale ao que  o 
município perdeu de 
receita no ano passa-
do em comparação 
aos valores recebidos 
em 2013 em repasses 
constitucionais.

Japeri promove I Encontro de Profissionais da Educação Infantil
educação

O prefeito Timor prestigiou o evento e ratificou a importância do conteúdo

Greg Burke e Paloma García trabalharão com o Pontífice

O objetivo do evento foi proporcionar aos educadores do município a garantia de formação continuada.

matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de Japeri.

confira a matéria completa no site

Joyce Mendes
editoriahorah@ig.com.br

suellen lIma/framephoto/estadão conteúdo 

para oferecer maior 
qualificação, além 
de contribuir com a 
prática pedagógica 
dentro das salas de 
aula, a prefeitura de 
Japeri, por meio da 
secretaria de educa-
ção (semed), realizou 
o I encontro de profis-
sionais da educação 
Infantil. com o tema 
‘a criança como cen-
tro do planejamento’, 
o evento aconteceu 
na escola municipal 
ary schiavo, na última 
sexta-feira, em dois 
turnos, e reuniu deze-
nas de profissionais de 
educação que tra-
balham diretamente 

com crianças de cre-
che e pré-escola.

o objetivo do en-
contro foi proporcio-
nar aos profissionais da 
educação infantil a 
formação continuada, 
no sentido de colabo-
rar com suas práticas 
pedagógicas, dentro 
das diretrizes curricula-
res, além de incentivar 
a utilização de diferen-
tes linguagens e ativi-
dades lúdicas no co-
tidiano do ambiente 
escolar para o desen-
volvimento da criança.

o prefeito Ivaldo 
barbosa dos santos, 
o timor, prestigiou o 
evento e ratificou a 
importância do con-
teúdo passado aos 

wanderson olIVeIra

Papa nomeia jornalistas para comunicação 
reprodução 

Motoristas sem educação em Nova Iguaçu
durVal goulart

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br
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HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

funcionários que atu-
am na educação in-
fantil. “em tempos tão 
difíceis, com inversão 
de valores, é funda-
mental orientar, cons-
cientizar e preparar 
nossas crianças desde 
a base. estamos inves-
tindo em uma melhor 
didática educacional, 
que influencia direta-
mente na qualidade 
das aulas, facilitando 
o aprendizado, já que 
elas estão em uma 
fase de descobertas. 
essa é a fase ideal para 
incentivarmos as crian-
ças a experimentar e 
a criar. a participação 
dos profissionais é fun-
damental para isso”, 
afirmou o prefeito.

moradores, comer-
ciantes e pedestres 
que circulam pela 
rua professora marli 
pereira de carvalho, 
no bairro miguel cou-
to, em nova Iguaçu, 
reclamam da falta 
de educação de mo-
toristas que utilizam a 
calçada da via como 
estacionamento. a re-
gião abriga um dos 
maiores centros co-
merciais do município. 
por isso, a vizinhança 
pede que seja realiza-
do um choque de or-
dem urgente no local.

osserVatore romano VIa ap

Prefeito Alair Correa: atraso nas contas da Prefeitura

reprodução
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A unidade em Vila Brasília passou por melhorias e se torna referência para o município.

A formação dos moradores tem a parceria do Senai

Reforma representa grande avanço no bairro

dIVulgação/pmpr

Escola em Volta Redonda  passa 
por obras de ampliação e reformas

dIVulgação

dIVulgação

O objetivo foi prover infraestrutura adequada às equipes da atenção básica

A nova unidade vai contar com 11 salas de aula, elevador e banheiros acessíveis

o prefeito antô-
nio francisco 
neto entregou 

na última sexta-feira, 
mais um investimento 
na educação de Vol-
ta redonda. desta vez 

os beneficiados são os 
moradores do bairro 
Vila brasília, onde a 
atual escola municipal 
ceará, que fica situa-
da na rua da pedrei-
ra, foi totalmente re-
formada e ampliada, 
e passa a se chamar 
escola municipal oc-

tacília da silva stock-
ler mendonça, vai au-
mentar de 114 para 
550 o número de va-
gas da rede municipal 
de ensino no bairro, 
atendendo às reivindi-
cações da comunida-
de. com a reforma e 
o acréscimo a escola 

passará a contar com 
22 turmas, aumentan-
do em 436 o número 
de vagas da unidade. 
o investimento é de 
r$ 1.744.824,40, com 
recursos do próprio 
município.
a nova unidade vai 
contar com 11 salas 
de aula, elevador, 
banheiros acessíveis 
em todos os anda-
res, auditório, salas de 
música, informática, 
leitura/biblioteca, de 
vídeo, além de refei-
tório, escovódromo, 
depósitos, cozinha, 
vestiário para funcio-
nários, área de servi-
ço, pátio coberto e 
descoberto, rampa 
de acesso e quadra 
esportiva. para a dire-
tora da unidade, ma-
ximilia Izabel pereira 
brandão, a conclusão 
dessa obra é a reali-
zação de um verda-
deiro sonho.
“essa é uma antiga 
reivindicação dos mo-
radores e agora te-

mos uma escola que 
atenderá com muito 
mais conforto as cer-
ca de 550 crianças 
que poderão estudar 
na unidade”, avaliou.

      MuDANçAS 
     NA eSTruTurA
de acordo com a se-
cretaria municipal de 
educação, therezinha 
dos santos gonçalves 
assumpção, a tetê, a 
escola, que é referên-
cia no município, foi 
toda modernizada. “o 
prédio era pequeno e 
o terreno onde a esco-
la fica é bem grande, 
então a unidade foi 
ampliada e hoje utili-
za todo o espaço. en-
tre as principais modi-
ficações que a escola 
passou está a constru-
ção de um auditório 
que irá permitir reali-
zar várias atividades 
com a comunidade. 
a nova unidade vai 
trazer mais conforto 
para os alunos e tam-
bém para toda nossa 

equipe. Isso irá contri-
buir, e muito, para o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógi-
cas desenvolvidas na 
unidade e para a ex-
celência do ensino”, 
disse tetê.
para a dona de casa 
Jaqueline martins 
gonçalves, 37 anos, 
moradora do bairro 
belo horizonte, a nova 
escola será motivo 
de orgulho para os 
moradores do bairro. 
“minha filha está mui-
to orgulhosa com a 
nova escola. sempre 
que ela tem oportu-
nidade comenta que 
a sua escola está 
sendo reformada e 
ficando linda. para os 
pais não tem felicida-
de maior do que isso, 
além de tudo a nova 
unidade está mais se-
gura, e isso nos tran-
quiliza bastante. É 
realmente uma gran-
de conquista para o 
nosso bairro”, disse 
Jaqueline.

a auxiliar de odon-
tologia patrícia fer-
reira franco, 27 anos, 
moradora do bairro 

belo horizonte e que tem 
dois filhos que estudam 
na escola ceará, afirma 
que a reforma e amplia-

ção da unidade escolar 
representa um grande 
avanço para o bairro. 
“muita coisa vai mudar 

aqui na escola e acredi-
to que tudo contribuirá 
para que a qualidade 
do ensino seja melhor 

ainda. estudei aqui e era 
completamente diferen-
te do que está agora. 
fico muito feliz em sa-

ber que o governo da 
minha cidade invista 
tanto na educação”,  
disse patrícia.

