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fora dos trilhos

Prefeito mentiroso

Polícia Civil 
indicia 7 

por estupro 
coletivo

Pedreiro 
mata mulher 
e deixa corpo 

em casa
PM invade Chatuba de Mesquita e 

agarra fornecedor de erva do capiroto

PM e mulher são 
executados em 

Nova Iguaçu

Prefeito Cláudio Valente (detalhe): administração marcada por obras inacabadas, mal feitas, com trem entulhado e enferrujando no Centro da cidade

Carro onde estava casal foi atingido por muitos tiros

Poliçada do 20º BPM apreendeu mais de mil sacolés de maconha com o suspeito

Célio Gammaro (e) e Mauro Pantel (d), ex-manda-chuvas, estendem seus tentáculos no Sul Fluminense

Cheiro de enxofre no ar!

Trem fantasma vira pesadelo em Miguel Pereira 

reprodução/whatsapp

reprodução/whatsapp
divulgação

divulgação

Com inauguração prometida para outubro de 2015, as obras da ferrovia, que hoje se arrastam, já deram um prejuízo de mais de R$ 2 milhões 
para o município. Mas a pergunta que não quer calar é: para onde foi todo esse dinheiro? Chamado vulgarmente de ‘Sapo Barbudo’, o prefeito 
Cláudio Valente que é colecionador de carrinhos e armas, parece também que irá colecionar trem. 

Há algo estranho pairando na atmosfera do Sul Fluminense. Com a movimentação dos políticos 
da região, à  frente a dupla de escroques Célio Gammaro e Mauro Pantel,o cheiro de enxofre está 
mais forte do que nunca.

Os dois ex-manda-chuvas também estariam enfiando seus tentáculos no Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-RJ) e têm dito aos quatro cantos que conseguem resolver todos os problemas da Corte. É 
por essa razão, que alguns conselheiros do órgão devem ficar de olhos bem abertos para a ação des-
sa dupla que adora uma maracutaia. E Mauro integrava o grupo de Gammaro no Sul Fluminense.
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Kamasutra

Kamasutra II

Cientistas indianos 
um tanto quanto 
curiosos descobri-
ram que a rã notur-
na de Mumbai pra-
tica uma posição 
de acasalamento 
anteriormente des-
conhecida entre as 
7.000 espécies deste 
grupo de anfíbios, a 
sétima registrada no 
que poderia ser cha-
mado de Kamasutra 
das rãs.

apelidada pe-
los especialistas de 
“montagem dorsal”, 
a nova posição nup-
cial, é um caso de 
estudo evolutivo so-
bre como a nature-
za sempre encontra 
um jeito, não impor-
ta quantas contor-
ções e acrobacias 
sejam necessárias, 
de juntar o sêmen 
com o óvulo, afim 
de reprodução.

identificado como dlw, ele foi absolvido 
da última e condenado a 16 anos de prisão 
pelos abusos. as informações são do ‘tele-
graph.’ a corte aceitou a justificativa dos 
advogados do homem de que seria impos-
sível provar se houve ou não penetração no 
animal.

uma equipe de pesquisadores liderada 
por sd Biju, professor da universidade de 
delhi, trabalhou durante 40 noites em uma 
floresta densa próxima ao povoado de 
humbarli, no estado de Maharashtra, para 
observar seu pequeno objeto de estudo, o 
Nyctibatrachushumayuni.

a suprema Corte do Canadá causou re-
volta ao permitir o sexo entre humanos e ani-
mais “contanto que não haja penetração”. 
a medida veio da determinação judicial 
dada a um homem condenado por 13 acu-
sações de abuso sexual, incluindo a prática 
de sexo com animais. 

Sexo com animais II

Kamasutra III Sexo com animais

a decisão que o absolveu foi por 7 vo-
tos a 1. o acusado de cometer a bizarrice, 
passou manteiga de amendoim sobre os 
órgãos genitais das vítimas e ‘ofereceu’ ao 
cachorro de estimação da família enquanto 
filmava a ação, de acordo com os registros 
do tribunal.

Sexo com animais III

o governo da Bolívia negou uma oferta de 
doação de milhares de galinhas do bilionário 
norte-americano Bill gates. segundo autoridades 
de la paz, a iniciativa direcionada à população 
mais pobre do país era “ofensiva”. “ele não co-
nhece a realidade da Bolívia”, disse o ministro da 
agricultura, César Cocarico.

a uma semana do referendo que pode tirar o 
reino unido da união europeia, um crime com 
possível motivação política fez suspender a cam-
panha de ambos os lados da acirrada conten-
da. a parlamentar trabalhista britânica Jo Cox 
morreu na última quinta-feira após ter sido atin-
gida por tiros em ataque no norte da inglaterra.

Campanha suspensa

Chance para embalador
indústria de grande porte seleciona profissionais 

com disposição para trabalhar como embalador 
temporário. salário: r$ 1.185,00 + alimentação no lo-
cal + vale transporte. Necessário experiência como 
aux. de produção. interessados deverão compare-
cer na av. rio Branco 120, 6º andar, sala 14, Centro.

Técnico de enfermagem
hospital de médio porte seleciona para vaga de 

técnico de enfermagem para atuar no Berçário. For-
mação/experiência requerida: Curso técnico com-
pleto e CoreN ativo. salário: r$1.284,94 + adicional 
de insalubridade. Candidatos dentro do perfil enviar 
currículo para curriculorhniteroi@gmail.com.

Assistente de visual merchandising
empresa de moda feminina contrata profissionais 

para vaga de assistente de visual merchandising. 
requisitos: ensino Médio Completo; pacote office 
e conhecimento de giro e estoque de produtos. in-
teressados com o perfil devem enviar currículo para: 
m.oportunidades@ymail.com.

Demanda apresenta queda
segundo dados divulgados ontem pela agência 

Nacional de aviação Civil (anac), a procura por 
viagens dentro do Brasil caiu 7,8% no mês de maio 
se comparado ao mesmo período do ano passado. 
Com isso, no acumulado do ano até o mês passa-
do, a demanda doméstica mostra queda de 6,6%.

Desigualdade de gênero
segundo o Cadastro Central de empresas (Cempre) 

do instituto Brasileiro de geografia e estatística (iBge), 
no ano de 2014, as mulheres receberam 80% do salário 
dos homens. elas receberam, em média, r$ 2.016,63 
mensais no ano, enquanto eles recebiam r$ 2.512,07, 
apontou a pesquisa.

Ministro propõe iniciativa
o ministro chefe da Casa Civil, eliseu padilha, defen-

deu na última quinta-feira durante um almoço com 
empresários do grupo de líderes em são paulo, a 
aprovação com rapidez do projeto de lei sobre tercei-
rização de funcionários. a proposta é combatida por 
entidades sindicais.

Bolívia rejeita galinhas

Grupo Let

empresa de moda Feminina

Voos domésticos

terceirização

Morre Rubén Aguirre, o professor Girafales 

Bolívia rejeita galinhas II
além da Bolívia produzir cerca de 197 milhões 

de galinhas anualmente, o país vem se benefi-
ciando de uma onda de crescimento na última 
década. a economia boliviana quase triplicou 
de tamanho nos últimos anos sob o governo de 
evo Morales, e previsões estimam um crescimen-
to de 3,8% neste ano, o maior da américa do sul.

HospitaL de médio porte

mercado de trabaLHo

reprodução

o ator rubén aguirre, famoso por interpretar o personagem professor girafales no 
seriado Chaves, morreu ontem. Quem deu a notícia foi edgar vivar, o senhor Barriga, 
amigo de longa data de aguirre. ele tinha 82 anos e a causa da morte ainda não 
foi divulgada.

“Meu professor favorito, descanse em paz. hoje meu grande amigo ruben aguirre 
parte deste mundo. sentirei muitas saudades”, escreveu vivar em seu perfil no twitter.

aguirre vinha apresentando alguns problemas de saúde. há pouco menos de 
duas semanas, esteve internado para tratar de uma pneumonia.

Cotado para vice
segundo informações obtidas com exclusivida-

de pelo sombra, um ex-secretário de governo de 
um município da Baixada estaria encabeçando 
a lista de prováveis nomes para vice-prefeito na 
chapa de um prefeito que tentará a reeleição do 
pleito deste ano.

Reconhecimento
Caso se confirme a possível indicação do me-

nino prodígio, será devido ao reconhecimento do 
excelente trabalho exercido na pasta, considera-
da uma das principais ‘engrenagens’ do governo, 
que foi conduzida de forma impecável.

Incentivadores
o que não faltam são apoiadores e incentiva-

dores à ideia, pois a simpatia, simplicidade e com-
petência do rapaz chamam a atenção e conquis-
ta a todos por onde ele trabalha.

Indícios
um dos principais indícios de que o nome dele 

será confirmado é que, mesmo com a entrega do 
cargo de secretário, ele continua acompanhando 
o trabalho do prefeito, estando presente em todas 
as inaugurações.

Revoltado
o presidente do diretório municipal de um par-

tido da Baixada está revoltado e indignado por 
conta de uma traição que sofreu. uma das pré-
-candidatas da nominata da legenda, resolveu se 
vender para um vereador de mandato que tenta-
rá a reeleição este ano.

Maldito da Saúde
o ex-diretor de um dos principais postos de saú-

de do centro de Nova iguaçu, considerado trai-
dor, teve revelado o verdadeiro motivo do seu 
afastamento do cargo. o moço estaria envolvido 
em atos ilícitos envolvendo a unidade em que era 
gestor e inclusive, está tendo que se explicar com 
a Justiça.



