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Mortes de políticos na 
Baixada têm o dedo da 
milícia ‘Liga da Justiça’Rumo à Tóquio

Acabou a fuga!
divulgação
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caiu na rede da civil
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Lula é enquadrado pela PF
Anderson Amaral chega à Divisão de Homicídios após a captura

Na casa do suspeito, os agentes apreenderam armas, granadas e dinheiro

Ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve no Rio para avaliar os crimes com autoridades da área de segurança

reprodução/g1

Seis meses depois de o diretor administrativo do Hospital Ge-
ral de Nova Iguaçu (HGNI), Fernando de Oliveira Magalhães, 
ser assassinado com 11 tiros, a Divisão de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) capturou o suposto miliciano Anderson 
Amaral, de 36 anos. Segurança de um supermercado no bairro 
Rancho Novo, o ex-policial militar ainda tentou fugir pelo telha-
do, mas acabou caindo na rede da polícia. 

Além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais três pessoas 
também foram indiciadas por crimes como corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

‘Inocentado’
A Polícia Civil inocen-

tou um homem apon-
tado como suspeito de 
participar de uma milícia 
no bairro Miguel Couto, 
em Nova Iguaçu. 

Barbárie
Menina de 9 anos é 

morta a facadas pelo 
padrasto no Morro da 
Coroa, em Santa Tere-
sa. O criminoso teria 
alegado ciúmes exces-
sivo pela mãe.

Olho por olho 
Família executa su-

postos estupradores de 
menina de 6 anos. Os 
corpos de tio e sobri-
nho foram encontrados 
numa estrada deserta. 

Eleições 2016
Senador Marcelo Cri-

vella (PRB) lidera pesqui-
sa de intenções de voto 
para a Prefeitura do Rio 
com 28% da preferência 
do eleitorado.

Cidade da Baixada vai 
preparar atletas para 2020.
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Museu Pet

Museu Pet II

para quem mora em 
londres, agora o pas-
seio com seu animal 
de estimação pode 
ser mais cultural, diga-
mos assim. É lá na ter-
ra da rainha elizabeth 
que a primeira galeria 
de arte dedicada a 
cachorros foi inaugura-
da. o responsável pelo 
projeto é dominic Wil-
cox, que batizou a ga-
lereia de ‘play More’.

Conhecida como 
‘Brinque Mais’,a exibi-
ção ficou aberta ao 
público canino por 
apenas dois dias. as 
instalações são intera-
tivas e têm como ob-
jetivo estimular os cães 
tanto mental quanto 
fisicamente. entre as 
instalações estão simu-
ladores de janelas de 
carro abertas e uma 
piscina de bolinhas.

um  casal teve uma surpresa nada agradá-
vel enquanto passava a noite em um resort 
na cidade de pattaya, na Tailândia. ambos 
sentiram um cheiro desagradável no quarto 
e, mesmo vasculhando o local, não encon-
traram nada.

Quanto de seu cérebro você usa? a verdade é 
que a maior parte de nossos neurônios estão sim 
latentes, ‘dormindo’, mas isso só acontece para 
que o cérebro funcione bem. então, se não usa-
mos toda nossa capacidade cerebral é porque o 
próprio cérebro funciona melhor assim!

uma reviravolta nas eleições dos estados uni-
dos. roqueiro alice Cooper lança candidatura 
à presidência dos eua, ele quer aproveitar os 
altos níveis de reprovação dos favoritos Hillary 
Clinton e donald Trump para fisgar a oportuni-
dade de se tornar presidente.

Dormindo com o cadáver

O cérebro Presidente metaleiro

depois de reclamarem, um funcionário foi até o quarto 
e encontrou um cadáver dentro do colchão: “a pessoa 
que faz a limpeza do hotel também notou o cheiro ruim 
e tentou achar da onde ele vinha. a equipe do resort fez 
uma busca e encontrou o corpo debaixo do colchão”, 
informou o coronel da polícia, apichai Kropphet.

Dormindo com o cadáver II

Serginho entrou para a história do Brasil como 
o maior medalhista olímpico em esportes coleti-
vos do país. Mas apesar das duas medalhas de 
prata e duas de ouro. ele não se considera mais 
do que ninguém, as medalhas não parecem 
ter tanto peso na vida do líbero.

Sabemos que o guinnes Book é o livro que tem os 
recordes mais inusitados, um deles é de a bebida mais 
forte. até 1979 o everclear constava no guinness Book 
como a bebida mais forte do mundo, depois desse 
ano, todas categorias relacionadas à bebidas alcoóli-
cas foram banidas do livro.

Bebida banida!

Garçom de confeitaria
empresa contrata garçom ou garçonete para traba-

lhar em confeitaria com experiência mínima de 2 anos 
na função. Salário de r$ 1.800,00, vale transporte, re-
feição no local e comissão. interessados devem enviar 
currículo no corpo do email para josiannearaujorh10@
gmail.com, com garçom de confeitaria no assunto.

Mais de 1000 vagas de emprego
a Secretaria de estado de Trabalho e renda (Se-

trab) informou, ontem, a existência de 1.090 oportuni-
dades de emprego em todo o estado, com salários 
que podem chegar a r$ 4 mil, mais benefícios. as 
inscrições podem ser feitas nos postos Sine/Setrab ou 
no site maisemprego.mte.gov.br.

Chance para estoquista
empresa no ramo de vendas de roupas abre vaga 

para estoquista sem experiência e com o ensino 
fundamental completo. Salário compatível com o 
mercado e outros benefícios. interessados devem 
enviar currículo no corpo do email para curriculo@
simarida.com.br

Aumenta a expectativa do consumidor 
o Índice Nacional de expectativa do Consumi-

dor (iNeC) aumentou 0,8% em agosto na compa-
ração com julho e alcançou 102 pontos, informou 
a Confederação Nacional da indústria (CNi) com 
base em pesquisa com 2.002 pessoas entre 11 e 15 
de agosto.

Bandeira verde permanece
a agência Nacional de energia elétrica (aneel) 

informou que a bandeira tarifária permanecerá na 
cor verde em setembro. isso significa que não ha-
verá cobrança extra nas contas de luz pelo uso de 
termelétricas. o mês de setembro será o sexto con-
secutivo sem a cobrança extra na conta de luz.

Principal índice cai
o principal índice da Bovespa operava em alta, 

mas passou a cair na tarde de ontem, após o discurso 
da chair do Federal reserve sobre o rumo dos juros 
norte-americanos. Janet Yellen afirmou que as razões 
para subir as taxas de juros nos estados unidos aumen-
taram nos últimos meses.

Herói

RESTAURANTE

MERCATTO

CNi

BOvESpA

Estalar os dedos faz bem?

Free Willy
Keiko, a baleia do filme ‘Free Willy’, foi solta na na-

tureza em junho de 2002 depois de ter vivido em ca-
tiveiro por 23 anos. poucas semanas depois de sua 
liberação, ela apareceu em um fiorde noroeguesa, 
com a esperança de fazer contato com humanos e 
levar as crianças para passear em seu dorso.

SETRAB
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reprodução

um médico, que era perturbado pela mania de sua enfermeira 
de estalar os dedos, resolvel fazer um simples teste pra saber se 
é bom fazer isso. ele reuniu um grupo de pessoas para instalar os 
dedos dentro e um ultra-som, para ver o que realmente acontecia 
dentro da articulação. ele descobriu que estalar os dedos não cau-
sa nenhum problema nas mãos. Na verdade, depois que alguém 
estala uma junta, ela tem um aumento da amplitude de movimen-
to em comparação com as juntas que não são estaladas. o estu-
do, que não foi publicado, foi apresentado em dezembro em uma 
reunião da Sociedade radiológica da américa do Norte.

Serviu a carapuça 
aquele vereador que de tanto doce fi-

cou amargo parece estar dando ataque 
de pelanca por causa dos comentários 
sobre sua atuação numa Câmara Munici-
pal da Baixada. Já em final de mandato e 
correndo o risco de comer poeira com os 
adversários à frente, ele estaria perdendo 
o sono com o fantasma da derrota. 

Truculência, sim
lembra o ditado de quem planta chu-

va, colhe tempestade? a situação desse 
parlamentar ante uma população revol-
tada é crítica. alvo de mensagens com 
discursos de revolta, ele tenta resgatar a 
moral perdida ao longo do seu mandato, 
mas como é vaso quebrado, dificilmente 
vai conseguir se reerguer. 

E pior de tudo
em seu reduto eleitoral comenta-se que 

o moço está pagando pra vê a derrota. 
para tanto, já espalha aos quatro can-
tos que é candidato à reeleição, sim, e 
ninguém vai tirar esse gostinho dele. Seria 
persistência ou burrice? 

Calma aí, gente!
um candidato na região do terceiro 

distrito de duque de Caxias estaria sendo 
alvo da truculência de parte da popula-
ção. Tudo porque o rapaz, convertido há 
pouco tempo, não convence no discurso 
carregado de citações bíblicas, mas fora 
de contexto.

Atropelando o Salmos  
o rapaz mistura citações de vários Sal-

mos como se fose um e confude a ca-
beça do eleitor, que esperava mais sabe-
doria por parte do candidato a político. 
afinal de contas, ele veio para confundir 
ou explicar? 



Bornier discute reforço na 
segurança de Nova Iguaçu
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investimentos
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Prefeito destaca investimentos na região e faz balanço do crescimento da cidade.