Obra de reforma e ampliação da 
ESF de Rio Claro é inaugurada

no último dia 28, foi inau-
gurada em lídice, a obra 
de reforma e ampliação 
da unidade da estratégia 
de saúde da família. a 
solenidade contou com 
a presença da primeira-
-dama, maria helena ro-
drigues (representando o 
prefeito sebastião Inácio); 
de vereadores; dos secre-
tários de: saúde, cláudio 
de souza; obras, flávio 
Improta; administração, 
berenice machado; go-
verno, ricardo rodger; 
cultura, ronaldo lupi; 
assistência social, marco 
antônio pinella; meio am-
biente, artur sabino; pla-
nejamento, pedro canísio 
monteiro; controladoria, 
sonia ferreira; a presiden-
te do conselho da saúde, 
lisabete loureiro; de servi-
dores da saúde; demais 
representantes dos con-
selhos e população local. 

a unidade foi contempla-
da com a construção de 
um segundo pavimento 
com salas de esterilização 
e de reuniões dos agentes 
comunitários, consultórios, 
copa e banheiros. a parte 
que já existia desde o fim 
dos anos 60 foi reformada 
e recebeu a troca do te-
lhado, do sistema hidráuli-
co, climatização, ilumina-
ção, piso, esquadrias de 
alumínio, portas de blindex, 
entre outras adequações.
a obra faz parte do progra-
ma de requalificação de 
unidades básicas de saú-
de, do ministério da saú-
de. o objetivo foi prover 
infraestrutura adequada às 
equipes da atenção bási-
ca e propiciar mais quali-
dade à prestação dos ser-
viços em saúde.
de acordo com informa-
ções da secretaria de saú-
de, no local, será atendida 

a população do módulo I, 
que funcionava anexo ao 
hospital. a unidade refor-
mada contará com equi-
pe composta por médico, 
enfermeiro, técnico de 
enfermagem, agentes de 
combate às endemias, 
agentes comunitários de 
saúde, recepcionista e 
auxiliar de serviços ge-
rais.
em seu discurso, o secre-
tário de saúde explicou 
que a obra sofreu con-
tratempos e demorou 
para ser concluída mas 
agora está adequada 
às determinações do 
ministério da saúde. “co-
munidade e profissionais 
de saúde têm que se 
apropriar disso, pensar 
saúde de forma preven-
tiva, conhecer as famílias 
e saber as necessidades 
delas dentro do territó-
rio”, enfatizou cláudio.

Smac qualifica 40 pessoas no curso 
de artesanato em Volta Redonda

cerca de 40 pesso-
as, a maioria mulheres, 
moradores do con-
junto residencial dom 
waldir calheiros I e II, 
do programa do go-
verno federal minha 
casa, minha Vida, no 
bairro são sebastião, 
receberam na última 
quinta-feira, os certifi-
cados de conclusão 
dos cursos de artesa-
nato e culinária. a qua-
lificação profissional 
foi realizada durante 
2 meses pela secreta-
ria municipal de ação 
comunitária com aulas 
no centro de referên-
cia e assistência social 
(cras) maria helena 
de Queiroz correia, da 
secretaria municipal 
de ação comunitária 
(smac), no são sebas-

tião, onde foi realizada 
a formatura. a forma-
ção e qualificação dos 
moradores têm a par-
ceria do senai (serviço 
nacional de apoio à 
Indústria), sesi (serviço 
social da Indústria) e 
sebrae (serviço brasi-
leiro de apoio à micro 
e pequenas empresas), 
que junto com a smac 
são responsáveis pelo 
trabalho técnico social 
do programa fede-
ral minha casa minha 
Vida.
“o projeto será levado 
a todos os conjuntos 
habitacionais do pro-
grama federal, priori-
zando as mulheres com 
filhos, que são chefes 
de famílias e precisam 
de atividades profissio-
nais para a geração 

de rendas”, informou 
a assistente social da 
secretaria, liliane ro-
cha ribeiro. o trabalho 
social é desenvolvido 
pelo departamento 
de proteção básica da 
smac, sob a direção 
de rosane marques de 
carvalho. geração de 
renda e valorização, 
de acordo com lilia-
ne ribeiro, o trabalho 
social atende as exi-
gências feitas pelo mi-
nistério das cidades e 
pelo programa fede-
ral habitacional, onde 
2% do valor de cada 
empreendimento são 
investidos no setor so-
cial, tendo como foco 
três eixos de ação, que 
são a organização co-
munitária, a qualifica-
ção profissional e me-
lhor utilização do meio 
ambiente nas questões 
de consumo de ener-
gia, água e descarte 
do lixo nos condomí-
nios. “nos condomínios 
do minha casa, minha 
Vida é feito um diag-
nóstico das famílias e 
identificamos as neces-
sidades, que na maio-
ria são mulheres com 
filhos e chefes de famí-
lia, que precisam deste 
empoderamento, para 
gerar renda sem pre-
cisar de sair de casa, 
porque não tem com 
quem deixar os filhos”, 
sintetizou a assistente.
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Bope quebra a firma do tráfico 
Operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais apreende mais de 800 kg 
de droga avaliada em R$ 1 milhão em complexo de favelas da Zona Norte do Rio.  

Ação contra tráfico prende 60
o balanço final 

da operação brasil 
central seguro, com 
foco no combate 
ao tráfico de drogas 
em várias cidades 
de goiás, foi apre-
sentado ontem pela 
secretaria de estado 
de segurança públi-
ca e administração 
penitenciária (sspap). 
durante a ação, que 
durou 24 horas, 60 
pessoas foram pre-
sas e 521 kg de ma-
conha, apreendidos. 
além disso, quatro 
armas de fogo foram 
encontradas.

a operação ocor-
reu simultaneamen-
te no df e nos esta-
dos de mato grosso, 
mato grosso do sul, 
maranhão, tocantins 
e minas gerais. os 
trabalhos ocorrem 
em parceria entre 
os estados que com-

reprodução

uma facção crimi-
nosa que man-
tém o controle 

da venda no conjunto 
de favelas da maré, 
na Zona norte do rio,  
sofreu um dos maiores 
prejuízos do ano. du-
rante uma operação 
do batalhão de opera-
ções policiais especiais 
(bope) na comunida-
de Vila dos pinheiros, 
na tarde de ontem, os 
agentes apreenderam 
mais de 800 quilos de 
maconha. na ação, 
também foram locali-
zados 21 quilos de ha-
xixe, que estava numa 
casa abandonada na 
avenida projetada c, 
quadra 40. nenhum 
criminoso foi preso. 

de acordo com o 

comandante do bope, 
coronel carlos eduar-
do sarmento, a ope-
ração foi resultado de 
um trabalho cirúrgico. 
“contamos com dados 
de inteligência e con-
seguimos ter êxito em 
encontrar as drogas”, 
explicou. ele acrescen-
tou que a facção ter-
ceiro comando puro 
(tcp), responsável pela 
Vila dos pinheiros, teve 
um prejuízo de r$ 1 mi-
lhão. ainda segundo o 
militar, as ações de re-
pressão ao tráfico vão 
continuar por tempo 
indeterminado. 

OITO SãO PreSOS POr 
veNDA De DrOGAS 

eM reSeNDe 
a polícia militar tam-

bém realizou, na última 
quinta-feira, uma ope-
ração para combater 

o tráfico de drogas em 
resende, no sul flumi-
nense. a ação aconte-
ceu na cidade alegria 
e oito pessoas foram 
presas (sete homens e 

uma mulher). 
a polícia também 

apreendeu 46 pinos 
de cocaína, seis trou-
xinhas de maconha, 
crack, uma granada 

roubada do exército, 
munições, um revólver 
calibre 38, uma pisto-
la 380, adaptador que 
transforma a arma em 
uma submetralhadora, 

dois celulares, r$ 1.797, 
balança e fardas do 
exército. os suspeitos 
foram encaminhados 
à 89ª delegacia de po-
lícia (resende).