Sonho vira pesadelo para 
população de Miguel Pereira
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 TREM FANTASMA

antonio carlos 
editoriahorah@ig.com.br

Com inauguração prometida para outubro de 2015, as obras que hoje se arrastam, já deram um prejuízo de mais de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais)

Idosos recebem o certificado de inseção

Trem turístico do município se transformou num elefante branco que se alimenta de dinheiro público.

alziro Xavier

durval goulart

há mais de 
um ano que 
o trem litori-

na baixou em Miguel 
pereira. Batizado com 
o nome de ‘Migueli-

na’, o trem que era 
um antigo sonho dos 
moradores, se tornou 
um pesadelo.

inicialmente o trem 
turístico teria per-
curso do centro de 
Miguel pereira a go-
vernador portela, e 

carregaria 78 pesso-
as, mas até hoje, fun-
cionar que é ‘bão’- 
nada.

   Faltou CoM
    a VeRdade 
a parceria fecha-

da entre a prefeitu-

ra, o dNit e amigos 
do trem, foi realizada 
em março de 2015, 
e segundo o prefei-
to Claudio valente, 
esse negócio não 
daria nenhuma des-
pesa para a prefeitu-
ra, pois a mesma só 

entraria com a utili-
zação dos funcioná-
rios e máquinas, mas 
o que vemos não é 
bem isso. 

Com inauguração 
prometida para ou-
tubro de 2015, as 
obras que hoje se 

arrastam, já deram 
um prejuízo de mais 
de r$ 2.000,000,00 
(dois milhões de re-
ais) para o município. 
Mas a pergunta que 
não quer calar é: 
para onde foi todo 
esse dinheiro? 

Rio decreta estado de 
calamidade pública 

Mediante a crise que 
atinge o rio de Janeiro, 
o governador em exercí-
cio, Francisco dornelles, 
decretou estado de cala-
midade pública, ontem. a 
informação foi confirma-
da pela assessoria de im-
prensa do governo. Con-
forme decreto, publicado 
no diário oficial, o motivo 
é a "grave crise financei-
ra", que impede o cumpri-
mento das obrigações as-
sumidas em decorrência 

da realização da olimpí-
ada e paralimpíada.

       ColaPSo
segundo o texto, o 

governo teme um "total 
colapso na segurança 
pública, na saúde, na 
educação, na mobilida-
de e na gestão ambien-
tal".

"Ficam as autoridades 
competentes autorizadas 
a adotar medidas ex-
cepcionais necessárias à 

racionalização de todos 
os serviços públicos essen-
ciais, com vistas à reali-
zação dos Jogos", diz o 
artigo 2° do decreto.

ainda de acordo com 
o texto, as autoridades 
competentes "editarão 
os atos normativos ne-
cessários à regulamen-
tação do estado de ca-
lamidade pública para 
a realização dos Jogos 
olímpicos e paralímpicos 
rio 2016"

Idosos recebem o certificado 
de isenção de cobrança do IPTU

a prefeitura de Nova 
iguaçu entregou on-
tem, a 100 idosos certi-
ficados de isenção de 
cobrança de iptu. para 
receber os beneficiá-
rios, foi servido um café 
da manhã reforçado 
com bolos, pão, suco 
e biscoito. para receber 
a isenção é necessário 
apresentar os seguintes 
documentos: identida-
de, rg, comprovante 
de residência, compro-
vante de renda e do-
cumento do imóvel, na 
subsecretaria de eco-

nomia e Finanças que fica 
na rua iracema soares 
pereira Junqueira, nº 65.

o secretário luiz Car-
los Mayhé destacou que 
muitos processos de isen-
ção tramitavam há anos 
na prefeitura e raramente 
eram concluídos. de acor-
do com Mayhé, a realida-
de hoje é outra. “o prefei-
to Nelson Bornier decidiu 
criar um setor específico 
(isenção e imunidades) 
para melhor atender aos 
idosos. podemos dizer que 
a emissão do certificado 
de isenção agora ficou 

muito mais rápida”, resu-
miu Mayhé.

    BolSa FaMílIa
os beneficiários do 

programa Bolsa Família 
devem procurar a unida-
de de saúde mais próxi-
ma de suas residências 
até o dia 30 de junho 
para realizar a pesagem. 
É necessário levar o do-
cumento de identidade 
e o cartão do benefício. 
a pesagem é obrigatória 
para crianças menores 
de sete anos, gestantes, 
mulheres entre 14 e 44 
anos e as que estejam 
amamentando, inde-
pendentemente da ida-
de.

“Queremos garantir 
os cuidados com a saú-
de dos beneficiários do 
programa. a pesagem 
é importante e deve ser 
feita duas vezes ao ano, 
conforme determinação 
do governo Federal”, 
explicou o secretário de 
saúde de Nova iguaçu 
emerson trindade.

Um ano sem 'Tom' com celebração de missa 
o primeiro ano de mor-

te de Nilton Barcelos da 
silva, o querido 'tom', será 
marcado por uma missa 
a ser celebrada amanhã 
(19), a partir das 19h, na 
igreja de são sebastião, 
em vila de Cava, Nova 
iguaçu. Familiares e ami-
gos lembram com cari-
nho de tom, que partiu 
de forma violenta no dia 
18 de junho do ano pas-
sado, deixando um vazio 
nos corações de todos 
que o amavam.  tom foi assassinado em junho do ano passado

divulgação/FaCeBooK

Mazelas pra todos os lados

até a presente data 
o que vemos são 
obras mal feitas e 

inacabadas, um trem entulha-
do enferrujando no centro da 
cidade, trilhos tortos e soltos, 

pedras espalhadas por todos 
os lados, uma estação porca-
mente reformada e outra que 

esta apenas começando a ser.
pelo visto, o prefeito de Mi-

guel pereira Claudio valente 

que é colecionador de car-
rinhos e armas, parece tam-
bém que irá colecionar trem.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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a segunda edição do festival ‘dia 
da Música’ acontece hoje em diver-
sos palcos espalhados pelo país. em 
duque de Caxias, os shows serão re-
alizados a Biblioteca leonel Brizola, 
na praça do pacificador.

dessa forma, as au-
las devem ser inicia-
das na última semana 
do mês de agosto. o 
local definitivo para 
a sede do iFrJ, que 
vai receber o nome 
do empresário ar-
thur sendas, será no 
parque. Novo rio, no 
bairro venda velha.

a implantação do 
instituto Federal de 
educação, Ciência e 
tecnologia do rio de 
Janeiro (iFrJ) no mu-
nicípio de são João 
de Meriti, é uma re-
alidade que já tem 
data para entrar em 
funcionamento: 29 de 
agosto. 

trabalhando, desde 2011, junto aos órgãos res-
ponsáveis para abrigar a instituição, a prefeitura 
cedeu o Ciep 132 Municipalizado são João Bosco 
para abrigar, provisoriamente, o campus. 

No entanto, até o término das obras, a unidade 
funcionará no bairro de Éden. as atividades de en-
sino, pesquisa, extensão e inovação serão focadas 
nos arranjos produtivos locais.

IFRJ IFRJ II

IFRJ III IFRJ IV

Eles disseram... nós publicamos!
"a presidente apresentou os argumentos necessários de o porquê esses decretos não afetavam a 

meta de resultado primário, que é medida pelo critério financeiro. Sobre isso, acho que fica claro a 
boa fé e a corretude dos atos", afirmou o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa.

o Centro Cultural Mister watkins loca-
lizado em Mesquita recebeu ontem, a 
peça ‘recortes poéticos da Baixada’, 
com a trupe Balaio literário. o espetáculo 
conta um pouco da história da Baixada e 
suas peculiaridades.

o espetáculo é dirigido por rogério 
Magalhães e interpretado por renata 
andrade, thiago Meck, Cris Martins e Ma-
cedo griot. após a apresentação, a trupe 
realizou um bate-papo com o público so-
bre a criação do projeto.

direto ao poNto

ainda não estamos na metade do ano de 
2016 e quase 50 policiais foram mortos a tiros 
no estado somente este ano. a profissão de 
policial que antes era o sonho de muita gente 
se tornou um verdadeiro pesadelo. a incompe-
tência do poder público somada com a audá-
cia crescente de marginais, tem resultado na 
morte de vários profissionais que arriscam suas 
vidas para defender a sociedade.

Salto Salto II Salto III
a   9ª colocação obtida por 

Japeri no ranking de transpa-
rência do estado, divulgado 
na semana passada pela 
Câmara de Combate à Cor-
rupção do Ministério público 
Federal, continua repercutin-
do no município.

avaliado com nota 9.2, Ja-
peri saltou do grupo dos dez 
últimos para o top 10 na clas-
sificação estadual. para que 
o resultado fosse obtido, o 
MpF avaliou itens considera-
dos boas práticas de transpa-
rência.

entre os itens estão a pu-
blicação na internet de no-
mes e salários de servidores 
públicos, bem como a divul-
gação de despesas com di-
árias e passagens, entre ou-
tras prestações de contas da 
verba pública.

História

Espetáculo 

sábado, 18 de junho de 2016

o prefeito Valber Marcelo

Turquia
alegando razões de 

segurança, foi proi-
bioda, pelas autorida-
des de istambul, na 
turquia, ontem, a re-
alização da parada 
do orgulho gay, que 
aconteceria no final 
deste mês, 

Com a decisão, 
fortemente criticada 
pelos organizadores 
da marcha, qualquer 
pessoa que desafiar a 
proibição poderá ser 
presa.

o governo da maior 
cidade da turquia in-
formou que estava 

ciente de informações 
na imprensa e nas redes 
sociais sobre a marcha, 
mas pediu que os cida-
dãos não participem do 
evento.

este desfile é o maior 
de todos os países mu-

Mais famoso representante do 
boto-cinza, um dos maiores símbolos 
da cidade-sede dos Jogos olímpi-
cos de 2016, acerola foi encontra-
do morto na última quinta-feira com 
o corpo todo retalhado a facadas.

Violência sem fim

çulmanos e já foi rea-
lizado 12 vezes, quase 
sem incidentes até o 
ano passado, quando 
a polícia usou gás la-
crimogêneo, canhões 
de água e balas de 
borracha.