Cesar Maia em seu gabinete na Câmara de Vereadores do Rio

CHarleS Souza

Nova Iguaçu dá um salto nas áreas da Educação e Saúde.

priSCilla Souza/g1

“Só em Cabuçu, 
periferia da cidade, 
entregamos três no-
vas escolas nos últi-
mos três anos.  Temos 
um total de 12 esco-
las novas na cidade 
e até o final do ano 

entregaremos mais 
duas. educação é prio-
ridade e vamos con-
tinuar investindo. Tam-
bém vamos inaugurar 
mais seis Clínicas da 
Família em bairros da 
periferia nos próximos 

30 dias. lembro que a 
unidade Mista patrícia 
Marinho estava desa-
bando quando assumi 
a prefeitura em 2013. 
derrubamos a patrícia 
Marinho e construímos 
um prédio novo com 

todo conforto, que fun-
ciona 24h para aten-
der pessoas de diversos 
bairros, como Jardim 
paraíso, KM – 32, ipi-
ranga, dom Bosco e 
grão-pará, entre outras 
localidades”, argumen-

A reunião foi convocada por Roberto do Depósito, candidato a vereador pelo PTC

tou Bornier. 
outro assunto de 

destaque foi a segu-
rança na região. o 
prefeito anunciou que 
os bairros localizados 
no Corredor da estrada 
de Madureira também 

Candidato à 
reeleição em 
Nova iguaçu, 

o prefeito Nelson Bor-
nier (pMdB e mais 17 
partidos) participou 
de uma reunião na 
noite da última quin-
ta-feira  com cerca 
de 300 moradores e 
lideranças do bairro 
dom Bosco. durante o 
encontro, Bornier des-
tacou o reforço na 
segurança da região 
e fez um balanço de 
como a cidade cres-
ceu em sua gestão, 
principalmente na 
área de habitação, 
com a construção de 
mais de 11 mil casas 
populares, a maioria 
no corredor da estra-
da de Madureira. a 
reunião foi convoca-

da por roberto do 
depósito, candidato 
a vereador pelo pTC.

MoTiVAção 
Ao TRAbAlHo

“É uma grande 
honra poder contar 
com a presença de 
todos vocês nessa 
noite para falar de 
política, atualmente 
tão desacreditada. É 
isso que me motiva 
a dar continuidade 
aos avanços obtidos 
pela nossa adminis-
tração”, disse Bornier, 
acrescentando que a 
região da estrada de 
Madureira teve 300 
ruas asfaltas e que re-
cebeu investimentos 
públicos e privados 
acima de r$ 1 bilhão 
ao longo deste go-
verno.

“Mudamos a reali-
dade de milhares de 

terão a segurança re-
forçada nos próximos 
dias com a inaugura-
ção de uma Compa-
nhia da polícia Militar, 
em Marapicu, numa 
área doada pela pre-
feitura.

Cesar Maia é condenado por 
improbidade administrativa

Marcelo Crivella lidera nas 
pesquisas de campanha

Ônibus escolar vai custar 
mais caro em Guapimirim

pessoas desta região. 
elas foram beneficia-
das com a constru-
ção de mais de 11 mil 

casas. Nosso governo 
vai continuar inves-
tindo em moradias 
de qualidade para à 

população iguaçua-
na. acabamos com 
valas negras em di-
versos bairros, pois as-

faltamos muitas ruas, 
melhorando assim a 
qualidade de vida da 
população”,  conclui. 

a Justiça do rio con-
denou o ex-prefeito e 
atual vereador do rio, 
Cesar Maia (deM), por 
improbidade adminis-
trativa. a ação foi mo-
vida pela 1ª procurado-
ria de Justiça da Tutela 
Coletiva do Ministério 
público do rio. o jul-
gamento aconteceu 
na última quinta-feira 
e a defesa do político 
já afirmou que “serão 
interpostos recursos es-

pecial e extraordiná-
rio”.

o processo, segun-
do o Mp, denuncia a 
contratação de um 
escritório de advoca-
cia chefiado por um 
cunhado do ex-prefei-
to. o contrato teria sido 
firmado sem licitação 
e com verba pública. 
de acordo com a de-
cisão, Maia pode per-
der os direitos políticos 
por 5 anos e a função 

de vereador.
ele ainda vai recorrer 

ao STJ, mas também 
pode ter que pagar 
multa civil de r$ 34.375. 
em nota, o advogado 
de defesa José ro-
berto Sampaio afirma 
que a decisão “não 
acarreta a cassação 
do mandato”. Segun-
do ele, a condenação 
só implica a perda de 
função após o trânsito 
julgado da sentença.

pesquisa datafo-
lha divulgada ontem 
aponta os seguintes 
percentuais de inten-
ção de voto na corri-
da para a prefeitura 
do rio. Na data do 
registro da pesquisa 
datafolha os candi-
datos que constavam 
oficialmente no site do 
TSe eram os que estão 
contemplados na pes-

quisa.
a pesquisa foi enco-

mendada pela Tv glo-
bo e pelo jornal ‘Folha 
de S.paulo’.

o datafolha ouviu 928 
eleitores de todas as regi-
ões do rio, com 16 anos 
ou mais, nos dias 23 e 24 
de agosto. a margem 
de erro é de três pon-
tos percentuais, para 
mais ou para menos. o 

nível de confiança é 
de 95%, o que signifi-
ca que, considerando 
a margem de erro, a 
chance de o resulta-
do retratar a realidade 
é de 95%. a pesquisa 
foi registrada no Tribu-
nal regional eleitoral 
(Tre) sob o protocolo 
rJ-00834/2016. Crivella 
lidera com 28%, Freixo, 
11%, e Bolsonaro, 9%.

Com toda pompa e 
circunstância, inclusive 
com a presença da vere-
adora rizê Silvério, no dia 
11 de julho desde ano o 
prefeito Marcos aurélio 
dias entrou no pátio da 
prefeitura de guapimirim 
dirigindo um micro ônibus 
escolar da marca volare. 
Nada demais se admi-
nistração municipal não 
tivesse pago r$ 184 mil 
pelo veículo, que pode 

ser comprado normalmen-
te pelo valor máximo de 
r$ 168 mil (modelo com 
plataforma para o acesso 
de cadeirantes), conforme 
consta de ata de registro 
de preços do Ministério da 
educação, valor vigente 
até o dia 4 de abril de até 
2017. de acordo com do-
cumentos aos quais o eli-
zeupires.com teve acesso, a 
compra teria sido fechada 
inicialmente em r$ 150 mil, 

mas foi autorizado depois 
um termo aditivo no valor 
de r$ 36.400,00.

a aquisição do veícu-
lo está numa relação de 
nove processos adminis-
trativos da Secretaria de 
educação que será en-
caminhada ao Ministério 
público Federal por envol-
verem recursos do Fundo 
Nacional de desenvol-
vimento da educação 
(FNde).
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a prefeitura de Nova iguaçu de-
senvolve diariamente uma série de 
operações com foco direto na popu-
lação em situação de rua. Só neste 
ano, a Secretaria de assistência So-
cial já realizou 5.304 atendimentos.

as concessionárias 
responsáveis pela 
energia elétrica do 
estado do rio serão 
obrigadas a divulgar, 
nas contas de luz, o 
direito de ressarci-
mento por danos a 
equipamentos cau-
sados por problemas 
no fornecimento.

empresas que re-
cebem ou venham 
a receber incentivos 
fiscais do estado do 
rio terão que devol-
ver 10% do benefício 
ao Fundo estadual 
de equilíbrio Fiscal. É 
o que determina a 
lei publicada ontem 
no diário oficial.

a piscina de bolinhas está de volta ao TopShopping 
e ficará até o dia 13 de setembro. a atração é vol-
tada para crianças de 02 a 12 anos. os pais podem 
entrar na piscina para acompanhar os filhos. 

o horário de funcionamento é das 10h às 22h (se-
gunda a sábado) e das 15h às 21h (domingos). a pis-
cina de Bolinhas está localizada na praça de eventos, 
no 1º piso. os valores vão de r$ 15 à r$ 30.     

Incentivo Fiscal Ressarcimento 

Atração Diversão 

Eles disseram... nós publicamos!
“Em 2015 não houve pedalada, houve uma ‘despedalada’. Num momento em que a economia estava 

se contraindo, perdendo receita, a presidente fez um contingenciamento de mais R$ 8,5 bilhões em cima 
de um contingenciamento que já tinha ocorrido, de R$ 70 bilhões.” economista luiz gonzaga Belluzzo.

Flávio Bolsonaro (pSC) suspendeu 
temporariamente sua agenda de cam-
panha para cuidar da saúde. o depu-
tado estadual passou mal durante o 
debate entre os aspiras à prefeitura do 
rio, na noite da última quinta-feira. 

o secretário José Mariano Beltrame, 
secretário de Segurança, comemo-
rou a redução de homicídios durante 
a olimpíada. era elementar que isso 
aconteceria, afinal o rio recebeu refor-
ço de 23 mil agentes. 

direTo ao poNTo

as derrotas políticas sequenciais da presi-
dente dilma rousseff provocaram até agora 
menos danos do que se poderia esperar no 
mercado. o dólar ensaiou alta na abertura, 
mas recuou, puxando os juros futuros para 
baixo, e o ibovespa opera ‘de lado’. alguns 
operadores já falam até mesmo em uma rea-
ção positiva no impeachment da presidente, 
embora, em linhas gerais, o mercado ainda 
mostre cautela.

Campanha Inquérito Corrupção 
votar nulo pode anular 

eleição? voto em branco 
vai para quem está ganhan-
do? para esclarecer esses e 
outros boatos, o Tribunal re-
gional eleitoral do rio lançou 
a campanha #Mitoseleitorais 
nas redes sociais.

a polícia Federal indiciou 
ontem lula e dona Marisa no 
inquérito sobre o triplex do 
guarujá. É mais um baque no 
momento em que dilma se 
aproxima do impeachment 
que, certamente, vai reverbe-
rar no Senado.

lula foi indiciado pelos cri-
mes de corrupção passiva, 
falsidade ideológica e lava-
gem de dinheiro. Já dona 
Marisa, por corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro. 
o petista sempre negou ser 
dono do imóvel. 