Quase uma tonelada de maconha e haxixe foi apreendida em diferentes pontos do Complexo da Maré

Integrante do CV roda em Saquarema
hebert lon muniz de 

paula, de 37 anos, foi 
preso ontem por agen-
tes da delegacia de 
combate às drogas 
(dcod). ele é aponta-
do como distribuidor 
de drogas do coman-
do Vermelho (cV) na 
região dos lagos. o  
acusado estava com 
mais dois comparsas 
em uma casa de alto 
padrão, localizada em 
Jaconé, distrito de sa-
quarema. com eles fo-
ram apreendidos dois 
quilos de cocaína, pa-
pelotes de maconha e 
material para endola-
ção.

o titular da dcod, 
delegado felipe curi, 
informou que a resi-
dência pertencia a 
hebert, que é oriundo 
da favela de furquim 
mendes, no bairro Jar-
dim américa, Zona 
norte do rio. o imó-

vel de veraneio conta 
com piscina, espaço 
de churrasqueira, qua-
tros quartos, além de 
móveis e eletrodomés-
ticos de luxo.

“ele (hebert) atua 
como distribuidor de 
drogas nas regiões de 
maricá, Jaconé e sa-
quarema. a casa onde 
ocorreu a prisão tam-
bém servia de base 
para que os integran-
tes da organização 

criminosa atuassem 
em municípios vizinhos, 
como araruama, são 
pedro d´aldeia e cabo 
frio”, explicou o policial.

além do distribui-
dor do cV, os agentes 
prenderam ainda wen-
derson da conceição 
ribeiro, 18, e matheus 
antonio matos da silva, 
20. todos foram autua-
dos em flagrante por 
tráfico de drogas e as-
sociação ao tráfico.

Na casa do suspeito foram achadas armas e drogas

dIVulgação

Pré-candidato executado em 
Duque de Caxias é enterrado 

põem o consórcio In-
terestadual de desen-
volvimento do brasil 
central. cada estado 
responde de maneira 
autônoma durante a 
operação.

ao todo, foram cum-
pridos 136 mandados 
de busca e apreensão, 
22 de prisão preventi-
va e quatro de prisão 
temporária. outras 34 
pessoas foram detidas 
em flagrante e 13 ter-
mos circunstanciados 
de ocorrência (tcos) 

foram lavrados.
em goiás, a ope-

ração aconteceu 
em Jataí, Itumbiara, 
Águas lindas de goi-
ás, cidade ocidental, 
britânia, corumbaíba, 
baliza, aragarças, são 
simão, davinópolis, 
cumari, formosa, ca-
beceiras, são miguel 
do araguaia, poran-
gatu, campos belos, 
Itajá, chapadão do 
céu, santa rita do 
araguaia, rio Verde e 
catalão.

Genarc realizou megaoperação que durou 24 horas

o corpo do se-
gurança denivaldo 
da silva, conhecido 
como denivaldo de 
Xerém, morto na úl-
tima quarta-feira na 
saída de um shop-
ping, foi seputaltado 
ontem no cemité-
rio da taquara, em 
duque de caxias. 
cerca de 50 pesso-
as entre familiares 
e amigos prestaram 
suas últimas home-
nagens.

denivaldo foi exe-
cutado por dois 
homens armados 
quando deixava o 

estacionamento do 
caxias shopping. um 
vídeo que circula nas 
redes sociais mostra o 
momento que o car-
ro em que denivaldo, 
a mulher, andreia or-
nelas claudino, de 30 
anos, e o filho, de 8, 
estavam é atingido por 
pelo menos 14 tiros. 

o delegado titular da 
divisão de homicídios 
da baixada fluminense 
(dhbf), giniton lages 
acredita que denival-
do tenha sido alvo de 
uma execução. ele, no 
entanto, não descarta 
outras hipóteses. lages 

vai ouvir novas tes-
temunhas, incluindo 
o filho do casal, que 
estava no banco de 
trás do veículo.

a especializada in-
vestiga se as recentes 
mortes de pré-candi-
datos a vereador em 
cidades da baixada 
estão interligadas e 
possuem atuação 
direta de milícias da 
região. desde o mês 
passado, foram pelo 
menos quatro assassi-
natos de pessoas que 
tentariam uma vaga 
no legislativo de seus 
municípios.

Familiares e amigos velam o corpo do segurança Denivaldo da Silva

dIVulgação/sspap

Justiça revoga prisão de pastor 
denunciado por abuso sexual

a Justiça do rio re-
vogou a prisão do 
pastor felipe garcia 
heiderich, acusado de 
abuso sexual contra o 
enteado, de 5 anos, fi-
lho da pastora bianca 
toledo. felipe está pre-
so desde a última se-
gunda-feira no com-
plexo de gericinó, em 
bangu, na Zona oeste 
do rio.

de acordo com a 
25ª promotoria de Jus-
tiça de Investigação 
penal do ministério 
público do rio de Ja-
neiro, heiderich teria 

cometido os atos libidi-
nosos contra o menino 
diversas vezes. ele foi 
denunciado por estu-
pro de vulnerável. pelo 
documento, a prática 
ocorreu até o dia 11 
de junho deste ano.

a denúncia do pro-
motor luiz otávio lo-
pes foi oferecida com 
base na investiga-
ção da delegacia da 
criança e adolescente 
Vítima (dcaV). o mp 
também requereu ao 
Juízo a revogação da 
prisão temporária do 
acusado, por entender 

já ter sido possível ob-
ter na fase de investi-
gação os elementos 
necessários para a 
propor a denúncia.

o ministério públi-
co requereu, ainda, a 
aplicação de outras 
medidas cautelares, 
como a proibição de 
contato do denuncia-
do com a vítima e sua 
mãe, uma distância-
-limite de 250 metros 
entre os mesmos, a 
proibição do acusado 
de deixar a comarca e 
o recolhimento do seu 
passaporte.

dIVulgação / pmJer
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Cachoeira deixa Bangu 8
Além do contraventor, outros quatro serão monitorados por agentes da Polícia Federal, 
uma vez que não terão tornozeleira eletrônica. Decisão é questionada pela defesa dos réus.