Morador do bairro du-
ques, em tanguá, o 

cidadão diomar Farias 
pode entrar para a histó-
ria do município como o 
homem que resolveu pas-
sar a limpo um corrompi-
do sistema de captação 
de votos que vem sendo 
denunciado desde 2012, 
mas só agora materializa-
do em prova. Convidado 
por um assessor especial 
do prefeito valber luiz 
Marcelo de Carvalho, pré 
candidato a reeleição 
pelo ptB, diomar fingiu 
aceitar a proposta finan-

Denúncia de ‘mesada’ em 
Tanguá foi parar no MP 

ceira, gravou toda a con-
versa e colocou a boca 
no trombone. por conta 
disso o Ministério público 
entrou em ação e já con-
vocou algumas pessoas 
para prestar depoimen-
to. as primeiras deverão 
ser ouvidas na próxima 
segunda-feira. em contato 
telefônico diomar confir-
mou a denúncia ao eli-
zeupires.com e reafirmou 
que o autor da proposta 
foi o assessor especial de 
desenvolvimento José de 
oliveira, não encontrado 
para falar sobre o assunto.

de acordo com a de-
núncia, pré-candidatos a 
vereador teriam sido cha-
mados pelo assessor espe-
cial e recebido proposta 
de uma “mesada” de r$ 1 
mil para fecharem apoio 
à pré-candidatura do atu-
al prefeito. diomar confir-
mou a proposta e disse 
que chegou a aceitar o 
dinheiro. “recebi uma vez 
só. aceitei só para poder 
provar o esquema. Fiz a 
gravação e tenho o Cd 
guardado comigo”, afir-
mou diomar Farias.

divulgação

Deputado sugere linha de ônibus Tinguá x Central
MoBilidade

deputado Rosenverg reis, presidente do detro, Fernando Moraes e Cezinha Sarte

a alegação da proibição foi por motivos de segurança

Parlamentar oficializou indicação de extensão de itinerário visando beneficiar a população loca.

Confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br

reprodução 

ozaN Kose/aFp

Na última quarta-
-feira, o deputado 
estadual rosen-

verg reis (pMdB), acom-
panhado de Cezinha 
sarte, jovem liderança 
do bairro tinguá, em 
Nova iguaçu, se reuniu 
com o presidente do de-
tro, José Fernando Mora-
es.

 o encontro foi realiza-
do na sede do órgão no 
centro do rio e o princi-
pal objetivo foi a entrega 
de ofício solicitando o 
prolongamento do itine-
rário da linha de ônibus 
Central x vila de Cava, 
até o centro de tinguá.

segundo o deputa-
do rosenverg reis, que 
já tinha feito o pedido 

anteriormente, agora 
oficializou, a extensão 
da linha beneficiaria a 
população de tinguá e 
bairros vizinhos, e isso te-
ria lhe motivado a tomar 
a iniciativa: "Com essa 
mudança, milhares de 
moradores de tinguá e 
adjacências, que traba-
lham no Centro do rio, 
terão mais conforto e 
economia para se deslo-
car. isso trará maior quali-
dade de vida para quem 
mora na região, disse o 
deputado.

Já o jovem Cezinha 
sarte, morador de tin-
guá, disse que ver a linha 
de ônibus tinguá x Cen-
tral operando, será ver o 
sonho de toda uma co-
munidade ser realizado: 
"essa reivindicação já é 

feita desde antes de eu 
nascer, tenho apenas 23 
anos, e há mais de 40, 
nossa comunidade so-
nha em ter um transpor-
te público direto para a 
capital. acho que agora 
vai", disse sorrindo o jo-
vem entusiasmado.

o ofício foi foi recebido 
pelo presidente do detro, 
José Fernando Moraes, 
que afirmou que o órgão 
irá analisar o pedido: "va-
mos fazer uma análise 
de viabilidade técnica 
e condições legais para 
que verificar se é possí-
vel atender o pedido. No 
depender de mim e do 
detro a população de 
tinguá, não só de tinguá, 
mas de todo estado, 
pode contar conosco, 
disse Moraes

Bairro agradece Prefeitura de N. Iguaçu
reprodução 
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Moradores do bairro 
Jardim Canaan agrade-
cem ao prefeito Nelson 
Bornier por ter atendido 
ao pedido dos amigos do 
Bairro, providenciando o 
desentupimento de buei-
ros na avenida Maracanã, 
a principal da localidade.

a ação preventiva, que 
visa contribuir no comba-
te as enchentes, deixou a 
vizinhança bastante satis-
feita e agradecida.

Foram desobstruídos 
mais de 10 bueiros 'boca 
de lobo' ao longo da via.

Autoridades proíbem parada gay 
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Vai e volta de prefeito agrava a 
crise política em Barra Mansa
Desembargador concedeu efeito suspensivo na decisão judicial que o afastava.

o prefeito havia sido afastado por decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Barra Mansa durante a fase de instrução

reprodução

Serão apresentadas obras de grandes autores clássicos

Prefeitura entrega reforma de 
praça em Engenheiro Passos

Orquestra de Cordas de Volta Redonda 
realiza concerto na Vila Santa Cecília

objetivo é difundir conhecimento sobre o altismo

o desembarga-
dor lindolpho 
Morais Mari-

nho, da décima sex-
ta Câmara Cível do 
tribunal de Justiça do 
estado do rio, conce-
deu na última quinta-
-feira efeito suspensi-
vo na decisão judicial 
que afastava tempo-
rariamente o prefeito 
de Barra Mansa, Jo-
nas Marins (pC do B),  
de suas funções.

porém, logo em 
seguida, o juiz da 3ª 
vara Cível de Barra 
Mansa, Marvin ra-
mos rodrigues Mo-
reira, voltou a afastar 
o prefeito, em outro 
processo movido, as-
sim como o anterior,  
pelo Ministério públi-
co estadual.

o prefeito havia 
sido afastado por de-
cisão do juízo da 1ª 

vara Cível de Barra 
Mansa durante a fase 
de instrução (coleta 
de provas) do proces-
so que apura supos-
tas irregularidades na 
aquisição de medica-
mentos pela prefeitu-
ra de Barra Mansa.

Não se sabe deta-
lhes sobre o novo pro-
cesso que deu causa 
ao segundo pedido 
de afastamento do 
prefeito pelo mesmo 
Ministério público es-
tadual.

MedIdaS SeRIaM 
ReVIStaS

em entrevista a 
duas rádios de Barra 
Mansa, na tarde da 
última quinta-feira, 
Jonas chegou a afir-
mar que, ao retornar, 
reverteria algumas 
medidas tomadas 
pelo vice-prefeito da 
cidade, pastor Jorge 
Costa. entre elas, pro-

Caminhada em Pinheiral 
celebra o Dia do Autismo

vavelmente está a 
demissão de todos os 
servidores ocupantes 
de cargos comissio-
nados na prefeitura.

o prefeito Jonas 

Marins deverá re-
correr mais uma vez 
da nova decisão de 
afastamento.

o vai e volta atinge 
o município em um 

momento difícil, em 
que as prefeituras do 
estado do rio encon-
tram-se na mais gra-
ve crise financeira da 
história recente. em 

Barra Mansa, esta cri-
se financeira soma-se 
agora a uma crise 
política e administra-
tiva que agrava a pri-
meira.

“o autismo não é 
contagioso. o precon-
ceito sim!”. durante ca-
minhada em pinheiral 
e entre vários cartazes, 
a frase se destacava e 
demonstrava o verda-
deiro significado do ter-
mo orgulho autista. a ii 
Caminhada do orgu-
lho autista foi realizada 
na manhã de ontem e 
contou com a partici-
pação de dezenas de 
pessoas que, ao per-
correr a principal via 
do município, elucida-
vam a importância da 
conscientização acer-
ca do transtorno que 
hoje atinge cerca de 
dois milhões de pesso-
as no país e 70 milhões 
no mundo.

a caminhada, uma 
parceira entre a pre-
feitura, a associação 
de pais, Familiares e 
amigos de autistas de 
pinheiral (aFaap), o 
MoaB/rJ (Movimento 
orgulho autista Brasil) 
e a associação de pais 
e amigos dos excep-
cionais (apae), tinha 
por objetivo difundir o 

conhecimento sobre o 
autismo, além de mar-
car o dia Mundial do 
orgulho autista, cele-
brado em 18 de junho.

Kátia rufino é mãe 
de três meninos. um 
rapaz de 20 anos e gê-
meos de sete anos. um 
deles, ruan, foi diag-
nosticado autista.

o mesmo pensamen-
to é compartilhado por 
solange andrade, mãe 
de daniel, de 12 anos e 
autista.