Suspensão 

Redução
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BRASÍLIA

o prefeito de Japeri, ivaldo Barbo-
sa, fez um balanço da crise no muni-
cípio que tem dinheiro em caixa, mas 
não pode movimentar a verba dispo-
nível por que os vereadores não vo-
tam a suplementação orçamentária. 

Impeachment seria bom ou ruim para o mercado?

a cidade parou no 
tempo. Nada aconte-
ce, os serviços essenciais 
estão a cada dia pior e 
para todos os questio-
namentos sobre o em-
perramento da máqui-
na pública ouve-se em 
alto e bom som um “é a 
crise”. a resposta deco-
rada por todos os mem-
bros do governo ecoa 
como se o município de 
rio das ostras não tives-
se recursos financeiros 
suficientes, muito mais 
dinheiro que a receita 
de cidades com univer-
so populacional na mes-
ma faixa, como o muni-
cípio de araruama, por 

Rio das Ostras 
parou no tempo

exemplo, que tem cerca 
de 130 mil habitantes, re-
ceita muito menor e uma 
gestão que não fica 
chorando miséria. para 
se ter uma ideia da situ-
ação basta conferir os 
números: nos últimos três 
anos a prefeitura de ara-
ruama arrecadou cerca 
de r$ 900 milhões, menos 
da metade dos mais de 
r$ 2 bilhões que o pre-
feito alcebíades Sabino 
dos Santos teve para 
administrar no período 
e não realizou nada do 
que prometeu durante a 
campanha eleitoral de 
2012, quando conquistou 
o terceiro mandato. 

Japeri realiza melhorias em Teófilo Cunha
oBraS 

Secretaria de Obras intensifica as ações de intervenções que fazem parte 
do ‘Projeto Bairro Legal’, que será expandido em todo o município.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

PF indicia Lula, Marisa e mais três na Lava Jato 

um sinal quebrado 
na altura do bairro 
Marco ii, em Nova 
iguaçu, ameaça 
cair sobre veículos e 
pedestres. de acor-
do com moradores 
e comerciantes, o 
suporte teria sofrido 
um abalo por causa 
dos fortes ventos das 
últimas semanas. a 
prefeitura já foi acio-
nada para conser-
tar o problema, mas 
até o fechamento 
desta edição a situ-
ação continuava a 
mesma. 

Sabino teve mais de R$ 2.3 bilhões em mãos 

divulgação

a polícia Federal (pF) 
indiciou, ontem, o ex-pre-
sidente luiz inácio lula 
da Silva, a mulher dele, 
Marisa letícia, e mais três 
pessoas por crimes como 
corrupção ativa, passiva 
e lavagem de dinheiro. 
o indiciamento foi proto-
colado no sistema eletrô-
nico da Justiça Federal, 
no paraná, no início da 
tarde de ontem. os cin-
co são investigados por 
supostas irregularidades 
na aquisição e na refor-
ma de um apartamento 
tríplex do edifício Solaris, 
no guarujá, no litoral de 
São paulo, e no depósito 

de bens do ex-presidente.
os outros três indiciados 

pela pF são o ex-presiden-
te da oaS, José adelmario 
pinheiro Filho (conhecido 
como léo pinheiro); o ar-
quiteto paulo gordilho; e, 
por fim, o presidente do 

Sinal de trânsito quebradoinstituto lula paulo oka-
motto.

lula - corrupção passi-
va, falsidade ideológica 
e lavagem de dinheiro, 
Marisa letícia - corrup-
ção passiva e lavagem 
de dinheiro.

os moradores do bairro já comemoram a chegada de novos tempos

divulgação

o ex-presidente lula e a ex-primeira-dama, Marisa

BruNa leMoS / igor HeNriQueS / Hora H

divulgação

a prefeitura de Jape-
ri, por meio da Secreta-
ria de obras e Serviços 
públicos (SeMoSp), vem 
trabalhando arduamen-
te para a realização de 
obras, que promovam 
maior acessibilidade e 
mobilidade ao cida-
dão japeriense. diver-
sas ações vêm sendo 
executadas por todo 
o município, como nas 
ruas ouro preto e Serra 
Negra, no bairro Teófilo 
Cunha. o esgoto que 
corria a céu aberto, já 
pode ser considerado 
um problema do pas-

sado, com as interven-
ções para colocação 
de manilhas na locali-
dade.

Mesmo em tempos 
de crise econômica 
que toma conta do 
país, a equipe do poder 
executivo permanece 
fazendo a diferença, 
transformando a arre-
cadação de impostos, 
pagos pela população, 
em benfeitorias para a 
própria cidade.

os moradores do 
bairro já comemoram 
a chegada de novos 
tempos, com a execu-
ção dos serviços de co-
locação de manilhas e 

terraplanagem. estas in-
tervenções fazem parte 
do projeto Bairro legal, 
que será expandido aos 
quatro canto de Japeri, 
com o objetivo de trans-
formar para melhor a 
qualidade de vida da 
população.

o prefeito ivaldo Bar-
bosa dos Santos, o Timor, 
vem acompanhando 
de perto todo o pro-
cesso, e reafirmou o 
compromisso em levar a 
toda Japeri obras onde 
serviços de saneamen-
to, pavimentação, asfal-
to, sejam executados de 
acordo com a necessi-
dade de cada bairro. 
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Programação de férias chega ao fim 
no Centro Cultural Mister Watkins
Durante o mês de agosto a garotada participou de inúmeras atividades. 

iTáliA
rebeldes sírios e 

suas famílias come-
çaram a se retirar 
ontem da cidade 
de daraya, na pe-
riferia de damasco, 
após o acordo com 
o governo de Bashar 
al assad. Há quatro 
anos a cidade esta-
va sitiada.

os combatentes e 
seus parentes foram 
levados para fora da 
cidade devastada 
em ônibus acompa-
nhados por ambu-
lâncias e veículos da 
Crescente vermelho, 
constatou um jor-
nalista da agência 
France presse. o pri-
meiro ônibus a sair 
levava principalmen-
te crianças, idosos e 
mulheres.

uma fonte militar 
disse à aFp que cer-

Rebeldes e suas famílias deixam Dayara

Mulher e criança deixam cidade de Daraya após acordo com o Governo

Na última quinta-feira, a garotada se divertiu com a exibição de dois filmes infantis

FraNCiSCo FilHo

os efeitos da cafeína 
dentro do nosso organis-
mo já são hoje melhor 
compreendidos pela ci-
ência. os benefícios ou 
prejuízos vão depender 
de um detalhe: a dose. 
dependo da quantida-
de pode ser um santo 
remédio, ou então um 
veneno.

bENEfíCioS 
DA CAfEíNA:

- Melhora o cansaço fí-
sico;
- Melhora concentração 
e estado de alerta;
- diminui a fadiga men-
tal;
- pode funcionar como 
um leve antidepressivo;
- Melhora o desempe-
nho nas atividades físi-
cas;
- possui efeito termogê-
nico, ou seja, acelera o 
metabolismo (transfor-
ma a gordura em fonte 
de energia);
- Melhora o humor;
- atua no controle do 
peso;
- pode ajudar no trata-
mento de diabetes.

Quanto consumir de 
cafeína por dia?

a sugestão de estudos 
é que não devemos in-
gerir mais de 300 mg por 
dia (alguns estudos suge-
rem no máximo 200 mg/
dia). por exemplo: de 2 a 
3 xícaras de café, ou 5 a 
6 latas de refrigerantes 
cafeinados.

em excesso, a cafeína 
pode causar agitação, 
irritabilidade, ansiedade, 
dor de cabeça, insônia 
e problemas gastrointes-
tinais. Também causa a 
contração das veias e 
artérias o que dificulta 
a circulação sanguínea 
e acelera os batimentos 
cardíacos.

existem casos de in-
toxicação, que pode 
causar: vômito, diarreia, 
letargia – diminuição da 
atividade das funções in-
telectuais, acompanha-
da de uma sensação 
de desorientação. Nos 
casos mais extremos, a 
agência adverte que a 
overdose pode provocar 
a morte. portanto beba 
moderadamente.

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 

Efeitos da Cafeina

o Centro Cultu-
ral Mister Wa-
tkins de Mes-

quita realizou durante 
todo o mês de agos-
to uma programa-
ção especial de fé-
rias para as crianças 
e os adolescentes da 
de toda a Baixada 
Fluminense. Na última 
quinta-feira, a garo-
tada se divertiu com 
a exibição de dois fil-
mes infantis, a ‘vida 
Maria’ e ‘abuela 
grillo’, e participaram 
da oficina de teatro e 
contação de histórias 
oferecidas pela Trupe 
Balaio literário e pelo 
professor de teatro 
adilson dias.

de 10 a 25 de agos-
to, sempre as quar-

tas e quintas-feiras, 
às 15h, o local este-
ve reservado para 
a apresentação de 
espetáculos teatrais, 
cineminha e oficinas 
diversas com temá-
ticas culturais, tudo 
voltado para o públi-
co infanto-juvenil.

iNCENTiVo 
A CUlTURA

o jovem Saulo 
Hemydio Savioli, 10 
anos, era só alegria. 
“vim todos os dias, 
não perdi uma atra-
ção. adorei tudo! Já 
falei com meus pais e 
vou começar nas au-
las de teatro e dan-
ça aqui no Centro 
Cultural”, disse Saulo. 
Sua mãe, Simome Sa-
violi, também parti-
cipará das aulas de 

dança, pois, além de 
acompanhar o filho, 
aproveitará para fa-
zer uma atividade.

para o mês de se-
tembro a agenda 
já está fechada e 
começará com o 
espetáculo infan-
til baseado na obra 
de Monteiro lobato, 
‘o Sítio do pica pau 
amarelo’, no domin-
go, dia 4, às 16h. os 
passaportes serão 
distribuídos a partir 
do dia 31 de agos-
to de 10h às 16h. o 
Centro Cultural Mister 
Watkins fica na rua 
armando Sales Tei-
xeira 57, Centro da 
cidade, aberto com 
várias atividades cul-
turas. Mais informa-
ções pelo telefone 
2697-2058.