Madrasta mata enteada e põe corpo em saco

o corpo de uma 
criança de apenas 
6 anos foi encon-
trado dentro de um 
saco plástico em 
uma canoa à deri-
va no rio acará, no 

por volta das 4h da 
madrugada de 
ontem, o dono 

da construtora delta, 
fernando cavendish, o 
contraventor carlinhos 
cachoeira e os empre-
sários adir assad, cláu-
dio abreu e marcelo 
abbud deixaram o pre-
sídio pedrolino werling 
de oliveira, conheci-

do como bangu 8, no 
complexo penitenciário 
de gericinó, na Zona 
oeste do rio. 

com a falta de tor-
nozeleiras eletrônicas 
no estado, os réus irão 
cumprir prisão domici-
liar e serão monitora-
dos pela polícia federal 
(pf). a procuradoria ge-
ral da república (pgr) 
vai pedir que o supe-
rior tribunal de Justiça 

(stJ) reveja a decisão. 
segundo um dos advo-
gados que representam 
carlinhos cachoeira, 
cleber lopes, os réus 
terão que ficar no rio 
até que seja julgado o 
mérito do habeas cor-
pus, o que deve ocorrer 
amanhã. 

a soltura foi determi-
nada no último domin-
go pela desembarga-
dora nizete lobato, do 

tribunal regional fede-
ral da 2ª região (trf-2). 
a decisão foi tomada 
depois que o superior 
tribunal de Justiça (stJ) 
concedeu a prisão do-
miciliar aos réus, na sex-
ta-feira. o ministro nefi 
cordeiro já havia de-
terminado a soltura dos 
empresários, mas fez a 
ressalva que medidas 
cautelares deveriam ser 
determinadas pelo juiz 
do caso.

a defesa entende 
que a decisão da de-
sembargadora nizete 
lobato é ilegal, já que 

a prisão domiciliar foi 
concedida e cachoei-
ra não mora no rio. os 
advogados acreditam 
ser uma estratégia para 
que o habeas corpus 
seja negado e os réus 
voltem para bangu. 
dessa forma, eles estu-
dam representar contra 
a desembargadora.

ACuSADOS De 
lAvAGeM De 

r$ 370 MIlhõeS 
o grupo foi preso na 

operação saqueador, 
da pf, e são réus em 
ação penal, sob acu-

sação de lavagem de 
r$ 370 milhões supos-
tamente desviados de 
contratos de obras pú-
blicas realizadas pela 
construtora delta.

assad tinha outro 
mandado de prisão 
expedido, pela ope-
ração pripyat, que in-
vestiga irregularidades 
na eletronuclear. mas o 
advogado dele, miguel 
pereira neto, disse que 
o stJ revogou a prisão 
no caso pripyat. assim, 
ele também foi benefi-
ciado pela decisão de 
soltar os réus.

Cavendish e Cachoeira foram presos pela Operação Saqueador, da Polícia Federal 

victor eric tinha 26 anos

Pedido da defesa questiona decisão do TRF2
segundo a defesa 

de carlinhos cachoei-
ra, que entrou com o 
habeas corpus, o pe-
dido ao stJ questionou 
a decisão do trf2 de 
anular o aval para o 
contraventor deixar a 
cadeia e ficar em pri-
são domiciliar.

na última quarta-
-feira, um dos desem-
bargadores do trf-2, 
paulo espírito santo, 
anulou decisão de 
outro desembargador, 

Ivan athié, que conver-
teu em domiciliar a pri-
são preventiva de ca-
choeira, cavendish e 
outros três presos.

o argumento era o de 
que a prisão preventiva 
não poderia ter sido res-
tabelecida porque o de-
sembargador Ivan athié 
já havia liberado cacho-
eira da cadeia. confor-
me a defesa, o ministro 
concordou com o argu-
mento.

o ministro determinou 

que medidas cautela-
res (como prisão domi-
ciliar e eventual proibi-
ção de contato com 
outros investigados) 
fossem definidas pelo 
juiz do caso, no rio.

ainda de acordo 
com informações, o mi-
nistro nefi cordeiro en-
tendeu que a situação 
de todos os acusados é 
igual e considerou que 
todos devem ser be-
neficiados pela liminar 
(decisão provisória).

‘Gasparzinho’ é morto por 
‘justiceiros’ em Queimados 

município de tomé-
-açu (201 km de be-
lém). de acordo com 
a polícia civil, a acu-
sada identificada 
como gesielen lo-
pes mamede, de 40 
anos, madrasta da 

vítima, confessou 
ter estrangulado a 
menina com uma 
corda, colocado o 
corpo em uma ca-
noa e a empurrou 
para a correnteza 
do rio.

por medidas de 
segurança, gesie-
len foi transferida 
para delegacia de 
concórdia do pará, 
uma vez que a po-
pulação de tomé-
-açu ficou revolta-
da com o crime. 
em depoimento, a 
acusada disse que 
havia se desen-
tendido com o pai 
da enteada e que 
morava há pouco 
tempo na cidade. 
gesielen vai ser in-
diciada por homi-
cídio qualificado e 
deve ser transferida 
para um presídio.

Cadáver da vítima e a foto da suposta assassina 

a divisão de ho-
micídios da baixada 
fluminense (dhbf) in-
vestiga se um jovem 
assassinado na noite 
do último domingo 
em Queimados seria 
suspeito de praticar 
assaltos na região 
e teria envolvimen-
to com o tráfico de 
drogas.

o homem que 
não teve a identida-
de divulgada até o 
fechamento desta 
edição, e era co-
nhecido pelo ape-

o batalhão de polícia 
de mesquita (20º bpm) 
não deixa o tráfico respi-
rar. na tarde de ontem, 
dois suspeitos foram presos 
na avenida governador 
amaral peixoto, no centro 
de nova Iguaçu, quando 
os agentes faziam policia-
mento ostensivo na região 
e foram alertados por pe-
destres. segundo informa-
ções a dupla havia acaba-
do de realizar um assalto. 
foram apreendidos uma 
pistola calibre 380 com 10 
munições intactas.

lido de ‘gasparzinho, 
foi executado com 
vários tiros na cabeça 
na praça dos eucalip-
tos, próximo do espa-
ço cultural, no centro, 
e do ponto das vans, 
que operam no siste-
ma de transporte al-
ternativo. 

moradores da re-
gião acreditam que 
o crime teria sido pra-
ticado po milicianos 
‘justiceiros’. e parece 
que eles estão dispos-
tos a ‘limpar’ a área. 
tanto que deixaram 

com os marginais mar-
lon wesley rodrigues de 
oliveira, de 23 anos, e die-
go pereira, 30, também foi 
encontrado um veículo, 
modelo honda city prata, 
placa kZX-8166. os suspei-
tos foram apresentados 
na 56ª dp (comendador 
soares), pela guarnição 
comandada pelo subten-
te esteves.

PM MeTe DOIS 
COM GrANADA 

NA ChATuBA
Já na chatuba, em 

mesquita, os agentes do 

um recado explícito 
para os marginais. 
perto do local onde 
o rapaz foi morto, 
um cartaz colado na 
parede de uma casa 
e assinado como 
‘ceifador sinistro’ o 
aviso diz o seguinte: 
“aos maconheiros, 
cheiradores, ‘157’ 
e simpatizantes de 
traficantes (....), além 
de posta foto arma-
do em rede social. a 
bala vai voar em vo-
cês. sumam da nos-
sa área”. (sic).

grupo de ações táticas 
(gat) do batalhão, pren-
deram dois suspeitos du-
rante uma incursão na lo-
calidade conhecida como 
‘boca do 15’, com a du-
pla, Juliano cristiano Ilerio 
da silva, 19, (Vulgo ne-
ném) e alexsandro adão 
herdy, 18, o negão, foram 
encontrados 21 pinos de 
cocaína, 24 sacolés de co-
caína, 66 sacolés de ma-
conha e duas granadas. 
o material e os suspeitos 
foram conduzidos à 53ª dp 
(mesquita).

reprodução

PM morto no Subúrbio do Rio

Tráfico leva a pior em Nova Iguaçu

o soldado da unidade 
de polícia pacificadora 
(upp) do lins, Victor eric 
braga faria, de 26 anos, 
morto com um tiro na ca-
beça na noite do último 
domingo durante o servi-
ço, tinha o desejo de dei-
xar a polícia militar porque 
estava com medo de tra-
balhar. a informação foi 
dada pelo cunhado da 
vítima em entrevista ao jor-
nal o dia. 

segundo agnaldo dos 
santos oliveira, de 45 anos, 
Victor estava há quatro 
anos na corporção. “há 
um mês ele já estava em 

tratamento psicológico 
porque tinha muito medo 
do serviço e queria largar 
a polícia. a gente sabia 
que isso ia acontecer. os 
policiais não têm estrutu-
ra para trabalhar. policial 
e bandido são vítimas do 
governo que é o maior la-
drão do brasil”, criticou. ele 
disse ainda que o cunhado 
queria passar a se apresen-
tar no 34º bpm (magé) já 
que morava em piabetá, e 
tinha dinheiro para colocar 
gasolina no carro e ir até a 
upp do lins. 