“Meu filho é uma 
criança normal que 
brinca, que tem ami-

gos, que vai à escola. 
todos são muito aco-
lhedores e têm bas-
tante cuidado com o 
daniel. o apoio da se-
cretaria de educação 
tem sido fundamental 
e podemos ver pinhei-
ral caminhando nesta 
questão da conscien-
tização e da inclusão 
de pessoas com ne-
cessidades especiais” 
disse.

sobre o preconceito, 
solange afirma: “ain-
da existe. Mas acredito 
que em breve isso vá 
acabar”.

pMp

o prefeito José 
rechuan participa 
hoje, às 10h30, da 
entrega das obras 
de reforma e revi-
talização da praça 
Neném prancha, 
no distrito de enge-
nheiro passos. os 
serviços foram fei-
tos por meio de um 
convênio entre as 
indústrias Nuclea-
res do Brasil (iNB) e 
a prefeitura, totali-
zando r$ 437.310,10 
de investimentos. a 
parceria garantiu 
aos moradores um 
espaço de lazer e 
para a prática de 
atividades esporti-
vas.

entre os principais 
serviços feitos no lo-
cal estão a instala-
ção de uma acade-
mia de ginástica ao 
ar livre com equipa-
mentos modernos 
como twisth triplo 
e lateral, remador, 
roda dupla, puxa-
dor duplo, torre de 
elevação de braço 
e bicicleta individu-
al. o local recebeu 
ainda nova ilumina-
ção, construção de 
calçadas, serviços 

No mesmo dia foi lançado no distrito o projeto 

de infraestrutura, co-
locação de grama, 
parquinho, bancos e 
mesas de jogos.

de acordo com o 
secretário municipal 
de obras, rubens al-
mada, em breve os 
moradores do distrito 
serão contemplados 
com mais um proje-
to. Na mesma praça 
será construída uma 
quadra poliesportiva 
coberta com recur-
sos do governo Fe-
deral no valor de r$ 
390 mil, oriundos de 
emenda parlamen-
tar, mais contraparti-
da da prefeitura no 
valor aproximado de 
r$ 69 mil.

o projeto da qua-
dra está em fase fi-
nal de licitação e se-

guirá nos próximos 
dias para a elabo-
ração e assinatura 
de contrato com a 
empresa que será 
responsável pela 
obra.

sBt,também no 
sábado, logo em 
seguida, a prefei-
tura vai lançar e 
inaugurar em en-
genheiro passos, 
a primeira sala do 
projeto “Net Comu-
nitária”, uma ação 
da secretaria Muni-
cipal de relações 
Comunitárias e Ci-
dadania. ela vai 
funcionar na ave-
nida Boa vista, s/nº, 
no Centro do distri-
to (embaixo da bi-
blioteca), das 9 às 
17 horas.

aCoM/pMr

a orquestra de Cordas 
de volta redonda, que 
integra o projeto volta re-

donda Cidade da Música, 
realiza no próximo domin-
go, às 10h30, concerto no 

Cine 9 de abril (rua 14, nº 
235, vila santa Cecília). 
Com regência da maes-
trina e coordenadora do 
projeto, sarah higino, o 
espetáculo terá entrada 
franca e contará com a 
participação especial da 
orquestra de Cordas ii, 
do grupo de percussão 
da Banda de Concerto e 
dos trompetistas gabriel 
Ferraz e Matheus Bento, 
além da Banda de Con-
certo, pertencentes ao 
projeto volta redonda Ci-
dade da Música.

reprodução ‘Conversando com você’ reúne 
moradores de bairros em Piraí 

Moradores do bair-
ro Casa amarela em 
piraí, participaram na 
última quinta-feira, de 
mais uma reunião do 
projeto ‘Conversando 
com você’, no Ciep 
professora Margarida 
thompson. 

o prefeito dr. luiz 
antonio Neves, se-
cretários municipais 

e funcionários da pre-
feitura de piraí, se reu-
niram com as comuni-
dades do bairro e das 
localidades do sossego 
i, sossego ii e prefeitura 
para ouvir suas reivindi-
cações e solicitações.

virgínia palmeira, há 
30 anos residindo no 
bairro Casa amarela, 
disse que foi a primei-

ra vez que partici-
pou de um evento 
em que um prefeito, 
pessoalmente, visita 
a comunidade para 
prestar contas daqui-
lo que é feito com 
o dinheiro público e 
discutir com as pes-
soas o que querem 
que seja feito na lo-
calidade.
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Tragédia em Rio das Ostras 
Desabamento de imóvel de dois andares deixa quatro pessoas mortas. 
Outras duas foram resgatadas por agentes do Corpo de Bombeiros.
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a cidade de rio 
das ostras, na 
região dos 

lagos, está de luto. 
o desabamento de 
um imóvel de dois 
pavimentos ocor-
rido na manhã de 
ontem, deixou qua-
tro pessoas mortas 
no bairro Âncora. as 
vítimas são mãe, fi-
lha, neta (uma ado-
lescente de 17 anos) 
e genro. outro dois 
homens foram res-
gatados com vida e 
encaminhados para 
o pronto-socorro 
dda região. Máquina trabalha na remoção dos escombros do que sobrou do prédio

aureo viCtor verdier / Foto de leitor

Valentão é preso por 
matar companheira 

Traficante roda em Mesquita 

Rômulo Valiengo trabalha no porto da Baixada

os 1.570 sacolés de maconha estavam com suspeito numa moto

adolescente que foi vítima de estupro coletivo no Rio

reprodução whatsapp
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Dossiê diz que mais de 4 mil mulheres 
foram estupradas só no ano passado

divulgação

José Gomes matou a mulher e abandou o corpo

Jovem desaparece a caminho de Itaguaí
reprodução

de acordo com 
informações da de-
fesa Civil, o último 
corpo foi encontra-
do por volta das 14h 
e as buscas do Cor-
po de Bombeiros e 
de equipes da de-
fesa Civil foram en-
cerradas por volta 
das 14h30. o motivo 
do acidente ainda 
não foi esclarecido.

CauSaS do 
INCIdeNte SeRão 

INVeStIGadaS 
a assessoria da im-

prensa da prefeitura 
informou que as víti-
mas resgatadas têm 
56 e 62 anos e fo-

ram encaminhados 
com escoriações 
leves, medicadas e 
depois liberads. o 
acidente aconte-
ceu por volta das 
10h na rua Bougan-
ville, esquina com a 
rua dama da Noite. 

até o fechamento 
desta reportagem 
ainda não havia in-
formações sobre a 
identificação das 
vítimas ou o que 
provocou o desa-
bamento. o prefeito 
alcebíades sabino 
dos santos, acom-
panhou o trabalho 
das equipes de res-
gate. 

agentes do setor 
de investigações da 
delegacia de polícia 
de imbariê (62ª dp) 
prenderam na manhã 
de ontem, o pedreiro 
José gomes de sou-
za, de 56 anos. após 
confessar o crime, ele 
teve a prisão tempo-
rária decretada por 
30 dias e foi indiciado 
em inquérito instaura-
do na unidade para 
apurar o assassina-
to da companheira 
ocorrido no último do-
mingo. 

de acordo com a 
distrital, vizinhos alerta-
ram os policiais para o 
forte cheiro vindo da 
residência onde mo-
rava o casal. acom-
panhado do suspeito, 
uma equipe foi até o 
imóvel e encontrou 
o corpo da mulher. a 
princípio, o homem se 
mostrou surpreso. Mas, 
ao ser levado à de-
legacia para prestar 
depoimento, o mar-
ginal disse que co-

um suspeito de 
envolvimento com 
o tráfico de drogas 
foi preso na tarde 
de ontem pelos te-
nentes Bandeira e  
Caldas do Batalhão 
de polícia Militar de 
Mesquita (20º BpM) 
durante operação 
para reprimir vários 
ações criminosas na 
comunidade Cha-
tuba, no município. 

segundo a corpo-
ração, os policiais 
realizavam incursão 
quando avistaram 
dois homens suspeitos 
numa moto. Foi feita 
a abordagem e com 
o passageiro foram 
encontrados 1.570 
de maconha. Marcos 
vinicius de lira ro-
drigues, de 27 anos, 
confessou que o ma-
terial era destinado 

para abastecer o 
tráfico da comuni-
dade da Coreia. o 
caso foi registrado 
na delegacia de 
polícia de Comen-
dador soares (56ª 
dp) e o suspeito vai 
responder por trá-
fico de drogas. Já 
o mototaxista pres-
tou depoimento na 
condição de teste-
munha. 

meteu o crime após 
discutir com a com-
panheira e se defen-
der das agressões à 

faca praticadas por 
ela. depois de matá-
-la, ele abandonou o 
corpo. 

a família de rômulo 
valiengo garcia, de 
25 anos, vive um pe-
sadelo desde a tarde 
da última quarta-fei-
ra, quando o jovem 
saiu de casa, em san-
ta Cruz, na zona oes-

te do rio, em direçáo 
ao porto de itaguaí, 
onde trabalha aju-
dando a descarregar 
os navios. o caso está 
sendo investigado na 
36ª dp (santa Cruz).

parentes relataram 

a um jornal carioca 
que rômulo saiu de 
casa por volta das 
17h30 e deveria estar 
de volta na quinta-
-feira pela manhã.

“estamos num ver-
dadeiro rodamoinho. 
a gente não faz a 
menor ideia de onde 
ele está. e fica rece-
bendo mensagens 
d e s e n c o n t r a d a s . 
uma pessoa nos ligou 
e disse que achou o 
contracheque dele 
na Favela do rola 
(também em san-
ta Cruz). e outro que 
ele se envolveu com 
uma “mina”. Mas não 
temos como saber se 
essas coisas são ver-
dadeiras”, disse um 
familiar. 

Qualquer informa-
ção sobre rômulo 
deve ser passada 
para o disque-de-
núncia (21 2253-
1177).

a 11ª edição do dos-
siê Mulher, com os dados 
estatísticos de 2015 sobre 
os principais crimes sofri-
dos pelas mulheres no rio 
de Janeiro, foi divulgado 
ontem pelo instituto de 
segurança pública (isp). 
o levantamento aponta 
que 4.128 delas foram ví-
timas de estupro somente 
no ano passado, com um 
caso do fato consumado 
ou a tentativa a cada 
duas horas. 

o documento também 
revela dados de lesão 
corporal dolosa, amea-
ça, estupro, tentativa de 
estupro, homicídio dolo-
so, entre outros, todos os 
tipos de violência sofrido 
por mulheres. este ano 
outros dois novos fenôme-
nos silenciosos foram adi-
cionados: assédio sexual 
e importunação ofensiva 
ao pudor. agora também 
é apresentada a análise 
sobre o perfil dos acusa-
dos, com relação ao grau 
de instrução, ocupação e 
faixa etária.

o relatório aponta ainda 
que os crimes de violência 
sexual são aqueles que 
mais afetam as mulheres, 
que são 85% das vítimas. 
das 4.612 mulheres vitimiza-
das ano passado, 4.128 fo-
ram estupradas e 484 sofre-
ram a tentativa. em relação 
a 2014, os números tiveram 
uma redução de 12,6% e 
de 17,4%, respectivamente.

a violência sexual tem 
como vítimas preferenciais 
as jovens, em especial as 
crianças e as adolescentes: 
45,1% delas tinham menos 
de 14 anos e 65% dos casos 
ocorreram dentro de algu-

ma residência.
ainda segundo a publi-

cação, no ano passado 
360 mulheres foram víti-
mas de homicídio doloso 
no estado e 16,7% dos 
casos desses homicídios 
eram resultados de vio-
lência doméstica ou fa-
miliar. Quinze por cento 
das autorias foram atribuí-
das a companheiros e ex-
-companheiros e 35% dos 
homicídios de mulheres 
ocorreram no interior da 
residência. houve, pra-
ticamente, uma mulher 
assassinada por dia no 
estado.



reciFe

um ex-presidiário 
de 28 anos foi mor-
to a tiros dentro 
de casa no bairro 
José Carlos de oli-
veira em Caruaru 
(134 km de recife). 

a polícia Milita 
informou que a ví-
tima, identificada 
como Jackson ri-
beiro da silva, ti-

sábado, 18 de junho de 2016 policia

poLiçada foi pRa cima
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Subtenente é executado 
com 8 tiros em Nova Iguaçu

nha acabado de 
chegar no imóvel 
quando dois crimi-
nosos numa moto-
cicleta chegaram, 
invadiram o local 
e efetuaram vários 
disparos de arma 
de fogo.