Nova Iguaçu interdita Via Light para 12ª Parada do Orgulho LGBT
a prefeitura vai in-

terditar, no dia 4 de 
setembro, das 13h 
às 22h, trechos da 
via light, no Centro, 
para a realização do 

evento 12ª parada 
do orgulho lgBT de 
Nova iguaçu.
a Secretaria Muni-
cipal de Transporte, 
Trânsito e Mobilidade 

urbana (SeMTMu) in-
forma que o tráfego 
de veículos será inter-
ditado na pista sen-
tido supermercado 
extra. Na altura das 

ruas dom Walmor e 
Barros Junior, para a 
concentração.  entre 
as ruas dom Walmor 
e luis de lima, para 
o desenvolvimento 

do evento.  Já entre 
as ruas luis de lima 
e professor paris, para 
a dispersão.
o itinerário alterna-
tivo será pelas ruas 

professor paris, antô-
nio rabello guima-
rães, Frutuoso rangel, 
athayde pimenta de 
Moraes e gov. ro-
berto Silveira.

Duque de Caxias limpa canal do Jardim Leal
a prefeitura de duque 

de Caxias continua de-
senvolvendo seu progra-
ma de limpeza de rios de 
canais nos períodos de es-
tiagem, visando evitar as 
enchentes que ocorrem 
em alguns bairros nos pe-
ríodos de chuva forte. esta 
semana a Secretaria de 
obras está concluindo a 
limpeza do canal do bair-
ro Jardim leal, que de-
semboca no rio Sarapuí.

Correndo paralelo à rua 
Carlos leal o canal come-
çou a ser limpo na sema-
na passada e sua conclu-
são está no fim. ontem, 
uma pá mecânica estava 
atuando no trecho entra 
a avenida pedro lessa e 
a rua Queiroga, também 
conhecida como Jotão.  
o trabalho de limpeza de 
rios e canais é feito regu-
larmente pela prefeitura 
em todos os distritos.limpeza dos rios e canais da cidade são constantes

divulgação

ca de 300 rebeldes e 
suas famílias deixaram 
daraya no primeiro 
dia. a operação ainda 
permanece. o acordo, 
alcançado na véspe-
ra, prevê que os rebel-
des conservem suas 
armas pessoais e que 

lhes seja garantido o 
translado até a cidade 
de idleb, em mãos da 
oposição.

os civis serão trans-
feridos para centros 
de acolhida gerencia-
dos pelo governo para 
reassentá-los em outras 

localidades.
Cerca de 8 mil pes-

soas permaneciam 
em daraya, apesar 
do cerco imposto 
pelo regime no final 
de 2012 e os bom-
bardeios constantes 
do exército sírio.

YouSSeF KarWaSHaN / aFp
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Dupla é presa por tentativa de 
latrocínio contra agente da PRF

ação contra suspeitos

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Polícia Civil realizou operação em Caxias para prender os autores do crime.

policiais da 38ª dp 
(irajá) realizaram 
uma operação 

no parque das Missões, 
em duque de Caxias, 
na manhã de ontem. 
o objetivo da ação foi 
cumprir os mandados 
de prisão dos autores 
da tentativa de latrocí-
nio sofrida pelo policial 
rodoviário federal Mar-
zio deon rezende.

o crime ocorreu 
na manhã de 13 de 
agosto no Trevo das 
Missões. Foram presos 

Jarbas dos Santos e 
gabriel alexsandro Fa-
rias Barbosa. a polícia 
encontrou com os dois 
criminosos o veículo 
utilizado no crime, que 
está sem situação re-
gular, sem registro de 
furto/roubo. 

RElEMbRE o CASo 
Na manhã do último 

dia 13, Marzio deon 
rezende, 56, foi bale-
ado ao deixar o plan-
tão na prF, na zona 
Norte do rio, no quilô-
metro 125 da Br-040, 
por volta das 7h. a sus-

peita inicial da polícia 
é que o agente tenha 
sofrido uma tentativa 
de assalto. rezende, 
que é de Manaus, in-
tegrava as forças de 
segurança envolvidas 
na rio-2016 e veio ao 
rio como reforço para 
a equipe da prF nes-
ta olimpíada. o poli-
cial levou quatro tiros. 
levado para o Hos-
pital getulio vargas, 
no Subúrbio do rio, o 
agente foi submetido 
a uma cirurgia. o esta-
do de saúde dele era 
considerado grave. 

o carro em que estava o agente da PRf ficou crivado de balas

divulgação

Outros casos de agentes baleados 
o caso do policial 

soma-se a outros de 
agentes baleados 
durante os Jogos 
olímpicos. Na noite 
do dia 11, um outro 
agente morreu após 
tomar um tiro na ca-
beça. Helio vieira, 35, 

estava em uma viatura 
que entrou por engano 
em área da favela vila 
do João.

o ministro-chefe do 
gSi (gabinete de Se-
gurança institucional) 
da presidência da re-
pública, general Sérgio 

etchegoyen, chegou 
a declarar que a mor-
te do agente da Força 
Nacional Helio vieira 
foi uma “fatalidade”. 
ele considerou o even-
to pontual e disse que 
“nada na segurança 
dos Jogos vai mudar”.

Pai de santo é morto a 
pauladas em Meriti 

a divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (dHBF) 
investiga o assassi-
nato de Marcos an-
tônio dos Santos de 
Carvalho. Segundo 
a polícia, o homem 
de 49 anos era pai 
de santo e pode ter 
sido vítima de into-
lerância religiosa.

ele foi encontrado 
morto na manhã 

da última quinta-fei-
ra, na cama de sua 
casa, em São João 
de Meriti. o crime 
ocorreu na rua va-
lério vilas Boas, 111, 
no Centro do muni-
cípio. o corpo esta-
va nu sobre a cama 
e continha marcas 
de pauladas. um 
homem foi detido 
como suspeito do 
caso e levado para 

a especializada, 
onde prestou depoi-
mento.

ele foi agarrado 
por moradores pró-
ximos à casa onde 
ocorreu o homicídio. 
eles alegaram que 
o homem estava 
rondando a casa 
no momento do cri-
me e, por isso, pode 
ser o autor do assas-
sinato.

ivaN Teixeira/ JorNal de HoJe

o crime ocorreu na Rua Valério Vilas boas, no Centro de São João de Meriti

Policiais do 25º BPM apreendem 
5,5 Kg de maconha e 01 Kg de pasta 

policiais militares 
do 25º BpM (Cabo 
Frio) detiveram, on-
tem, dois homens 
suspeitos de serem 
responsáveis pela 
distribuição de dro-
gas na região central 
de Búzios. os acusa-
dos foram detidos na 
rua do Sossego, no 
centro da cidade, 
no momento em que 
efetuavam a transa-
ção. Com eles foram 
apreendidos aproxi-
madamente 5,5 Kg 
de maconha e 01 
Kg de pasta base de 
cocaína. a ocorrên-
cia foi registrada na 
dp da área. A droga foi apreendida na Rua do Sossego, Centro 

Preso suspeito de gerenciar o tráfico 
de drogas da comunidade da Linha

policiais militares 
do 21º BpM (vilar dos 
Teles) detiveram, na 
última quinta-feira, 
um homem suspei-
to de ‘gerenciar’ o 
tráfico de drogas 
na comunidade da 

linha, em São João 
de Meriti.  

Com ele, os agen-
tes apreenderam 73 
sacolés de crack, 01 
tablete de crack de 
aprox imadamen-
te 600g e 01 rádio 

transmissor. 
a ocorrência foi 

encaminhada às 
11h50 para a dp, e 
somente às 18h30, 
após o registro, a 
equipe retornou ao 
patrulhamento.

Material entorpecente apreendido pela polícia durante operaçãoPM prende 7 suspeitos em Anchieta
Cinco homens fo-

ram presos e dois ado-
lescentes apreendidos 
durante patrulhamen-
to realizado na noite 
da última quinta-feira, 
por policiais militares 

do 41º BpM (irajá) no 
bairro anchieta, na 
zona Norte do rio. Na 
ação, houve confronto 
e três suspeitos foram 
feridos e socorridos no 
Hospital Municipal Car-

los Chagas. a ocorrên-
cia foi encaminhada 
às 19h12 para a dp, 
e somente às 06h10, 
após o registro, a equi-
pe retornou ao patru-
lhamento.

divulgação

divulgação
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Suspeito de executar diretor 
do Hospital da Posse é preso 

duas mulheres e o ma-
rido de uma delas foram 
capturados acusados de 
matar dois homens a ti-
ros em Catalão, na última 
última terça-feira. o dele-
gado regional da cidade, 
Jean Carlos arruda, infor-
mou que as duas amigas 
de 24 e 32 anos teriam 
sido presas após os assas-
sinatos. 

os suspeitos alegaram 
que os homens teriam 
abusado sexualmente de 
uma garota de 6 anos 
sendo que um deles era o 
pai da menina. a madras-
ta da criança que tam-
bém estava com os ho-
mens foi baleada, mas já 

foi medicada e passa bem. 
um jovem de 20 anos, 

que é marido de uma das 
acusadas só foi preso no 
dia seguinte, na quarta-fei-
ra. ele confessou o crime e 
disse que queria fazer justi-
ça com as próprias mãos. 
Já o esposo da outra mu-
lher empreendeu fuga 
após o crime tomando 

Polícia Civil retira os corpos encontrados numa estrada

rumo até então ignora-
do. a polícia Civil só ficou 
sabendo do crime depois 
que os corpos do pai da 
menina de 23 anos e do 
primo de 18 anos foram 
encontrados em uma 
estrada próxima a uma 
mineradora. Todos os en-
volvidos são usuários de 
drogas.