Victor levou um tiro na 
cabeça e bateu em um 
poste após perder o con-
trole da direção da viatura 
que dirigia. ele chegou a 
ser socorrido para o hospi-
tal naval marcílio dias, mas 
não resistiu e morreu. Já o 
pm que estava no banco 
do carona, rafael Vinicius 
de oliveira melo, levou um 
tiro na mão. levado para o 
hospital central da pm, no 
estácio, foi medicado e re-
cebeu alta.

o policial, que entrou na 
pm em dezembro de 2012, 
era casado e deixou um 
filho de 3 anos. o enterro 
aconteceu ontem, às 16h,  
no cemitério Jardim da 
saudade, em sulacap, na 
Zona oeste. 

SOBe PArA 56 TOTAl
 De PMS MOrTOS 
eSTe ANO NO rIO

desde o início do ano, 
já são 56 o número de po-
liciais militares mortos no 
rio de Janeiro. o portal dos 
procurados está pedindo 
à população que ajude 
a polícia do rio a identifi-
car quem teria assassinado 
o agente. o portal pede 
que quem tiver informa-
ções sobre a identificação 
do criminoso que matou o 
policial denuncie pelos se-
guintes canais: whatsapp 
ou telegram dos procura-
dos (21) 96802-1650; pelo 
facebook ou pelo mesa de 
atendimento do disque-
-denúncia (21) 2253-1177. 
o anonimato é garantido.

dIVulgação/seap

reprodução/facebook
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Ingredientes

CALDEIRADA DE 
FRUTOS DO MAR

600 g de cação 
cortado em cubos
500 g de camarão 
médio limpo
6 lagostins
300 g de mexilhão
500 g de lula corta-
da em anéis
5 batatas médias
3 tomates maduros 
cortados em rode-
las
3 cebolas cortadas 
em rodelas
1 pimentão corta-
do em rodelas
2 cubos de caldo 
de camarão
cheiro verde a gos-
to
coentro a gosto
sal a gosto
limão para lavar os 
frutos do mar
1/2 xícara de azeite 
de oliva
6 dentes de alho 
grandes

Modo de preparo

depois dos frutos 
do mar devida-
mente limpos e la-
vados com caldo 
de limão,
aqueça uma pane-
la grande e colo-
que para dourar o 
alho amassado, de-
pois refogue o me-
xilhão e coloque o 
cação cortado em 
cubos e adicione a 
água
deixe abrir fervura e 
adicione a lula cor-
tada em anéis e os 
tomates, as cebolas 
e o pimentão
logo em seguida 
coloque os cubos 
de caldo de cama-
rão e acerte o sal
adicione coentro e 
cheiro verde e os 
camarões
logo após coloque 
as batatas cortadas 
em rodelas grossas 
e previamente co-
zidas
e para finalizar co-
loque os lagostins 
por cima de tudo, 
tampe a panela e 
deixe cozinhar por 
5 min
sirva com arroz 
branco e pirão

CARNE LOUCA DE 
FESTA

Ingredientes

cozinhe a carne 
com os caldos, na 
pressão por 1 hora
desfie a carne e 
reserve a água do 
cozimento
coloque na pane-
la o azeite (se não 
tiver pode ser óleo 
mesmo)
refogue a cebola 
e o alho
acrescente os pi-
mentões picadi-
nhos e refogue bem 
até murchar
coloque a carne 
desfiada e o molho 
de tomate misture 
tudo e adicione a 
água do cozimento 
reservada
Verifique se está 
bom de sal e dei-
xe ferver bem até 
apurar o molho

Modo de preparo

1 kg de miolo de 
acém
3 caldos de carne
2 colheres (sopa) 
de azeite
1 pimentão verme-
lho
1 pimentão verde
1 cebola grande
1 dente de alho
2 latas de molho de 
tomate pronto



Feliz aniversário!
Previsão do tempo - Rio de Janeiro

9Entretenimento

Fonte: http://climatempo.com.br

terça-feira, 12 de julho de 2016

Fonte: http://climatempo.com.br

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
14:09 - Vídeo show
15:12 - sessão da tarderio assiste 
a 'o amor de um pai'
16:44 - Vale a pena Ver de novo-
anjo mau
17:51 - malhação: seu lugar no 
mundo
18:23 - Êta mundo bom!
19:14 - praça tV - 2ª edição
19:33 - haja coração
20:30 - Jornal nacional
21:14 - Velho chico
22:17 - mister brau
22:59 - liberdade, liberdade
23:42 - Jornal da globo
00:21 - programa do Jô
01:02 - agentes da s.h.I.e.l.d.
01:47 - uma família da pesada
02:11 - corujãotekken
03:25 - corujãotentação fatal

TV RECORD

SBT

06:00 – primeiro impaco
07:00 – carrossel anima-
do
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 da paixão
18:30 – meu coração é 
teu
19:45 – sbt brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:30 – carrossel anima-
do
22:00 – programa do 
ratinho
23:15 – cine espetacular
01:00 – the noite
01:45 – Jornal do sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e 
meio
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

cInema

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-luciana by night 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-Igreja universal do reino 
de deus. 
03:00-Igreja da graça no seu lar

MODA
Look relax e confortável

camIla coelho

dIVulgação

miguel ouve santo e luzia discutirem. 
luzia fala mal de santo para Isabel. 
santo e miguel conversam sobre tereza. 
santo e tereza se encontram e cícero 
desconfia. martim recebe um telefone-
ma, que lhe deixa atordoado. sophie 
se encanta com as rendas feitas por 
piedade. tereza tenta convencer santo 
a retomar seu amor de onde pararam. 
olívia revela a miguel que a coopera-
tiva está enfrentando sérios problemas. 

Miguel ouve Santo 
e Luzia discutirem

Josué acorda
 do pesadelo

assustado, Josué acorda do pesa-
delo. tibar encontra liora e avisa que 
lhe dará um castigo. em conversa 
com noemi, calebe alerta sobre a 
responsabilidade que Josué carrega. 
sem conseguir dormir, aruna se lem-
bra das humilhações de samara. ela 
se pergunta sobre seu próprio passa-
do e decide sair para dar uma volta. 

RESUMOS DAS NOVELAS

anastácia pede um tempo para 
pensar na proposta de ernani. mafal-
da e Zé dos porcos discutem. pancrá-
cio sofre, mas aconselha anastácia a 
aceitar o pedido de casamento de 
ernani. braz dança com Ilde e pauli-
na desconfia das intenções do rapaz. 
lauro elogia a comida de emma, 
sem saber que o cozinheiro é tobias. 