Na casa foram 
encontradas várias 
capsulas de pistola 
calibre 380. o corpo 

do ex-presidiário 
foi recolhido e en-
caminhado ao ins-
tituto de Medicina 
legal (iMl). 

Jackson já havia 
cumprido pena no 
sistema prisional 
pelo crime de trá-
fico e era usuário 
de drogas. ele já 
teve um irmão as-
sassinado. 

Ex-presidiário é assassinado 
a tiros após invasão de casa

Esposa do PM ficou ferida quando casal foi abordado por criminosos.

o subtenente da 
polícia Militar, 
lotado no 20º  

BpM (Mesquita), Ma-
nuel primo lisboa, de 52 
anos, foi executado a 
tiros no início da tarde 
de ontem, no bairro Ca-
buçu, em Nova iguaçu. 
ele estava com sua mu-
lher, que também ficou 
ferida. adriele de Car-
valho do Carmo, 30, foi 
atingida na cabeça e 
levada para a upa 24 
horas de Cabuçu e, 
em seguida, transferida 
para o hospital geral 
de Nova iguaçu (hgNi), 
na posse. 

de acordo com tes-
temunhas, o carro do 
pM, conhecido como 
primo e que era pré-
-candidato a vereador, 
foi fechado por dois ou-
tros veículos, de onde 
quatro criminosos des-
ceram e efetuaram di-
versos disparos, oito dos 
quais atingiram o sub-
tenente. No local foram 
encontrados mais de 20 
cápsulas no chão. o cri-
me aconteceu na rua 
rua taguaretinga, em 

frente ao parque de 
eventos Cabuçu, onde, 
segundo informações, 
ele o chefe da seguran-
ça do espaço. 

SoBReVIVeNte 
PaSSou PoR CIRuRGIa 

a assessoria de im-
prensa do hgNi infor-

mou que adriele do 
Carmo, sofreu um feri-
mento grave na cabe-
ça passou por uma ci-
rurgia, mais não resistiu 
e morreu por volta das 
20h30. primo, que esta-
va na corporação há 
31 anos, era morador 
de Queimados e deixou 

um filho.
a polícia Civil realizou 

a perícia no local e a 
divisão de homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dhBF), que assumiu as 
investigações do caso, 
não descarta nenhuma 
hipótese para o crime, 
sendo uma das mais 

prováveis a de execu-
ção motivada por vin-
gança. 

Nas redes sociais cir-
culam informações que 
traficantes do Jardim 
Nova era estariam en-
volvidos no assassinato 
do policial. a execu-
ção teria sido ordenada 

pelo chefe do tráfico, 
cujo nome é citado. os 
criminosos já estariam 
monitorando os passos 
do militar que foi surpre-
endido pelos marginais 
e não teve tempo de 
reagir. primo é o quarto 
policial militar morto em 
cinco dias. 

Militar baleado em Caxias pode ficar tetraplégico
o pM reformado 

valdir Nobre da silva, 
de 51 anos, baleado 
na nuca na última 
terça-feira, na porta 
de um supermerca-
do na vila Canaã, 
em duque de Ca-
xias, corre o risco de 
ficar tetraplégico. 

ele está internado em 
estado gravíssimo no 
hospital estadual adão 
pereira Nunes (heapN) 
em saracuruna.

outras duas vítimas 
também foram ba-
leadas, mas passam 
bem. ontem, policiais 
do 15º BpM (duque de 

Caxias), identificaram 
três homens, suspeitos 
de participarem do as-
salto. um deles, Jorge 
dener santos oliveira, 
já foi preso na quarta, 
ao dar entrada ferido 
no hospital Caxias d’or.

ronaldo Junior da 
silva Martins, o ‘Casta-

nha’, rodrigo rabello 
Ferreira, o ‘panda’, e 
victor pietro vilaça, o 
‘Magrão’, estão sen-
do procurados pelo 
serviço reservado do 
batalhão (p2). ele teria 
atirado contra o militar.

imagens das câme-
ras de vigilância do 

estabelecimento mos-
tram um dos marginais 
apontando a arma 
para o pM e atira vá-
rias vezes. a dupla che-
gou ao mercado por 
volta das 20h em uma 
moto e, depois de rou-
bar um carro no local, 
fugiu. 

a vítima, que é mo-
rador da Nova igua-
çu e se aposentou 
em 2014 com quase 
30 anos na corpo-
ração, teria ido ao 
mercado fazer com-
pras antes de seguir 
para a casa de um 
amigo também pM.

José Carlos foi surpreendido pelos bandidos que invadiram imóvel

Draco agarra miliciano na Z. Oeste
andré elias pereira de 

oliveira, conhecido como 
deco, foi capturado na 
tarde de ontem, no anil, 
em Jacarepaguá, na zona 
oeste, por agentes da de-
legacia de repressão às 
ações Criminosas organiza-
das e de inquéritos especiais 
(draCo/ie). o bandido é 
suspeito de integrar a milícia 
da comunidade de rio das 
pedras.

de acordo com a polícia 
Civil, a prisão ocorreu após 
denúncias informando que 
deco ainda estaria envol-
vido com a milícia de rio 

das pedras. o ex-pM já havia 
sido preso em 2009, em ou-
tra operação da draCo-ie.

o bandido foi encami-
nhado à polinter. Com ele fo-

ram apreendidas duas pisto-
las, carregadores, munições 
de pistola e de escopeta e 
colete anti-balistico, além 
de um bastão de baseball.

taco de baseball e pistolas foram apreendidas

Primo, como era conhecido, foi abordado por quatro bandidos armados quando estava com a esposa em seu carro na Rua taquaritinga

Polícia indicia sete por estupro 
sete pessoas foram indi-

ciadas ontem pela polícia 
Civil pelo estupro de uma 
adolescente de 16 anos no 
Morro da Barão, na zona 
oeste do rio. a delegacia 
da Criança e do adoles-
cente vítima (dCav) con-
cluiu o inquérito sobre o 
caso, baseado em todos 
os laudos periciais, inclusive 
o do celular de raí de sou-
za, de 22 anos, um dos três 
suspeitos que estão presos 
pelo crime.

“hoje eu estou trazendo 
a conclusão do inquérito. 
É um crime que chocou 

o Brasil e vai fazer história 
no país, até pela forma he-
dionda que ele foi pratica-
do”, afirmou a delegada 
Cristiana Bento.

os indiciados são: raí 
de souza, que gravou e 
transmitiu o vídeo; rapha-
el duarte Belo, que fez 
uma selfie e transmitiu o 
vídeo; um menor conheci-
do como perninha (neste 
caso, o processo será des-
membrado e encaminha-
do para a vara da infância 
e da Juventude, e ele res-
ponderá por ato infracio-
nal análogo aos crimes); 

Moisés Camilo de lucena, 
conhecido como Canário, 
um dos traficantes do Mor-
ro da Barão; sergio luiz da 
silva, o da russa, chefe do 
tráfico no Morro da Barão; 
Michel Brasil da silva, indi-
ciado pela divulgação de 
imagens; Marcelo Miranda, 
também indiciado pela 
divulgação de imagens. 
agora, o Ministério público 
vai decidir se os maiores de 
idade serão denunciados. 
se isso ocorrer, o caso vai 
para a Justiça, que decide 
se os denunciados vão vi-
rar réus.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Alimentação

Não há forma me-
lhor para começar o 
dia que bebendo um 
suco natural. eles são 
uma forma agradável 
de ingerir uma boa 
dose de nutrientes. 
Combinando os ali-
mentos certos, pode-
mos chegar a um suco 
revitalizante e com 
propriedades tera-
pêuticas importantes, 
como é o caso desta 
receita que lhe darei, 
que combate inflama-
ções e dores nas arti-
culações

o açafrão-da-terra, 
também conhecido 
por cúrcuma, é uma 
especiaria muito usa-
da como um pode-
roso antioxidante e 
anti-inflamatório na-
tural. várias pesquisas 
sugerem ainda ser 

um elemento impor-
tante para combater 
e prevenir o câncer, 
graças ao seu com-
ponente ativo, a cur-
cumina, que atrasa o 
crescimento de célu-
las anormais no nosso 
organismo.por outro 
lado, o abacaxi e o 
gengibre também têm 
propriedades anti-in-
flamatórias e ajudam 
no alívio da dor em 
doenças como artri-
tes. o abacaxi tem um 
componente ativo, a 
bromelina, presente no 
tratamento de doen-
ças autoimunes e de-
sequilíbrios da tireoide. 

lembre-se sempre, 
falo para minhas pa-
cientes no consultório: 
“você é aquilo que 
come. Bom final de se-
mana para todos. 

dr. renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-rJ. Fez residência em 
cirurgia no hospital Municipal Miguel Couto-rJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho regional de Medicina do es-
tado do rio de Janeiro (CreMerJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MeC (Ministério da educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
e-mail do doutor renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

brasíLia

Caminhada pelo combate 
a violência contra idosos
Queimados realiza ação de conscientização com várias atividades esportivas.