Presos acusados de vingar estupro 

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense captuturam ex-PM.

Suspeito de executar 
o diretor administrati-
vo do Hospital geral 

de Nova iguaçu (HgNi), 
na posse, anderson ama-
ral, de 36 anos, foi preso 

Na casa de Anderson Amaral, no bairro Esplanada (d), os agentes da DHbf apreenderam armamento, granadas, R$ 80 mil em espécie e um veículo blindado 

ontem em sua casa, no 
bairro esplanada, por 
agentes da divisão de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (dHBF). Fer-
nando de oliveira Maga-
lhães foi assassinado com 
vários tiros em março 

deste ano. 
de acordo com infor-

mações da especializa-
da, ao chegar na resi-
dência do suspeito, os 
agentes flagraram ander-
son fugindo pelo telhado, 
mas o imóvel foi cercado 

e ele acabou captura-
do. Na rua, os policiais 
também prenderam Si-
mone Cristina, 31, espo-
sa do suspeito.No quintal 
da residência do casal, 
os policiais encontraram 
munição de diferentes 

calibres, um fuzil, grana-
das, r$ 80 mil em espécie, 
além de um carro blin-
dado. as investigações 
apontam que anderson 
seria miliciano que atua 
na região. a motivação 
do crime contra o diretor 

da unidade segue sendo 
investigada. 

a polícia Civil informou 
que anderson é ex-poli-
cial militar e foi lotado no 
20º BpM (Mesquita), além 
de outros batalhões an-
tes de ser expulso.

Vítima levou 11 tiros quase à queima-roupa 
ainda de acordo 

com a dinâmica do 
crime, Fernando foi 
morto com 11 tiros 
quando deixava um 
centro espírita que 
frequentava, no 
bairro Caonze. ele 
foi abordado pelos 
assassinos por volta 

das 18h.
o grupo espírita 

da Fraternidade irmã 
Scheila fica na rua 
Francisco Baroni. uma 
funcionária relatou 
que Fernando era 
médium da casa. em 
nota, a Secretaria de 
Saúde de Nova igua-

çu esclareceu que, 
“como diretor adminis-
trativo, Fernando Ma-
galhães nunca assinou 
qualquer processo ou 
atendeu fornecedo-
res. Sua função no 
hospital era operacio-
nal”. 

Segundo a secre-

taria, Fernando era 
responsável pelo pon-
to dos funcionários, 
limpeza da unidade, 
manutenção, dos 
problemas estrutu-
rais nas instalações, 
lâmpada queimada, 
falta d’água, etc. “es-
tamos à disposição 

da polícia para cola-
borar com qualquer 
informação que leve 
aos culpados pelo cri-
me. Fernando era um 
homem de bem, um 
grande amigo e pro-
fissional admirável”, 
escreveu, em nota, a 
secretaria. fernando Magalhães

Polícia Civil do RJ ‘inocenta’ suspeito 
a polícia Civil inocen-

tou um homem apontado 
como suspeito de partici-
par de uma milícia no bair-
ro Miguel Couto, em Nova 
iguaçu. Segundo informa-
ções, no sistema da institui-
ção o nome de Marcos an-
dré oliveira da Silva consta 
como ‘limpo, portanto, sem 
nada que o incrimine.  

o nome de Marcos foi 
citado pela reportagem do 
Hora H, publicada na edi-
ção da última terça-feira, 
sobre a prisão de um supos-
to miliciano preso por polí-
ciais militares do batalhão 
de Mesquita (20º BpM), no 
bairro Miguel Couto. Bruno 
Fontela, conhecido como 
Cara de pedra, que seria o 
terror da região de Miguel 
Couto. a divisão de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 

(dHBF), para onde o suspei-
to foi encaminhado, estaria 
investigando o envolvimen-
to dele em vários assassina-
tos na área. 

ele estava em um carro 
onde foram encontradas 
cápsulas deflagradas. No 
interior do veículo da mar-
ca Fiat idea, os agentes 
apreenderam duas pistolas, 
que não tiveram o calibre 

informado, e dois celula-
res onde estavam armaze-
nadas fotos da equipe da 
dHBF.

Nas redes sociais, inter-
nautas denunciaram que 
grupos paramilitares estão 
impondo o terror a morado-
res e comerciantes da gra-
ma, Miguel Couto, Figueira, 
geneciano e vila de Cava 
e localidades vizinhas. 

Sistema da polícia prova que Marcos é ‘limpo’

Milícia está por trás de mortes 
o presidente do Tribu-

nal Superior eleitoral (TSe), 
ministro gilmar Mendes, 
esteve ontem no rio para 
avaliar de perto a onda 
de crimes contra políticos 
na Baixada Fluminense. 
Nos últimos nove meses, 
13 candidatos a verea-
dor foram assassinados 
na região e, segundo 
a polícia, 11 casos tive-
ram motivação política. 
a divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(dHBF), que investiga os 
crimes, descobriu que a 
milícia mais conhecida 

do rio de Janeiro está por 
trás de três assassinatos. a vi-
sita acontece a pouco mais 
de um mês das eleições 
municipais e 13 candidatos 
foram mortos. 

“É uma situação extrema-
mente grave. Há incidentes 
que podem não ter cono-
tação eleitoral, e outros, a 
maioria, com conotação 
eleitoral. Haverá presença 
das Forças armadas aqui no 
rio de Janeiro, na sequên-
cia dos trabalhos da olimpí-
ada e da paralimpíada. Há 
problemas ligados também 
à segurança, não têm a ver 

com o processo eleitoral, 
é verdade que isso pos-
sa recrudescer no perío-
do eleitoral, e nós vamos 
acompanhar isso com 
muito cuidado”, afirmou 
Mendes.

o ministro também 
confirmou que a Baixada 
pode receber um núme-
ro maior de homens das 
tropas federais. “Nós esta-
mos discutindo isso com o 
Tre e isso está sendo con-
siderado. Certamente ha-
verá alocação de forças 
em locais mais sensíveis”, 
concluiu.

Mãe de menina esfaqueada está em choque 
a mãe de Kayllane 

Magalhães Barbosa, de 
9 anos, morta a facadas 
no Morro da Coroa, em 
Santa Teresa, chegou ao 
instituto Médico legal 
(iMl), no Centro do rio, 
amparada por familiares. 
Com a roupa ainda suja 
de sangue e em esta-
do de choque, leidijane 
Magalhães repetia, em 
voz baixa: “Quero minha 
filha, quero minha filha”.  
o padrasto, gabriel San-
tos rodrigues, 23, foi preso 
em flagrante. a vítima foi 
atingida por pelo menos 

sete facadas nas regiões 
do pescoço, tórax e cos-
tas. ela ainda foi levada 
para o Hospital Municipal 
Souza aguiar, no Centro.. 
Segundo testemunhas, o 
suspeito teria esfaqueado 
a enteada e, depois, caí-
do de uma laje. 

um parente contou que 
a menina costumava ficar 
na casa da avó, no andar 
de baixo da casa onde 
moravam, enquanto a 
mãe trabalhava. Kaylla-
ne subiu para o segundo 
andar para buscar roubas 
e seu material de estudos 

para ir à explicadora. Foi 
neste momento que ela 
encontrou com o  padras-
to, que a esfaqueou. a 
mãe foi avisada do crime 
e saiu do trabalho, deses-
perada. ela chegou a ver 
a filha ainda no local com 
a faca no corpo. 

políciais militares encon-
traram o padrasto ferido e 
o levaram também para 
o Hospital Municipal Souza 
aguiar. ele vai responder 
por femicídio. Familiares 
contaram que ele possuía 
um ciúme muito possessi-
vo e sem justificativas.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

reprODUÇÃO / pLAntÃO pOLIcIAL



sábado, 27 de agosto de 2016

Amor: mantenha 
discrição sobre sua 
vida íntima. Trabalho: 
quem sabe mais e tem 
experiência, tem valor 
ainda maior agora. Não 

queira reinventar a roda, aceite 
os conselhos de quem chegou lá. 
Encurta caminhos…. Algumas 
mudanças vão deixar o astral mais 
leve.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. O período é 
positivo para pensar em 

seus investimentos e criar possibilidades 
de lucros. Fuja da idealização e tente 
agir de forma prática e objetiva. Ouça as 
pessoas e faça acordos.

Touro

O período é de muita 
ação. Com seu espírito 
empreendedor e o 
apoio de amigos, 
você poderá colocar 
em prática um antigo 
projeto, que já deve 

estar guardado no fundo da gaveta. 
Cuide bem de si mesmo(a). Procure 
fazer as coisas que você gosta, as 
coisas que te façam feliz.