Sandra 
ameaça Maria

Santo anuncia que 
Miguel é seu filho

téo e manuela vão até o apartamen-
to dos Vaz e juntos pensam num plano 
para ajudar Isabela. regina leva um lan-
che para rebeca no hospital. andré e 
lola vendem geladinho para conseguir 
dinheiro. rebeca dorme pesado, pois no 
sanduíche havia sonífero. regina entra 
no quarto, ri de rebeca, se aproxima de 
otávio, tira a máscara de oxigênio do 
empresário e desliga os aparelhos que o 
mantém estável, mesmo em coma.

o look de hoje é uma 
produção que usei as-
sim que cheguei em 
casa, super relax e con-
fortável, só com peças 
de fast fashion. combi-
nei um jeans skinny de 
lavagem clara, que eu 
adoro, com uma blusa 
listrada no azul e bran-

06h00 - balanço geral manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço geral sp
14h45 - amor e Intrigas
15h45 - chamas da Vida
16h30 - cidade alerta
19h30 - escrava mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - batalha dos cozinheiros
00h15 - heroes reborn – estreia 
1ª temporada
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Buraco do Getúlio: 10 anos 
de resistência, luta e festa
Um dos cineclubes mais antigos da Baixada comemora uma década de existência.

co e finalizei com sa-
patilha dourada que 
deu um up na produ-
ção. também esta-
va usando um bolsa 
laranja pra dar um 
toque de cor, porém 
na hora de fotogra-
far o look acabei dei-
xando ela no carro.

BAND

06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:10 - dia dia
10:10 - os simpsons
11:00 - Jogo aberto
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - os simpsons
16:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:15 - religioso - show da 
fé
22:10 - maratona rio 2016
22:15 - masterchef - a pré-
via
22:30 - masterchef
00:30 - bate & Volta
01:05 - Jornal da noite
01:55 - Que fim levou?
02:00 - the walking dead
02:55 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - religioso - Igreja 
universal

em dez anos, o 'BG' também desenhou um percurso de vida marcado por temas sociais

o que há dez 
anos parecia 
uma loucura 

despretensiosa de um 
grupo de estudan-
tes de audiovisual, 
hoje se tornou uma 
das ações culturais 
mais importantes da 
baixada fluminense.                                                      
o 'buraco' (carinho-
samente apelidado 
assim) possui uma bio-
grafia de resistência 
cultural típica do mo-
vimento cultural da 
baixada, cuja sobrevi-
vência persiste apesar 
da falta de dinheiro e 
de apoio ter sido parte 
da história do coletivo 
quase sempre. 
nesses 10 anos, o bg 
também desenhou um 
percurso de vida mar-
cado por sessões que 
abordavam temas 
pertinentes à socieda-
de, falando sobre di-
reitos, cidadania, cida-
de e cultura. tudo isso 
sempre envolvido por 
muito filme, música, 

teatro, performance, 
dança e poesia. e é 
assim, resgatando me-

mórias afetivas, con-
tando um pouco da 
trajetória do buraco, 

reencontrando antigos 
amigos, e, é claro, fes-
tejando que o bg pro-

mete uma super co-
memoração, dividida 
em 3 dias e ocupando 
os três principais luga-
res onde ele fez sua 
morada: anania's bar, 
praça de direitos hu-
manos e complexo 
cultural nova Iguaçu. 

hoje, no anania's 
bar, a poesia será a 
protagonista da noite, 
com a participação 
dos principais saraus 
e poetas da baixada. 
além disso, ainda vai 
caber espaço para 
música, com um dJ e 
a banda genomades. 
amanhã, na praça 
de direitos humanos, 
aquela sessão-festa 
tradicional, com tea-
tro, performance, po-
esia, dança, música e, 
é claro, filme, com a 
estréia na baixada do 
filme ‘na batalha’, de 
Yasmin thayná. 

no dia 19, no com-
plexo cultural nova 
Iguaçu, será a abertu-
ra da exposição sobre 
a história dos 10 anos 
do buraco e fica em 
cartaz até o dia 29.

 ontem foi aniver-
sário do conselhei-
ro tutelar de nova 
Iguaçu, douglas 
nadaes. parentes 
e amigos parabe-
nizam-o desejando 
muitas felicidades, 
saúde, paz, ale-
gria e muitos anos 
de vida. Que deus 
continue abenço-
ando a sua vida, 
sua família, seus 
sonhos e projetos. 
tudo de melhor 
para você neste 
dia tão especial!
agradecemos a 
deus por ter você 
em nosso convívio.
 
te amamos!



soja - ajuda a 
reduzir o risco de 
doenças cardio-
vasculares, segun-
do a fda. seu con-
sumo regular pode 
diminuir os níveis 
de colesterol ruim 
em mais de 10%. 
há indicações de 
que também aju-
da a amenizar os 
incômodos da me-
nopausa e a pre-
venir o câncer de 
mama e de cólon.

aveia -  ajuda a 
diminuir o coles-
terol ruim, o ldl. 
ganhou o selo de 
redutor do risco 
de doenças car-
díacas da fda, 
agência america-
na de controle de 
alimentos e remé-
dios.

maçã - ajuda 
a prevenir tumo-
res malignos, diz o 
médico michael 
roizen. o consumo 
regular de frutas 
variadas auxilia na 
redução de doen-
ças cardíacas e 
da pressão sangüí-
nea, além de evi-
tar doenças ocula-
res como catarata.

DO
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10 geral

Dica genial para resfriar o notebook 
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Festa de Nego do Borel, avaliada em 
R$1 milhão, terá 'tapete do Oscar'

Anitta aparece loira e mostra
 bocão de ensaio de fotos    

anitta mudou seu visual para um en-
saio de fotos no último domingo. a 
cantora, que fez mistério sem contar se 
estava usando peruca ou se realmen-
te tinha mudado rapidamente a tona-
lidade dos fios, publicou diversas fotos 
em um bastidor da gravação de um 
comercial. no snapchat, sempre bem 
humorada, a funkeira carioca brincou 
fingindo ser a popstar mariah carey.

nego do borel está realmente disposto 
a mostrar seu lado funkeiro ostentação na 
superfesta para comemorar os 24 anos. 
a celebração, que aconteceu hoje, na 
mansão carioca, no alto da boa Vista, 
está avaliada em r$1 milhão e tem como 
tema hollywood. para recepcionar seus 
convidados, sósias de famosos do cinema, 
como marilyn monroe e elvis presley, da-
rão as boas vindas em um imenso tapete 
vermelho igual aos da cerimônia do oscar. 

J
onas e Mari Gonzalez posam em clima 

romântico. “Minha mulher e brigadei-

ro.... A melhor combinação do mun-

do”, escreveu ele no Instagram no último 

domingo. O tanquinho do ex-BBB, claro, 

não passou despercebdio. “Que barriga!", 

elogiou uma fã. recentemente, entre ban-

deirinhas, pipocas e maçãs do amor, o ca-

sal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach posou 

para as lentes do eGO em um ensaio es-

pecial para celebrar o dia de São Pedro.

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.

Área VIp

terça-feira, 12 de julho de 2016

Instagram JulIana sIlVeIra

ÁreaVIp

Jonas e Mari Gonzalez

 posam em clima romântico

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
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Trabalho: aproveite 
o momento para 
fortalecer vínculos com 
pessoas com interesses 
semelhantes aos seus. 
Isso irá num futuro 

próximo render benefícios. Finança: 
é hora de planejar seus negócios 
para aumentar seus rendimentos. 
Amor: sucesso amoroso. 

Áries

Trabalho: não aja por 
impulso e seja cauteloso 
com seus negócios. O 
momento não favorece 
aventuras. Só invista 
no que tiver certeza de 

retorno lucrativo. Finança: segure seu 
dinheiro, tá? Amor: uma viagem a dois 
pode rolar e trazer alegrias. 