Maranhão diz a líderes que vai retirar 
consulta à CCJ que beneficia Cunha

o presidente interino 
da Câmara, waldir Mara-
nhão (pp-Ma), informou 
a líderes partidários, em 
reuniões na última quin-
ta, que pretende retirar 
consulta feita à Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) que pode livrar o 
presidente afastado da 
Casa, eduardo Cunha 
(pMdB-rJ), da cassação, 
conforme disseram ontem 
deputados ouvidos pelo 
g1.

os parlamentares, po-
rém, se mostraram des-
crentes de que Maranhão 

tomará mesmo essa deci-
são. o presidente interino 
está fora de Brasília, confor-
me a secretaria-geral da 
Câmara, ainda não assinou 
despacho nesse sentido.

“ele disse que vai tirar a 

consulta. Mas quero ver 
para crer. só quero fa-
lar sobre isso quando eu 
vir essa decisão assina-
da”, afirmou um líder da 
base aliada. 

Parlamentares não acreditam na decisão de Maranhão

reprodução

a vila pacaembú, 
em Queimados, 
parou na última 

quarta-feira para ver 
os idosos alertando a 
população sobre seus 
direitos. os alunos do 
Centro de esporte e 
lazer da terceira ida-
de (Celti) realizaram 
uma caminhada refe-
rente ao dia Mundial 
de Combate a vio-
lência contra idosos. 
a caminhada, promo-
vida pela secretaria 
Municipal da terceira 
idade, terminou com 
ginástica, exercício fí-
sico e distribuição de 
panfletos nos semáfo-
ros, conscientizando 
a população sobre 
os direitos do público. 
ontem a programa-
ção continuou a com 
prestação de con-
sultoria gratuita com 
base no estatuto do 
idoso, na praça Nossa 
senhora da Concei-
ção.

 CoNSultoRIa
a consultoria foi 

promovida pela se-
cretaria Municipal 
de assistência so-
cial com o intuito de 
orientar idosos e pro-
fissionais sobre os di-
reitos protegidos em 
lei para o público. o 
secretário da tercei-
ra idade, antônio or-
lando, explica que o 
objetivo é alertar tan-
to os idosos quanto a 
população. “Muitos 
não conhecem seus 
próprios direitos e 
acabam perdendo 
muitos benefícios. por 
outro lado, também 
é uma ação educa-
tiva para orientar a 
população a respei-
tar o público. É uma 
oportunidade de 
nutrir a mentalidade 
de que cuidando do 
idoso estamos cui-
dando do nosso fu-
turo”, destacou.

Quem participou 
ativamente da cami-
nhada, foi suely Fran-

cisca (58), moradora 
do bairro valdariosa, 
que destacou a im-
portância da cami-
nhada para divulgar 

os direitos dos idosos. 
“Muitas vezes deixa-
mos de fazer algo 
ou cobrar nossos di-
reitos porque não 

sabemos como eles 
funcionam, a orien-
tação é um avanço 
pra nós, os idosos, e 
importante para po-

pulação, pois assim, 
cada vez mais tere-
mos espaço e respei-
to em todos os âmbi-
tos”, concluiu. 

luiz  aMBrósio

os alunos do Centro de esporte e lazer da terceira Idade (CeltI) participaram da caminhada

o Ministério pú-
blico denunciou à 
Justiça o ex-pre-
feito de itaguaí, 
luciano Mota, seis 
vereadores e 114 
outras pessoas por 
desviarem r$ 1,2 
milhão dos cofres 
públicos, de janei-
ro de março de 
2015. o ex-diretor 
de informática da 
prefeitura, david 
Brites de Macedo 
e o ex-secretário 
municipal de ad-
ministração, Fuad 
sacramento za-
mot, além de seis 
vereadores, foram 
denunciados pelos 
crimes de desvio 
de bens públicos e 
inserção de dados 
falsos em sistema 
de informações.

ao todo, 121  
pessoas foram 
denunciadas no 
caso, entre eles 
112 ‘funcionários 
fantasmas’, indi-
cados pelos vere-
adores, que de-
verão responder 
por peculato. o 
ex-prefeito atuava 
em troca de apoio 
político na Câma-
ra Municipal.

o político foi cas-
sado em julho de 
2015, depois que 
a polícia Federal 
descobriu um es-
quema de des-
vio de verbas que 
eram destinadas à 
saúde e dos royal-
ties do petróleo.

MP denuncia 
ex-prefeito 
de Itaguaí 

Luciano Mota

Japeri realiza Operação 
Banho de Luz na cidade

a prefeitura de Japeri, 
por meio da secretaria 
de obras e serviços pú-
blicos (seMosp), está re-
alizando em todo o muni-
cípio a operação Banho 
de luz. esta ação tem 
por objetivo a implanta-
ção de novos pontos de 
iluminação pública, as-
sim como efetuar repa-
ros e troca de lâmpadas.

a demanda inicial de 
atendimentos era de 
cerca de 4.500 pontos 
espalhados por toda a 
cidade, e através da re-
alização desta operação 
mais de 70% dos serviços 
já foram executados. 
entre os bairros já bene-
ficiados, o centro de en-
genheiro pedreira apre-
sentou a maior urgência, 
tendo sido realizado a 

troca de 1.200 lâmpadas.
o prefeito ivaldo Bar-

bosa dos santos, o timor, 
garantiu que todos os 
bairros vão receber as 
benfeitorias no processo 
de iluminação pública. 
“estamos trabalhando 
para que todos os mora-
dores tenham suas ruas 
e bairros iluminados, ga-
rantindo maior conforto 

e segurança”, disse.
o trabalho vai conti-

nuar até que cem por-
cento das demandas 
estejam concluídas. “há 
dois meses, tínhamos me-
tade do município no es-
curo. hoje, esta situação 
já não existe, devido à 
implantação da nova 
iluminação e serviços de 
reparos já efetuados. 

todos os bairros vão receber as benfeitorias

Custódio MartiNs
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GLOBO

06:00 - via Brasil
07:00 - Como será?
09:00 - É de Casa
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:03 - sessão Comédia
14:47 - estrelas
15:48 - Caldeirão do huck
18:27 - Êta Mundo Bom!
19:14 - praça tv - 2ª edição
19:34 - haja Coração
20:30 - Jornal Nacional
21:21 - velho Chico
22:17 - zorra
23:10 - vôlei Masculino
01:15 - supercineo homem 
da Máfia
02:38 - Corujãovicky Cristina 
Barcelona
04:16 - Corujãoo Cachorro 
Bombeiro

TV RECORD

SBT

06:00 - Chaves
07:00 – sábado animado
10:30 – Mundo disney
12:30 – Kenan e Kel
14:15 – programa raul gil
18:30 - Chaves
19:45 – sBt Brasil
20:30 – esquadrão da Moda
21:30 – Mão na Massa
22:30 – sabadão
01:00 – Cine Belas artes
02:30 – Bis Bang: a teoria
03:00 – dois homens e Meio
03:30 – how to rock
04:15 – the Middle
05:00 – sullivan & filho
05:45 – Jornal da semana 
sBt

REDE TV

MusiCal

05:00-programa ul-
trafarma 
08:00-pgm Familia debaixo 
da graça . 
08:30-Familia debaixo da 
graça. 
09:00-vitória em Cristo 
10:00-rompendo em Fé 
10:23-Familia debaixo da 
graça 
10:30-proclamai 
11:00-igreja universal do rei-
no de deus 
12:00-assembleia de deus 
no Bras 
13:00-voz da verdade 
13:30-Camisaria Fascy-
nius 
14:00-super Faixa do espor-
te 
15:00-super extremo 
16:00-série B 
18:30-ritmo Brasil 
19:30-amaury Jr. show 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-redetv News 
22:15-operação de 
risco 
23:00-Mega senha 
00:30-encrenca - reprise 
01:50-te peguei 
02:30-igreja Bola de 
Neve 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

MODA
 Look: tons de azul

CaMila Coelho

reprodução

Miguel afirma que jamais será 
como afrânio. luzia sonda Chico 
Criatura sobre a noite em que 
olívia e isabel estiveram em seu 
bar. tereza se consulta com Ceci. 
luzia vê quando tereza chega à 
cidade e confronta a rival. Car-
los questiona tereza sobre a bri-
ga com luzia. Carlos pensa em 
suceder afrânio na fazenda e 
encarnação alerta o filho. 

Luzia 
desconfia de Santo

Lemuel recebe 
o perdão de Leila

Corá, datã, abirão e ada morrem 
ao serem engolidos pela abertura da 
terra, provocada pela ira de deus. 
após vários anos, lemuel pressente 
sua morte e pede para ver o jovem 
filho. ele conta para Baraquias que 
leila é sua verdadeira mãe. lemuel 
recebe o perdão de leila. ana, Miriã 
e hur perdem a vida. 

RESUMOS DAS NOVELAS

sandra tenta despistar anastácia, 
mas ela desconfia da sobrinha. araú-
jo aprova a conduta de olga com 
Cláudio. eponina se surpreende com o 
comportamento de pandolfo em sua 
primeira noite de casados. Maria des-
cobre que sandra visitou araújo. eponi-
na desabafa com Mafalda e Filomena 
sobre sua primeira noite com pandolfo. 