Gêmeos

Use e abuse do seu charme, 
para conquistar o coração 
da pessoa amada. Vista-se 
bem. Dê uma modificada 
no visual e vá a luta. Não 
espere os acontecimentos, 

faça-os acontecer. Tudo depende de você. 
No plano profissional, seu talento está 
sendo observado. Número: 02.

Câncer

Procure se esmerar em 
suas tarefas e não deixe 
margem para críticas. 
Fique de olho em 
quem está a sua volta, 
especialmente os mais 
humildes. Quando 

descemos do pedestal, aprendemos 
com eles. A família ocupa uma 
posição de destaque. Cor: vinho. 
Número: 05.

Leão

A busca por prazeres 
deve ser criteriosa, 
principalmente ao 
envolver gastos 
que estourem seu 
orçamento. Preste 

atenção com a gula, para conter o 
desejo por doces, opte por frutas e 
alimentos vermelhos, como morango, 
cereja e tomate. Bom momento no 
campo social.

Virgem

Turbulência no amor. 
Lembre-se: reconhecer 
seus erros é importante. 
Deixe o orgulho de lado 
e busque a felicidade. 
Confie, os astros estarão 
lhe ajudando. A palavra-

chave agora é vitória. Seus projetos 
podem se tornar realidade. Organize a 
agenda e dedique-se à profissão.

Libra

Elemento: água. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Touro. Regente: 
Plutão. Aja de 
forma expressiva 

em seus relacionamentos. Procure 
pensar sobre como você expõe 
idéias e sentimentos. Se expresse 
com clareza. Procure deixar os 
acontecimentos mais ao acaso.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. Planeje possíveis 
investimentos. Reflita 

antes de iniciar novos projetos. Você 
percebe o valor das coisas e consegue 
cuidar de seus bens. Bom momento 
no campo afetivo. Número: 08.

Sagitário

Pode ser que você 
tenha alguma 
n e g o c i a ç ã o 
importante ou tenha 
que falar em público. 

No entanto, nem sempre é 
favorável ensaiar o que precisa 
ser dito. É tempo de expressar o 
melhor de si mesmo. O período 
será promissor para investir num 
trabalho. Número: 11.

Capricórnio

Dê mais atenção 
à intimidade e 
aos interesses 
psicológicos. Sua 
presença de espírito 
irá lhe dar boas 

oportunidades de progresso. 
Você terá mais transparência, 
clareza e franqueza nas emoções. 
Aproveite a sua capacidade de 
liderança e decisão. Saberá se 
impor positivamente.

Aquário

Amor: não se irrite 
e tente compreender 
mais a pessoa amada. 
Trabalho: não considere 
nada impossível. Nem 
certo para sempre. As 

novidades podem surgir do nada e 
de onde você menos espera. Mas 
as escolhas dependem de você. 
Economize para o seu futuro.

Peixes
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PORTARIA Nº 2420 DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

o PRefeIto eM eXeRcÍcIo do MUNIcÍPIo de 
PoRto ReaL, No Uso de sUas atRIbUIÇoes 
LegaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 26/08/2016, ROSANGELA 
DE FÁTIMA REIS, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de operação de tratamento de água  
da secretaria Municipal de obras, Urbanismo e Infra 
estrutura. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2419 DE 26 DE AGOSTO DE  DE 
2016.

o PRefeIto eM eXeRcÍcIo do MUNIcÍPIo de 
PoRto ReaL, No Uso de sUas atRIbUIÇoes 
LegaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 22/08/2016, EDUARDO 
SERFIOT DO PRADO,  do cargo em comissão cc2 
de subdiretor do PRocoN da Procuradoria geral do 
Município. 

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2421 DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

o PRefeIto eM eXeRcIcIo MUNIcIPaL de PoRto 
ReaL, No Uso de sUas atRIbUIÇoes LegaIs.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/08/2016, o servidor 
relacionado abaixo, para exercer a Função Gratificada 
de chefe de setor:

                     Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento

Matrícula                     Simbologia 

5423                                              fgRII
5761                                              fgRII
6770                                              fgRII
5188                                              fgRII
6346                           fgRII

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

 Jose Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

    

PORTARIA Nº 2422 DE 26 AGOSTO DE 2016

o PRefeIto eM eXeRcÍcIo do MUNIcÍPIo de 
PoRto ReaL, No Uso de sUas atRIbUIÇÕes 
LegaIs, 

R E S O L V E:

ART. 1º - DESIGNAR o arquiteto CARLOS EDUARDO 
DE FREITAS MOURA, caU a13922-0, para 
acompanhamento das obras, no ano de 2016, relativas 
aos contratos 051/2014, nos termos do art. 67 da Lei 
federal nº 8666/93.  

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

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

edItaL Nº 03/2016

PRefeItURa MUNIcIPaL de PoRto ReaL

edItaL de PRocesso seLetIVo sIMPLIfIcado 
coM N° 03/2016

a PRefeItURa MUNIcIPaL de PoRto ReaL por 
intermédio da secretaria Municipal de saúde, no uso de 
suas atribuições 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 Municipal n.376 de 14 de 
dezembro de 2009, torna pública para conhecimento 
dos interessados, a abertura das inscrições para 
Exame de Processo Seletivo Simplificado de Seleção 
para a contratação de Médico Psiquiatra, Médico 
Reumatologista ,Médico Pediatra Plantonista para 
Maternidade,  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  em jornal de grande 
circulação. as vagas temporárias estarão disponíveis 
em função da não conclusão do processo 2975/2015, 
o qual trata da realização do concurso público. e os 
profissionais contratados por este edital terão os seus 
contratos reincididos tão logo ocorra à posse pelos 
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 
básIcos e atRIbUIÇÕes.

2.1. a função, o número de vagas, a formação exigida, 
a remuneração, a carga horária e os requisitos básicos 
serão estabelecidos 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 necessidade especial, desde que seja 
compatível com a atividade 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 daqueles que mantiveram qualquer 
vínculo num período inferior a 12 meses, com os 
respectivos entes.

2.3.1. 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 processo 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 
português que tenha adquirido a igualdade de direitos e 
obrigações civis e o gozo dos direitos políticos (decreto 
70.436/72 e constituição 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 
seletivo.

4. da VIgÊNcIa da coNtRataÇÃo.

4.1. o (a) candidato (a) aprovado no presente processo 
seletivo será contratado (a) pelo período de 06 (seis) 
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 paradigma.

5. do cRoNogRaMa do PRocesso seLetIVo.

5.1. devido ao caráter Urgente e excepcional as 
inscrições serão realizadas nos dias   29/08/2016 à   01/ 
09 /2016 de 08:30 às 11:00 de 13:30 às 16:00 horas.

5.2. as inscrições serão realizadas, exclusivamente, na 
sede da secretaria Municipal de saúde, localizada na 
avenida fernando 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: 003 de 2016. A lista dos aprovados estará 
disponível em jornal de grande circulação.

6. da VaLIdaÇÃo das INscRIÇÕes e dIVULgaÇÃo 
dos ResULtados.

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

6.2. o candidato deverá entregar no local de inscrição 
os seguintes 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;

6.2.6 Comprovante de experiência profissional;

6.3. a validação da inscrição não desobriga o candidato 
a comprovar, 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 seletivo 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 Seleção 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 seleção e estará disponível em jornal de grande 
circulação de acordo com o item 5.3 deste edital.

8.8. Nos casos de empate na classificação, e para efeito 
de classificação final terá preferência o candidato que 
tiver maior idade, e persistindo o empate, o candidato 
que obter 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 inscrições, no horário das 09h às 
15h, no prazo de até 24 horas após a divulgação da 
respectiva fase.

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 qualquer cidadão no prazo de 24 horas, contados da 
data da publicação do mesmo, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente 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 inscrição, o candidato 
será descLassIfIcado. em havendo inscrições 
múltiplas, prevalecerá à inscrição de data mais recente 
ou, caso haja coincidência de datas, o candidato será 
descLassIfIcado.

11.2. a inscrição do presente Processo seletivo implica 
no conhecimento 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 Processo 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.
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Ingredientes

Modo de preparo

CAMARÃO NA
MORANGA

1 kg de camarão médio
4 colheres (sopa) de 
azeite
2 dentes de alho
1 cebola
5 tomates sem sementes
sal e pimenta-do-reino a 
gosto
1 lata de creme de leite 
sem soro
300 g de requeijão cre-
moso
1 moranga
cheiro-verde a gosto
3 colheres (sopa) de ke-
tchup

retire a tampa e as se-
mentes da moranga
lave e enrole-a em pa-
pel alumínio e leve ao 
forno médio (180° C) por 
45 minutos
em uma panela, aqueça 
o azeite e refogue o alho 
e a cebola, junte o ca-
marão e deixe cozinhar 
por 5 minutos
adicione os tomates pi-
cados, a pimenta, o sal e 
o ketchup
desligue o fogo e acres-
cente o creme de leite e 
o cheiro-verde
Misture bem e adicione 
por último o requeijão
passe um pouco de re-
queijão no interior da 
moranga e despeje o 
creme de camarão

FILÉ DE PEIXE 
ASSADO

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro)
4 batatas grande des-
cascada em rodelas de 
0,5 centímetro de espes-
sura
2 tomates picadinhos
1/2 pimentão(se ele for 
grande)
1 cebola média picada 
em cubos
1 colher (sopa) cheia de 
alcaparras
cheiro-verde a gosto
coentro a gosto (opcio-
nal)
1/2 colher (sopa) de sal
1 dente de alho (peque-
no) bem espremido
azeite a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reser-
ve
Misture o tomate, cebo-
la, pimentão e alcapar-
ras e tempere com um 
pouco de sal e junte o 
cheiro verde e coentro
reseve
unte um refratário com 
azeite, e forre com as 
batatas cruas
Cubra as batatas com 
o peixe e por cima dis-
tribua a mistura do to-
mate
regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar doura-
do está pronto
Sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma de-
lícia!