Touro

Trabalho: um 
clima de muito 
otimismo deixará 
você lá em cima! 
Isso irá lhe inspirar 
confiança para 
prosseguir com seus 

planos. Finança: aposte no seu 
talento criativo para ganhar 
mais dinheiro. Amor: momento 
favorável para fortalecer vida a 
dois.

Gêmeos

Trabalho: organize-se 
para sobrar tempo para 
se divertir. Finança: 
cuide com atenção 
de sua grana para 
não comprometer seu 

orçamento. O momento não favorece 
gastos excessivos. Amor: para quem 
está só, um romance pode iniciar 
através de um olhar. 

Câncer

Trabalho: procure 
trocar experiências com 
alguém competente 
do ramo em que você 
atua. Isso, aumentará 
seus conhecimentos e 
beneficiar suas ações 

profissionais. Finança: situação 
estável. Amor: romance em alta. 
Fase de cumplicidade e alegrias. 

Leão

Trabalho: sua vida 
profissional poderá 
tomar novos rumos, 
já que você está mais 
atuante e desejoso de 
crescer na sua atividade. 

O momento astral favorece iniciativas. 
Finança: sucesso econômico à vista! 
Amor: para quem tem vida a dois, 
alegrias no ar! 

Virgem

Trabalho: terá que 
ter jogo de cintura 
para dar conta das 
responsabilidades que 
serão assumidas. A 
fase favorece negócios 
e serviços criativos. 

Finança: poderá aumentar seus 
ganhos com serviços extras. Amor: o 
convívio familiar promete novidades. 

Libra

Trabalho: bom 
momento para 
fazer parcerias 
p r o f i s s i o n a i s . 
Esteja disponível 
para participar de 

atividades em grupo, pois elas 
serão positivas. Amor: fase de 
fortes emoções. Os relacionamentos 
estarão mais calorosos. Afetividade 
vai rolar pra valer! 

Escorpião

Trabalho: Júpiter, 
regente deste signo, 
assinala uma fase de 
grandes oportunidades 
profissionais. Fique 
alerta para aproveitar 

a chance que pintar. Continue 
correndo atrás de seus interesses. 
Finança: melhoras financeiras à 
vista. Amor: romance no ar!

Sagitário

Trabalho: acredite no 
seu talento a parta 
para realizações de 
seus ideais. Saturno 
regente deste signo, 

lhe dá inspiração e energia para 
você concretizar seus objetivos. 
Finança: chance de crescer 
financeiramente. Amor: vai rolar 
afeto na vida a dois. 

Capricórnio

Trabalho: nessa 
fase, surgirá ideias 
originais e você 
deverá aproveitá-
las da melhor 
maneira possível, 

para dinamizar suas atividades. 
Finança: a fase promete êxito em 
investimentos seguros. Amor: 
muito aconchego e carinho na 
vida a dois. Que bom! 

Aquário

Trabalho: o ritmo da 

sua atividade precisará 

ser acelerado para 

poder produzir mais 

e faturar acima do 

normal. Finança: invista no que 

faz, para ter possibilidade de uma 

expansão financeira. Amor: fase de 

romance que promete alegrar sua 

vida amorosa.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Aviso de Cancelamento

Pregão Presencial Nº 003/2016

seguindo a determinação do Prefeito Municipal em exercício, senhor josé roberto 
Pereira da Silva, fica CANCELADO o Pregão Presencial Nº 003/2016.

Alvaro Alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

PORTARIA 2327 DE 11 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio de Porto real, No uso de suas atribuiçoes 
leGais 

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os funcionários abaixo relacionados para compor a COMISSÃO 
PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS PERIÓDICAS 
em todas as obras recebidas pela administração que se encontram no período de 
garantia legal, visando identificar a existência de patologias e/ou vícios/defeitos 
construtivos e exigir imediatamente da contratada os reparos necessários. 

•	 Glauce cabral de aquino Melo – Matrícula 5395

•	 ana tereza rodrigues de castro – Matrícula 5958

•	 denys alves Pereira Pio – Matrícula 6858

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

DECRETO Nº 2026 DE 11 DE JULHO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal secretaria Municipal de 
esporte, lazer e cultura, crédito suplementar na importância de r$ 192.000,00 
(cento e noventa e dois mil reais), com recurso do Convênio celebrado com o 
instituto do Patrimônio histórico e artístico Nacional - iPhaN.

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, à secretaria Municipal 
secretaria Municipal de esporte, lazer e cultura, crédito suplementar na 
importância de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), a fim de 
ingressar recursos na dotação orçamentária, no seguinte Programa de 
trabalho:

PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

30.01.13.392.121.2.065 33903905 1200 192.000,00

 descrição da fonte:

 1200 – Convênios

art. 2º - o referido crédito suplementar advém do 
Convênio com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que 
tem como objeto a implantação do Projeto condomínio cultural – arte e cidadania 
na casa do imigrante e em escolas da rede Pública de ensino.

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

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício

DECRETO Nº 2027 DE 11 DE JULHO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal secretaria Municipal de 
educação, crédito suplementar na importância de r$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais), com recurso do Programa de apoio a creches – brasil 
carinhoso.

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, à secretaria Municipal 
secretaria Municipal de educação, crédito suplementar na importância de r$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),  a fim de ingressar recursos na 
dotação orçamentária, no seguinte Programa de trabalho:

PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

29.01.12.365.118.2.063 33903003 9901 17.500,00

 descrição da fonte:

 9901 – Brasil Carinhoso - Transferência Direta   

Art. 2º - o referido crédito suplementar advém do 
Programa de apoio a creches – brasil carinhoso, que tem como objeto custear 
despesas com  manutenção e desenvolvimento da educação infantil.

 

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

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício
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BaiXada

anderson luiz

Mesquita vence e segue na luta
Tubarão da Baixada consegue resultado importante na Bariri sobre o Rio São Paulo.

Com gol do zagueiro laranja, alvinegro mesquitense chega perto dos líderes. Próximo adversário será o Futuro 

 Nova Cidade apresenta seu novo xerifão

anderSon luiz

eMerSon Pereira

Resultados e próxima rodada
os resultados da 

quarta rodada fo-
ram os seguintes: 
araruama 2 x 1 nova 
cidade; são gon-
çalo 3 x 0 duque-
caxiense; boavista 
2 x 0 rio de Janei-

ro; serrano 0 x 0 serra 
macaense; mesquita 
1 x 0 rio são paulo; 
futuro bem próximo 3 
x 0 condor e Juven-
tus 2 x 2 barcelona. a 
próxima rodada mar-
ca os seguintes con-

em partida reali-
zada no estádio 
mourão filho, na 

rua bariri, o mesquita 
futebol clube conse-
guiu um grande resul-
tado ao bater o rio 
são paulo pelo placar 
mínimo, com o gol as-
sinalado pelo zaguei-
ro laranja.

depois de um pri-
meiro tempo marca-
do pela impetuosida-
de das duas equipes, 
com jogadas em sua 
maioria truncada, o 
placar em branco 
apresentou um gran-
de equilíbrio. tanto, 
que os goleiros lu-
cão (rio são paulo) 
e roberto (mesquita), 
pouco apareceram.

na etapa comple-
mentar, logo de início, 
o mesquita pressionou 
e coube ao zagueiro 
laranja marcar para 
o tubarão, aos 5 minu-
tos. com isso, o pano-
rama mudou e o rio 
são paulo teve que 

sair mais para o jogo, 
dando espaços para 
os contra-ataques. o 
serviço, teoricamen-
te, ficou mais fácil 
para o mesquita após 
a expulsão do vo-
lante talibã, mas, na 
prática, não foi o que 
ocorreu. mesmo com 
um homem a menos, 
o rio são paulo este-
ve mais próximo de 
marcar. o seu objeti-
vo não foi alcançado 
graças a duas gran-
des defesas do golei-
ro roberto, uma com 
os joelhos e outra à 
queima roupa.

a vitória colocou o 
mesquita com sete 
pontos, mas ainda 
não está no grupo de 
cima devido o saldo 
de gols, ocupando a 
4ª colocação.

o mesquita volta a 
campo pela 5ª roda-
da contra o futuro 
bem próximo, na pró-
xima quinta-feira, no 
estádio nivaldo perei-
ra, em austin, nova 
Iguaçu. 