Anastácia 
confronta Sandra

Otávio 
desabafa com Raul

sabrina encontra téo no buraco. prisci-
la vê Chloe cantar em seu lugar e surta 
ao achar que regina quer colocar ela 
em seu lugar. otávio conversa com Joa-
quim e Felipe sobre eles conhecerem Ma-
nuela, que na verdade é isabela. otávio 
desabafa com raul e diz que são mui-
tas coincidências. taisa diz para Frederi-
co que foi promovida. o estilista diz para 
otávio que tomas está promovendo taísa 
para ser cúmplice de suas tramoias. 

o post de hoje é 
do look que usei na 
tarde de domingo 
após o batismo da 
minha afilhadinha 
(vou fazer outro post 
mostrando mais de-
talhes do look que 
usei).  eu escolhi este 
vestidinho lindo azul 
rodado com de-
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06h30 - programação universal
07h00 - Fala Brasil especial
10h15 - esporte Fantástico
12h00 - the love school
13h00 - record Kids – todo Mun-
do odeia o Chris
15h15 - Cine aventura – as 
aventuras de alceu e dentinho
17h00 - power Couple Brasil – 
reapresentação
18h30 - Cidade alerta especial
19h45 - Jornal da record espe-
cial
20h30 - programa da sabrina
23h00 - legendários
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

'Ninguém fala de Dolores'
O espetáculo conta histórias da vida da cantora Dolores Duran, 
intercaladas por canções que foram eternizadas na voz da artista.

cote nas costas. 
para um toque de 
glamour, coloquei 
esse casaquinho 
(também em azul) 
super detalhado e 
delicado por cima. 
Finalizei o look 
com joias da cole-
ção verão 2016 de 
pandora.

Interpretação da atriz Rachel Moraes, acompanhada dos músicos thiago da Serrinha e diogo Celestino

BAND
06:00 - power rangers
06:20 - Fanboy e Chum Chum
06:40 - as aventuras e Bucket 
& skinner
07:15 - Conexão com deus
07:30 - palavra de vida
08:30 - seicho-No-iê Na tv
09:00 - infomercial galinha 
Morta
09:45 - eurocopa - Bélgica x 
irlanda
12:00 - Band na euro
12:45 - eurocopa - islândia x 
hungria
15:00 - Band na euro
15:45 - eurocopa - portugal x 
Áustria
18:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do amor
21:15 - show da Fé
22:10 - Mundo Miss - Boletim
22:15 - Maratona olímpica
22:20 - show Business preview
22:25 - diário da euro
22:35 - top Cine
00:25 - show Business
01:15 - Cinema na Madrugada
04:30 - glee
05:55 - só risos - pegadinhas

o m u s i c a l 
apresenta 
recortes da 

biografia assinada 
por rodrigo Faour, 
com interpretação 
da atriz rachel Mo-
raes, acompanhada 
dos músicos thiago 
da serrinha e diogo 
Celestino.

Mulata, de família 
simples, gostava da 
vida na boemia. sua 
história ilustra a so-
ciedade carioca da 
década de 50, que 
frequentava boates 
e vivia produção in-
telectual e artística 
intensa. dolores in-
terpretou canções 
em diversas línguas 
e ritmos. “Queremos 
apresentar uma sin-
gela homenagem 
a esta mulher ines-
quecível, que viveu 
à frente de seu tem-
po”, destaca rachel 
Moraes. “difícil não 
se emocionar com a 

sua música”, conclui 
thiago da serrinha.

No espetáculo, es-
tão curiosidades de 
sua carreira. por cau-
sa de você, uma de 

suas composições 
mais populares, foi es-
crita em apenas três 
minutos, com um lápis 
de maquiagem. ain-
da em início de car-

reira, tom Jobim mos-
trava ao piano seu 
novo samba-canção 
com vinicius de Mo-
raes. dolores escre-
veu os novos versos 

e deixou um recado: 
“essa é a letra que fiz 
para essa música. ou-
tra letra é covardia”. 
vinícius, gentilmente, 
cedeu à parceria.
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Organize-se melhor e terá 
tempo para encontrar os 
amigos Trocar ideias e 
desabafar só faz bem Um 
novo emprego ou até 
uma promoção estão a 

caminho. Os astros te impulsionam a 
ver a vida de maneira mais dinâmica 
e traz muitas novidades para sua 
vida. Número: 04

Áries

É bem possível que 
avanços profissionais 
surjam neste ano. Virá 
com promoções, boas 
notícias e o tão esperado 
sucesso profissional. 

Tenha calma e sinta que sua hora está 
chegando. Quando isso ocorrer, saiba  
agradecer ao criador! Curta esta boa fase. 
Número: 07.

Touro

Você precisa de toda 
concentração para 
colocar em prática 
as suas ideias, que 
no momento estão 
originais. Momento 
bastante propício 

quanto à sua vida afetiva. Podem 
ocorrer reconciliações. Bom 
momento no campo profissional. 
Cor: azul claro. Número: 10.

Gêmeos

Será que os fatos em 
sua vida têm acontecido 
conforme seus planos? 
Procure se desligar dos 
assuntos profissionais 
e volte seu foco para o 

plano pessoal. O dia é excelente para 
viver bons momentos com amigos ou 
para discutir ideias em grupo de trabalho 
ou de estudos.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Aquário. 
Regente: Sol. Sua segurança 
em seu meio social está em 
alta. O momento é positivo 
para estabelecer alianças, 

pois sua objetividade fortalece sua imagem. 
Bom momento no campo emocional. 
Número: 13.

Leão

Nesta fase, você vai querer 
demonstrar às pessoas 
mais chegadas o valor da 
verdadeira amizade. Faça 
o que seu coração está lhe 
pedindo, mas, acima de 

tudo, conecte-se com seu espírito. Fase de 
boas surpresas. Procure conciliar trabalho 
e amor. Cor: vinho. Número: 16.

Virgem

Saia da rotina, tire da 
gaveta aquelas boas 
ideias há tanto tempo 
arquivadas e mãos a 
obra. No amor, novas e 
excitantes experiências 
podem trazer grandes 

surpresas. Procure desenvolver novos 
objetivos. Lute mais pelas coisas que 
deseja Cor: salmão. Número: 20.

Libra

Os interesses 
profissionais estarão 
em primeiro plano 
neste período. Você 
está cada dia mais 
apto a ter uma nova 

visão do seu desenvolvimento 
concreto e prático. Nesta fase, você 
não fica esperando para ser feliz 
e aproveite tudo a que tem direito 
desde já. Número: 23.

Escorpião

Boa disposição geral, 
você está  a todo vapor, 
poderá ter ideias 
luminosas ou esbarrar 
em pessoas que são 
as peças que estavam 

faltando em seu quebra cabeça. 
Qualquer coisa que aconteça 
hoje pode ter a proporção de 
uma grande aventura. Saúde boa. 
Número: 26.

Sagitário

Ótimos dias para começar 
a pensar nas razões do 
outro, mas sem deixar de 
avaliar suas necessidades. 
Estabeleça com as pessoas 

uma troca justa para que se entendam 
melhor. Crie um clima de cumplicidade. 
Você estará mais seguro(a) Cor: 
marrom-claro. Número: 29.

Capricórnio

Fase de romantismo, 
ótima para viajar com 
a pessoa amada ou 
encontrar alguém. É 
hora de reconhecer o 
capricho e a dedicação 

que você tem com seus afazeres. 
Perceba como se destaca pelo 
compromisso que mantém consigo, 
assim vai se dar o real valor. Número: 
32.

Aquário

Elemento: água. 

Modalidade: mutável. 

Signo complementar: 

Virgem. Regente: 

Netuno. A fase é 

propícia para buscar momentos de 

descanso, Recuperar suas energias 

e restabelecer sua harmonia 

emocional. Invista em atividades 

intelectuais. Cor: laranja claro. 

Número: 35.

Peixes

10 atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
esTado do RIo de janeIRo

aTos ofIcIaIs

DECRETO N° 4.075, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar de R$ 5.050.000,00 
(Cinco milhões e cinquenta mil reais), para reforço das dotações consignadas 

no orçamento vigente.

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

DECRETA:

art. 1º - fica aberto à secretaria Municipal de assistência social e 
direitos humanos (seMasdh), à secretaria Municipal de fazenda (seMfa), 
à secretaria Municipal de obras (sMo), à secretaria Municipal de saúde (se-
Mus), à secretaria Municipal de ciência e Tecnologia (sMcT), à secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos (seMasP) e à secretaria 
Municipal de educação, esporte e Turismo (seMesT), crédito suplementar de 
R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais), para atender à progra-
mação constante do anexo I deste decreto;

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

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

Anexo I

Em R$

ÓRGÃo unI-
dade PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-

TAÇÃO

seMas-
dh

fMas 03.02.08.244.045.2.024 3.3.90.36.00 00 35.000,00

seMfa se-
Mfa

05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 110.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 00 81.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 12 899.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.36.00 16 12.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.030.1.039 3.3.90.39.00 16 440.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 3.190.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 30.000,00

sMcT sMcT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.39.00 00 125.000,00

se-
MasP

sP 37.02.15.452.033.2.035 3.3.90.39.00 00 48.000,00

se-
MesT

educ 44.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 80.000,00

Anexo II

Em R$

ÓRGÃo unI-
dade

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 109.000,00

sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 899.000,00

seMus fMs 08.01.10.122.001.2.006 3.3.70.41.00 16 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.92.00 16 29.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.92.00 16 39.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.30.00 16 100.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.32.00 16 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.39.00 16 113.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 2.742.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 110.000,00

seMus fMs 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.30.00 16 60.000,00

seMus fMs 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.30.00 16 50.000,00

seMus fMs 08.01.10.304.049.2.012 3.3.90.39.00 16 40.000,00

seMus fMs 08.01.10.304.049.2.012 4.4.90.52.00 16 49.000,00

seMus fMs 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.39.00 16 240.000,00

se-
MasP

adM 37.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 242.000,00

se-
MasP

sP 37.02.15.452.033.2.035 3.3.90.92.00 00 48.000,00

seMesT educ 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 80.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº.1435/GP/2016, DE  17 DE JUNHO DE 2016.

Exonerar á Pedido, a contar de 31 de Maio de 2016, com fundamento no disposto 
no inciso V,do art.87, da Lei orgânica Municipal, Flavia Marques Fioravanti Rezen-
de ,  do cargo em comissão de assessor administrativo da coordenadoria do bolsa 
família – assessor administrativo II - símbolo DAS 09 da secretaria Municipal de 
assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PORTARIA Nº.1436/GP/2016, DE  17 DE JUNHO DE 2016.