11.6. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento 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 comparecer nas datas estabelecidas para 
comprovação dos requisitos exigidos para o cargo ou não apresentar os documentos 
listados 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 efetivo, 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 seletivo.

11.15. Integram o presente edital os seguintes anexos:

aNeXo I – QUadRo de fUNÇÃo, Vagas, ReMUNeRaÇÃo 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

aNeXo I

cargos Vagas salário

base

carga 
horária

Requisitos

Medico 
Psiquiatra

01 R$ 2.815,09 20 Horas curso superior de Medicina, 
com especialização na área 
correspondente e registro no 

respectivo conselho de classe

Médico 
Reumatologista

01 R$ 2.815,09 20 Horas

curso superior de Medicina, 
com especialização na área 
correspondente e registro no 

respectivo conselho de classe.
*** Médico 
Pediatra       
Plantonista 
para 
Maternidade

01 R$ 3.237,66 24 Horas curso superior de Medicina, 
com especialização na área 

correspondente ou experiência 
comprovada no cargo e sala de 
parto e registro no respectivo 

conselho de classe.

OBS: ***Valor acrescido de gratificações.

aNeXo II

das atRIbUIÇÕes

fUNÇÃo e atRIbUIÇÕes:

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, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, 
periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, 
propor e emitir laudos, em benefício  do exercício  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 conhecimento 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 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; 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 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 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; 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 atestados médicos para servidores, quando devidamente indicado.  
assessoramento, 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 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 capacidade 
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 procedimentos 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 procedimentos 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 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; 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 prontuários 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; 
Requisição de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando 
necessário, bem como Lei 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; Execução das demais atividades que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições 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 03 /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



atos oficiais sábado, 27 de agosto de 201610

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

estado do RIo de JaNeIRo

atos ofIcIaIs
GLOBO

05:58 - via Brasil
06:58 - Como Será?
09:00 - É de Casa
11:55 - praça Tv - 1ª edição
12:33 - globo esporte
13:00 - Horário político
13:10 - Jornal Hoje
13:44 - Sessão Comédia
14:31 - estrelas
15:27 - Caldeirão do Huck
18:09 - Êta Mundo Bom!
19:10 - Sol Nascenteapresenta-
ção especial
19:16 - praça Tv - 2ª edição
19:33 - Haja Coração
20:30 - Horário políticodF assiste 
ao Jornal Nacional
20:40 - Jornal Nacional
21:19 - velho Chico
22:19 - zorra
23:03 - altas Horas
00:51 - SupercineSede de vingan-
ça
02:23 - Corujãogolpe Fulminante
03:56 - CorujãoS.o.S. do amor

TV RECORD

SBT
06:00 - Chaves
07:00 – Sábado animado
10:30 – Mundo disney
12:30 – Kenan e Kel
13:00 – Horário eleitoral
13:10 – Kenal e Kel
14:15 – programaa raul gil
18:30 - Chaves
19:15 – Corre e Costura
19:45 – SBT Brasil
20:30 – Horário eleitoral
20:40 – esquadrão da Moda
21:40 – Mão na Massa
22:45 - Sabadão
01:00 – Cine Belas artes 
03:00 – Big Bang: a Teoria
04:00 – dois Homens e Meio
04:30 – How To rock
05:00 – The Middle
05:30 – Sullivan & Filho
05:45 – Jornal da Semana SBT

REDE TV

05:00-programa ultrafar-
ma 
08:05-america Sub 
08:40-Familia debaixo da gra-
ça. 
09:15-vitória em Cristo 
10:20-rompendo em Fé 
10:55-proclamai 
11:32-igreja universal do reino de 
deus 
12:33-assembleia de deus no 
Bras 
13:00-Horário eleitoral gratui-
to 
13:10-assembleia de deus do 
Brás . 
13:49-voz da verdade 
14:22-Camisaria Fascynius 
14:50-CaMpeoNaTo pauliSTa de 
BaSQueTe 
15:45-Super extremo 
16:20-Série B 
18:30-ritmo Brasil 
19:30-amaury Jr. Show 
20:30-Horário eleitoral gratuito 
2 
20:40-igreja internacional da gra-
ça de deus. 
21:40-redeTv News 
22:30-operação de risco 
23:30-Mega Senha 
01:00-encrenca - reprise 
01:30-Jackpot game 
02:30-igreja Bola de Neve 
03:00-igreja da graça no Seu lar

06h30 - programação universal
07h00 - Fala Brasil especial
10h15 - esporte Fantástico
12h00 - The love School
13h00 - Horário político
13h10 - record Kids – Todo Mun-
do odeia o Chris
15h15 - Cine aventura
17h00 - Batalha dos Cozinheiros – 
reapresentação
18h00 - Cidade alerta especial
19h45 - Jornal da record especial
20h30 - Horário político
20h40 - programa da Sabrina
23h00 - legendários
01h15 - Fala Que eu Te escuto
02h00 - programação universal

BAND

06:00 - power rangers - Super Sa-
murai
06:20 - Fanboy e Chum Chum
06:40 - as aventuras e Bucket & 
Skinner
07:00 - infomercial vendo na Tv
07:15 - religioso - Conexão com 
deus
07:30 - religioso - palavra de vida
08:30 - religioso - Seicho-No-iê Na 
Tv
09:00 - religioso - Mudança de 
vida
09:30 - infomercial galinha Morta
11:30 - infomercial Top Therm
11:45 - Mackenzie em Movimento
12:00 - religioso - vitória em Cristo
13:00 - Horário político
13:10 - Só risos - pegadinhas
13:25 - iCarly
14:40 - Sábado animal
16:00 - Brasil urgente
19:20 - Jornal da Band
20:30 - Horário político
20:40 - Sila: prisioneira do amor
21:25 - religioso - Show da Fé
22:20 - Mundo Miss - Boletim
22:22 - Show Business preview
22:30 - Top Cine
00:20 - Show Business
01:10 - Cinema na Madrugada
03:25 - glee
04:50 - Só risos - pegadinhas

estado do RIo de JaNeIRo

atos ofIcIaIs

Câmara Municipal de Belford Roxo

DECRETO N° 4.113, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

abre o orçamento fiscal em favor da Procuradoria geral do Município de belford 
Roxo, crédito suplementar de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco 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;

considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Mu-
nicipal 1.533 de 07 de janeiro de 2016.

DECRETA:

art. 1º - fica aberto, à Procuradoria geral do Município (PgM), crédito 
suplementar de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), para aten-
der à programação constante do anexo I deste decreto;

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

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

Anexo I        
Em R$

ÓRgÃo UNIda-
de PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO
PgM fPgM-

bR
09.02.04.122.001.2.100 3.1.90.11.00 10 145.000,00

Anexo II        
Em R$

ÓRgÃo UNIda-
de

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

PgM fPgM-
bR

09.02.04.122.001.2.100 3.3.90.14.00 10 21.000,00

PgM fPgM-
bR

09.02.04.122.001.2.100 4.4.90.51.00 10 29.000,00

PgM fPgM-
bR

09.02.04.122.001.2.100 4.4.90.52.00 10 95.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO N° 4.114, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

abre em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar de R$ 1.035.000,00 (Hum 
milhão e trinta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-

mento 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 obras (sMo), à se-
cretaria Municipal de saúde (seMUs) e à secretaria Municipal de educação, 
esporte e turismo (seMest), crédito suplementar de R$ 1.035.000,00 (Hum 
milhão e trinta e cinco mil reais), para atender à programação constante do 
anexo I deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do 
anexo II deste decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do 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 UNIda-
de PROGRAMA DESPESA FON-

TE
SUPLEMEN-

TAÇÃO
sMo sMo 06.01.15.451.013.1.002 3.3.90.39.00 00 110.000,00

seMUs fMs 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 90.000,00

se-
Mest

edUc 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 15 750.000,00

se-
Mest

edUc 44.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 15 85.000,00

Anexo II

Em R$

ÓRgÃo UNI-
dade

PROGRAMA DESPESA FON-
TE

ANULAÇÃO

sMo sMo 06.01.15.451.013.2.069 3.3.90.39.00 00 110.000,00

seMUs fMs 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 90.000,00

se-
Mest

edUc 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 15 800.000,00

se-
Mest

edUc 44.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 35.000,00

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PoRtaRIa Nº 1911/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Exonerar a contar de 01 de agosto de 2016, com fundamento no disposto do Inciso 
V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, WALDIR FERREIRA GOMES, do cargo em 
comissão de assessor especial I, símbolo se-1, da secretaria Municipal de obras.

PoRtaRIa Nº 1912/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Nomear, a contar de 11 de  julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei orgânica Municipal, ANA ROSA AREIAS, do cargo em comissão 
de assessoR esPecIaL II, símbolo se-2, da assessoria de gabinete do gabinete 
do Prefeito.

PoRtaRIa Nº 1913/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, JULIaNa goNÇaLVes toLedo, para 
exercer o cargo em comissão de assessor administrativo III, da assessoria de apoio 
administrativo, símbolo das-8, da secretaria Municipal de governo e desenvolvi-
mento econômico.

PoRtaRIa Nº 1914/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, ReNaN taVaRes 
LIsboa, para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo III, da as-
sessoria de apoio administrativo, símbolo das-8, da secretaria Municipal de gover-
no e desenvolvimento econômico.