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

diante ao início ruim 
na série c do campe-
onato carioca, o nova 
cidade foi ao mercado 
e segue reforçando o 
seu plantel. após a vol-
ta do meia georgi, o 
gigante da baixada flu-
minense apresentou o 
zagueiro william souza, 
de 28 anos. com vasto 
currículo, ele falou sobre 
o prazer de vestir a ca-
misa rubra.

“Jogar no nova ci-
dade é, por si só, algo 
inspirador. É um clube 
de tradição e já esteve 
por alguns anos na elite, 

mas hoje é outra reali-
dade. o clube encon-
tra-se na série c e não 
venceu ainda. chego 
para somar e ajudar os 
companheiros a reen-
contrar o caminho das 
vitórias e partir em bus-
ca do acesso à série b. 
nilópolis merece”, des-
tacou.

william souza acumu-
la passagens por clubes 
como nova Iguaçu, 
Volta redonda, miguel 
couto, guanabara, 
goytacaz e sampaio 
corrêa. ele já treinou 
com o grupo e, inclu-

frontos: Quarta-feIra 
(13): rio de Janeiro x 
Juventus, às 15h, mar-
rentão; serra maca-
ense x araruama, às 
20h, moacyrzão; nova 
cidade x rio são pau-
lo, às 11h, marrentão; 

são gonçalo ec x 
bela Vista, às 15h, 
alzirão. QuInta-feI-
ra (14): mesquita 
x futuro, às 15h, ni-
valdo pereira e bar-
celona x serrano, às 
15h, moça bonita.

sive, assistiu a partida 
do último sábado, em 
saquarema, contra o 
ceac/araruama.

com um ponto no 

grupo a, o nova cida-
de volta a campo am-
nhã, às 11h, no marren-
tão, contra o rio são 
paulo.

Com currículo vasto, William é apresentado em Nilópolis
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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
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danielle seabra de almeida ramos 

jeniffer de fátima oliveira da silva 

  RESULTADO PROCESSO SELETIVO 01 
DE 2016

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

Classificação  

Claudine Raffide Novaes 

alexandre Martins Monteiro de souza 

Maria elvira da cunha franco dias  

Maira braule Pinto 

carolina Maria felipe dos santos silva 

eliane aracy cantinho Gomes  

Paola eane Vieira lourenço 

thirso Naval colvero junior 

thaisa helena santos de alencar 

thiago Guimaraes Grangeiro 

sonia Pepice de Gouvea raimundo 

eulalia Villela ferreira 

talita Mara Maia tavares 

elen cristina de abreu Pinho

rosana Perez de jesus 

ana claudia de oliveira coutinho 

thiago bruno santos da silva 

Naira antunes de oliveira 

camilla do espirito santo silva 

josiele cristina da silva araujo 

Pamella rossy duarte 

Neila cristina da silva 

Priscila tosi silva 

andreza de souza 

Naiana carvalho da cunha 

sirlene da silva Guimaraes 

tatiana ferreira soares 

felipe jesus dadam 

fernanda aparecida Nogueira de souza 

ana Paula cabral de asevedo fontana 

ivi rubio de amorim souza 

erica rabelo de almeida 

betania Pires Mangelli 

Priscila lacerda da silva 

emeline jardim ramos 

taynara Valim euclydes 

sandra Vieira Marques Nogueira 

Vanessa aparecida Godinho 

alessandra aparecida luz do Vale 

Maria lucinete Paulo 

juliana campos duarte 

ana Paula de souza freitas 

renata lima campos 

danielle conceição da hora 

adriana araujo Gomes 

Poliana Monteiro Pereira 

Mirella Gabriela de oliveira 

erica alves de avelar senna 

Marcos Paulo alves Nicolau 

juliana de souza alves 

Gisele Garcia de souza 

Murillo Vieira da fonte 

eduardo de freitas Miranda 

raylla egalon rodrigues 

jessica Magalhaes de Paula 

bruno lene de oliveira 

adila almeida reis 

ana Paula dos santos 

juliana de almeida araujo 

alessandra Pereira ribeiro 

PORTARIA Nº 2147 DE 16 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito do MuNicÍPio de Porto real, No uso de 
suas atribuiçoes leGais 

R E S O L V E:

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

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

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2148 DE 16 DE JUNHO DE 2016.

o Prefeito do MuNicÍPio de Porto real, No uso de 
suas atribuiçoes leGais 

R E S O L V E:

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

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

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

Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2149 DE 17 DE JUNHO DE 2016. 

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

RESOLVE:

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

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

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

LEI Nº 569 DE 25 DE MAIO DE 2016

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

O Prefeito Municipal de Porto Real:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alambrado).

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

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

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

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

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

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

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

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

lateral e discricionária da administração Municipal a qualquer 
tempo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bolinho de carne moída

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

Pirão de frango

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

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

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

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

§ 4º - Da Notificação constará obrigatoriamente:

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

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

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

toridade fiscal que constatou a infração e lavrou a Notificação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercício

EDITAL Nº 02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 
02/2016

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

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

2. DO QUADRO DE FUNÇÕES, VAGAS, REQUISITOS BÁSI-
COS E ATRIBUIÇÕES.

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

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

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

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

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

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO.

3.1. os requisitos para contratação são:

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

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

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

3.1.4. ter a situação regularizada perante a legislação eleitoral;

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

4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

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

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

5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO.

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

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

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

6. DA VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS.

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

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

6.2.1. Currículo profissional;

6.2.2. carteira do conselho;

6.2.3. diploma;

6.2.4. especialização (se houver);

6.2.5. Comprovante de Residência;

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

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

7. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR.

7.1. dos carGos PreteNdidos;

7.1.1. Nível superior;

7.1.1. Prova de títulos; (3,0 pontos)

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

7.1.1.2. Experiência profissional (3,0 pontos)

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

8. DA SELEÇÃO.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. DO RECURSO.

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

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

9.3. será indeferido o recurso interposto fora do prazo.

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

9.5 serão admitidos o recurso das seguintes fases:

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

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

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.

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

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

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

11.3. a admissão ocorrerá de acordo com a necessidade da 
secretaria Municipal de saúde.

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

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

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

11.7. Não será cobrada qualquer taxa ou doação, a título de 
inscrição, neste Processo seletivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.15. integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I – QUADRO DE FUNÇÃO, VAGAS, REMUNERA-
ÇÃO E REQUISITOS

ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES

ANEXO III – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

ANEXO IV- FORMULÁRIO PARA RECURSO

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal em exercício

http://www.portoreal.rj.gov.br
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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