Nomear, a contar de 31 de Maio de 2016, com fundamento no disposto no inciso 
V,do art.87, da Lei orgânica Municipal, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3.954/2015 - HARRISON ALBERTO OLI-
VEIRA DE MEDEIROS,  para cargo em comissão de assessor administrativo da 
coordenadoria do bolsa família – assessor administrativo II - símbolo DAS 09 da 
secretaria Municipal de assistência social e direitos humanos – seMasdh.

PoRTaRIa nº.1437/GP/2016, de 17 de junho de 2016.

Exonerar, a contar de 25 de maio de 2016, com fundamento do disposto do inciso V. 
do art. 87, da Lei orgânica Municipal, EVERSON SILVA VIEIRA, do cargo em comis-
são de assessoR adMInIsTRaTIVo II, das-9, da subsecReTaRIa esPecIaL 
de aT. InT. À saÚde da MuLheR, cRIanÇa e adoLescenTe, da secretaria 
Municipal de saúde. 

PoRTaRIa nº.1438/GP/2016, de 17 de junho de 2016.

Nomear, a contar de 25 de maio de 2016, com fundamento do disposto do inciso 
V. do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, ALEXSANDER DA 
SILVEIRA ARRUDA, para exercer o cargo em comissão de assessoR adMInIs-
TRaTIVo II, das-9, da subsecReTaRIa esPecIaL de aT. InT. À saÚde da 
MuLheR, cRIanÇa e adoLescenTe, da secretaria Municipal de saúde. 

PoRTaRIa nº.1439/GP/2016, de 17 de junho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de março de 2016, com fundamento do disposto do inciso V. 
do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, BRUNO DOS SANTOS 
AQUINO, para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo v, das-6, 
da assessoria de apoio administrativo, da secretaria Municipal de saúde. 

PoRTaRIa nº.1440/GP/2016, de 17 de junho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de abril de 2016, com fundamento do disposto do inciso V. 
do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, WALTER DE SANTANA 
MARQUES, para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo v, das-
6, da assessoria de apoio administrativo, da secretaria Municipal de saúde. 

PoRTaRIa nº.1441/GP/2016, de 17 de junho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de abril de 2016, com fundamento do disposto do inciso V. 
do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de assessor administrativo v, das-6, 
da assessoria de apoio administrativo, da secretaria Municipal de saúde.

KaTIa MaRIa da cRuZ sILVa
douGLas VIcToR de souZa RaMIRo
saRa de aQuIno LIMa sILVa 

PoRTaRIa nº.1442/GP/2016, de 17 de junho de 2016.

Nomear, a contar de 01 de abril de 2016, com fundamento do disposto do inciso 
V. do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, GERALDO MOLINO 
JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo II, das-9, 
da assessoria de apoio administrativo, da secretaria Municipal de saúde. 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº001/SEMASDH DE 17/06/2016

“Institui a Comissão Técnica de Avaliação e Seleção de Projetos do Edital de 
Chamada Pública 001/2016,no Município de Belford Roxo e dá outras provi-

dências.”

a secretária de assistência social e direitos humanos do Município de belford Roxo, 
no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a comissão Técnica de avaliação e seleção de Projetos do edital de 
chamada Pública nº 001/2016, de entidades privadas sem fins lucrativos,  integran-
tes da rede socioassistencial de belford Roxo, registradas no conselho Municipal 
de  assistência social, objetivando a formalização de Termo de Colaboração, no 
âmbito desta secretaria

visando obedecer aos princípios da transparência, publicidade e impessoalidade.

Art. 2º - designar os servidores: eli Teixeira de Moraes, Mat. 60/46816, cleber Mon-
teiro de Rezende, Mat.11/52369,  cleber Portugal de Lima, Mat. 10/52363, sob a 
presidência do primeiro, para comporem a referida comissão, sem prejuízos de suas 
atribuições e sem vencimentos.

Art. 3º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições contrárias. 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário Municipal de assistência social e

direitos humanos – Mat.60/046.511

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD ROXO - FUNBEL

PORTARIA Nº 006/FUNBEL/2016 de 15/06/2016.

EXONERAR A PEDIDO, a contar de 21 de junho de 2016, Simone de Araújo Pai-
va, do cargo em comissão de assessor, das 9, da coordenadoria de acompanha-
mento Técnico da funbeL.

PORTARIA Nº 007/FUNBEL/2016 de 15/06/2016.

NOMEAR, a contar de 21 de junho de 2016, Natalia Alves Marini, para exercer o 
cargo em comissão de assessor das 9, da coordenadoria de acompanhamento 
Técnico da funbeL

ANA CRISTINA LOPES DA SILVA
PRESIDENTE
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Ingredientes

NHOQUE DE
 MANDIOCA COM 
RAGU DE CARNE 
SECA E QUEIJO 

COALHO

ragu de CarNe seCa:

2 colheres (sopa) de azeite de 
oliva
1 colher (chá) de alho picado
1 colher (sopa) de folhas de 
manjericão
300 g de carne seca
1 colher (sopa) de extrato de 
tomate
1/2 concha de molho de to-
mate tipo pelatti
1 colher (café) de açúcar mas-
cavo (para tirar a acidez do 
molho)
1 concha de caldo de carne
2 conchas de molho roti (recei-
ta anexa)

Molho roti:

100 g de cebola picada
100 g de alho-porro picado
50 g de alho picado
5 folhas de louro
350 ml de vinho tinto seco
200 g de filé mignon ou acém 
cortado em cubinhos
½ litro de água
azeite de oliva a gosto

gNoCChi de MaNdioCa:

1 kg de mandioca cozida com 
sal
1 ovo
1 colher (café) de canela em 
pó
½ colher (café) de noz-mosca-
da ralada
1 colher (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de sal
100 g de queijo parmesão ra-
lado
100 g de manteiga
1 xícara de farinha de trigo

Modo de preparo

Molho roti:

aqueça o azeite e refogue a 
cebola com o alho, alho-porro, 
as folhas de louro e a carne
após refogar bem a carne, 
junte a água e o vinho e cozi-
nhe até a carne ficar desman-
chando
passe por uma peneira para 
tirar os pedaços maiores e vol-
te com o molho ao fogo, para 
ferver mais um pouco e ficar 
consistente

ragu de CarNe seCa:

aqueça o azeite e refogue o 
alho
adicione o manjericão e refo-
gue
Junte a carne seca e refogue 
por aproximadamente 5 minu-
tos, antão coloque o molho e 
o extrato
após ferver adicione o restante 
dos ingredientes
deixe ferver por cerca de 25 
minutos

gNoCChi de MaNdioCa:

após cozida a mandioca, pas-
se-a pelo espremedor
reserve
Bata bem o ovo inteiro, adi-
cione o sal, o açúcar, canela, 
noz-moscada, queijo ralado e 
a manteiga
Junte a mandioca reservada e 
mexa até que fique liso e ho-
mogêneo
acrescente aos poucos a fari-
nha, mexendo bem
Com a massa faça rolinhos 
com a espessura aproximada 
de 1 dedo
Corte em pedaços de 1 cm e 
leve para cozinhar em água e 
sal
Quando subirem tire com uma 
escumadeira e escorra
MoNtageM de prato 

iNdividual:

Corte 100g de queijo coalho 
em cubos e grelhe na chapa 
ou frigideira de fundo grosso
Misture uma porção de gnoc-
chi e uma porção de ragu
Coloque o queijo grelhado por 
cima

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
esTado do RIo de janeIRo

aTos ofIcIaIs
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baixada

anderson Luiz

Nova Cidade acerta retorno do 
goleiro Ewerson para reforço
Goleiro vai para seu terceiro Estadual pelo Gigante da Baixada.

Com o adia-
mento em 
uma sema-

na do Campeonato 
Carioca da série C, 
o Nova Cidade se-
gue intensificando 
os seus treinamentos 
no estádio Joaquim 
de almeida Flores. 
Na manhã da última 
terça-feira, o Quero-
-Quero da Baixada 
Fluminense anunciou 
o retorno do goleiro 
ewerson.

Camisa 1 absolu-

to em 2013 e 2015, 
ewerson defendeu o 
rio são paulo na últi-
ma Copa rio. ele re-
torna ao gigante da 
Baixada almejando o 
acesso à série B, de 

ewerson foi apresentado no Joaquinzão pelo técnico Jaílton Caravela para reforçar o time no campeonato

onde o clube está 
afastado desde 2011.

“voltar ao Nova Ci-
dade é sempre um 
sinônimo de orgulho. 
sabemos da tradição 
do clube e de quan-

eMersoN pereira

to tempo todos estão 
lutando para sair da 
série C. se fizermos 
um trabalho coeso e 
com muita dedica-
ção, encurtaremos 
este longo caminho 
a percorrer para a 
conquista do aces-
so”, afirmou.

ewerson foi apre-
sentado no Joaquin-
zão pelo técnico 
Jaílton Caravela. o 

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

PRÓXIMA À UNIG, ESTRADA DE MADUREIRA
DIREÇÃO:  PEDRO, TIAGO E DIEGO

AbertA de 06h às 22h 
Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 1550 - Três Corações - Nova Iguaçu 

21 3021-9779

comandante rubro 
comentou sobre o 
trabalho realizado 
até então, demos-
trando otimismo.

“estou bastante 
animado com o que 
estamos apresentan-
do. os jogadores as-
similaram que 2016 é 
um ano crucial para 
todos. sendo assim, 
o acesso passa a ser 

algo chave. os atle-
tas estão vestindo 
uma camisa com 76 
anos de história e que 
já esteve no primeiro 
nível do futebol. o 
peso é grande”, disse 
Caravela.

a estreia do Nova 
Cidade ocorrerá no 
dia 26, em local a 
ser definido, contra o 
Bela vista.
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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
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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