PoRtaRIa Nº 1915/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, KARINE GOMES DE OLIVEIRA, do cargo  
em comissão de assessor administrativo V, símbolo das-6, da assessoria de apoio 
administrativo da secretaria Municipal de governo e desenvolvimento econômico.

PoRtaRIa Nº 1916/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Exonerar, a contar 01 de agosto de 2016, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei orgânica Municipal, BIANCA DOS SANTOS PACHECO CORRÊA, 
do cargo em comissão de assessor administrativo I, da coordenadoria de gestão 
de trânsito, símbolo das-10, da secretaria Municipal de transporte, trânsito e se-
gurança Institucional.

PoRtaRIa Nº 1917/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Nomear, a contar 01 de agosto de 2016, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015,JULIANA FERREI-
RA PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de assessor administrativo I, da 
coordenadoria de gestão de trânsito, símbolo das-10, da secretaria Municipal de 
transporte, trânsito e segurança Institucional.

PoRtaRIa Nº 1918/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Exonerar á Pedido,a contar de 01 de Agosto de 2016, com fundamento no dispos-
to no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal, PAULO DA SILVA ,  do cargo 
em comissão do CRAS XII –assessoria de apoio administrativo- assessor adminis-
trativo IV - Símbolo DAS 7 da secretaria Municipal de assistência social e direitos 
Humanos – seMasdH.

PoRtaRIa Nº 1919/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Exonerar á Pedido,a contar de 10 de Agosto de 2016, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei orgânica Municipal do cargo em comissão do 
assessoria de apoio administrativo- assessor administrativo I - Símbolo DAS 9 da 
secretaria Municipal de assistência social e direitos Humanos – seMasdH:

caRLos RobeRto da sILVa JUNIoR
JeaN de aNdRade PINto
MatHeUs dUaRte gUeRRa 
RÔMULo da sILVa saNtos 
VItoR baRbosa Pessoa 

PoRtaRIa Nº 1920/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Nomear, a contar de 08 de Agosto de 2016, com fundamento no disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei orgânica Municipal e ainda, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela comissão criada pelo decreto nº 3.954/2015, JOSELIA SANTOS DA 
SILVA para o cargo em comissão do CRAS XII-  assessoria de apoio administrativo- 
assessor administrativo IV - Símbolo DAS 7 da secretaria Municipal de assistência 
social e direitos Humanos – seMasdH.

PoRtaRIa Nº 1921/gP/2016 de 26 de agosto de 2016.

Nomear, a contar de 10 de Agosto de 2016, com fundamento no disposto no inci-
so V, do art.87, da Lei orgânica Municipal e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 3.954/2015, para o cargo em co-
missão do assessoria de apoio administrativo- assessor administrativo I - Símbolo 
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atos ofIcIaIs

Ingredientes

Modo de preparo

Kebab de frango com 
molho de iogurte 

e pão sírio caseiro

Kebab de frango: 1kg de 
filé de peito em cubos 
Seara/100g de iogurte na-
tural/1 colher (chá) de pá-
prica/1/2 colher (chá) de 
cominho em pó/1/2 co-
lher (chá) de canela em 
pó/suco de 1 limão/1 co-
lher (chá) de azeite de oli-
va/sal e pimenta do reino 
a gosto/Molho de iogurte 
e hortelã: 1/2 pepino pi-
cado/suco de 1/2 limão/2 
colheres (sopa) de folhas 
de hortelã picadas/200g 
de iogurte natural cre-
moso/1 colher (chá) de 
páprica/1 colher (sopa) 
de azeite de oliva/sal e 
pimenta do reino a gos-
to/pão sírio: aproximada-
mente 500g de farinha de 
trigo/270ml de água/2 co-
lheres (chá) de açúcar/1 
colher (chá) de sal/60ml 
de azeite de oliva/10g de 
fermento biológico seco.

1- para pão sírio: em uma 
tigela adiciono a farinha 
de trigo, o açúcar, o fer-
mento biológico seco. 
Misturo. acrescento o sal 
ao redor, no centro o 
azeite de oliva e a água. 
Misture bem. Transfiro 
para uma superfície en-
farinhada e sovo bem a 
massa, até que ela fique 
lisa e homogênea. Forme 
uma bola, coloque den-
tro da tigela, cubra com 
filme plástico e deixe 
descansar até dobrar de 
tamanho.
2- após esse tempo, co-
loque a massa em uma 
superfície enfarinha, for-
me uma bola e divida 
em oito porções, e for-
me bolinhas com cada 
pedacinho. deixe des-
cansando 15 minutos. 
após pegue cada boli-
nha, abra com as mãos 
e continue abrindo com 
um rolo e girando para 
ficar redondo. Coloque 
os pães em uma forma, e 
leve ao forno preaqueci-
do a 200° por aproxima-
damente 7 – 10 minutos, 
ou até dourar.
3- para o molho de io-
gurte e hortelã: em uma 
tigela adicione o pepino 
picado, o iogurte, as fo-
lhas de hortelã picadas, 
suco de limão, páprica, 
pimenta do reino, sal, 
azeite e misture. Subra 
com filme plástico e dei-
xa na geladeira até a 
hora de servir.
4- para os Kebabs de 
frango: para o tempero 
em uma tigela adicione 
o iogurte, suco de limão, 
páprica, cominho em pó, 
pimenta do reino, sal e 
azeite. Misture. em uma 
tigela grande adicione 
os cubos de frango, des-
peje o tempero, misture, 
cubra com filme plástico 
e deixe marinando na 
geladeira por 30 minutos.
5- Coloque os palitos que 
serão utilizados no keba-
bs de molho na água 
(para evitar que resseque 
ou queime durante o co-
zimento). Na hora de usar 
retire-os da água, seque 
em um pano e forme 
os espetinhos de frango. 
em uma frigideira quente 
doure os espetinhos de 
frango de todos os lados. 

DAS 9 da secretaria Municipal de assistência social e 
direitos Humanos – seMasdH:

eLIsaNgeLa baRboZa RIbeIRo
JoNas VIeIRa saNtos
MaRIa das gRaÇas goNÇaLVes MeNeZes
sHeILa RIbeIRo dUaRte gUeRRa
taLIta caNdIda teIXeIRa de oLIVeIRa

PoRtaRIa Nº 1922/gP/2016 de 26 de agosto de 
2016.
Nomear, a contar de 01de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei or-
gânica Municipal, fabIo de fRaNÇa costa, para 
exercer o cargo de assessor especial I, símbolo se-1, 
Na assessoria de gabinete da secretaria Municipal de 
captação de Recursos.

PoRtaRIa Nº 1923/gP/2016 de 26 de agosto de 
2016.

toRNa seM efeIto:  as PoRtaRIas Nº 1817, 
1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832/gP/2016, 
de 12/08/2016 publicada no Jornal Hora H em 
13/08/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

PoRtaRIa Nº 1924/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

Nomear, a contar 01 de agosto de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015,JULIANA FERREIRA PEREIRA, para exer-
cer o cargo em comissão de assessor administrativo I, 
da coordenadoria de gestão de trânsito, símbolo das-
10, da secretaria Municipal de transporte, trânsito e 
segurança Institucional.

PoRtaRIa Nº 1925/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

eXoNeRaR, a contar de 11 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica Municipal, Ronerson Martins Basílio, do car-
go em comissão de assistente técnico V, símbolo das 
06, da assessoria de Limpeza Urbana, da secretaria 
Municipal de administração e serviços Públicos.

PoRtaRIa Nº 1926/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

eXoNeRaR, a contar de 13 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica Municipal, Hugo Wellison Fontoura Laran-
jeira, do cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PoRtaRIa Nº 1927/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

eXoNeRaR, a contar de 13 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica Municipal, Maike Costa, do cargo em comis-
são de assistente técnico V, símbolo das 06, da as-
sessoria de Limpeza Urbana, da secretaria Municipal 
de administração e serviços Públicos.

PoRtaRIa Nº 1928/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

Tornar sem efeito a Portaria nº 1858/GP/2016, 
de 15/08/2016, publicada no Jornal Hora H em 
16/08/2016 – Gustavo Cunha Ribeiro.

PoRtaRIa Nº 1929/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

Tornar sem efeito a Portaria nº 1856/GP/2016, 
de 15/08/2016, publicada no Jornal Hora H em 
16/08/2016 – Alexandre do Nascimento Soares. 

PoRtaRIa Nº 1930/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

Tornar sem efeito a Portaria nº 1861/GP/2016, 
de 15/08/2016, publicada no Jornal Hora H em 
16/08/2016 – Francisco Polydoro Couto de Souza.

PoRtaRIa Nº 1931/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 18 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei 
orgânica Municipal, Bruno dos Santos de Oliveira, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PoRtaRIa Nº 1932/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 18 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei or-
gânica Municipal, Welington da Silva Souza, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PoRtaRIa Nº 1933/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 22 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei 
orgânica Municipal, João Vitor Dias Gomes e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PoRtaRIa Nº 1934/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 26 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei 
orgânica Municipal, Tiago da Silva Bezerra, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

PoRtaRIa Nº 1935/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 26 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei 
orgânica Municipal, John Hebert de Souza Ribeiro, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, para 
exercer o cargo em comissão de assistente técnico V, 
símbolo das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da 
secretaria Municipal de administração e serviços Pú-
blicos.

PoRtaRIa Nº 1936/gP/2016 de 12 de agosto de 
2016.

NOMEAR, a contar de 26 de agosto de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, na Lei 
orgânica Municipal, Emerson da Silva Costa, e ainda, 
consubstanciado no que restou estabelecido pela co-
missão criada pelo decreto nº 3954/2015, para exercer 
o cargo em comissão de assistente técnico V, símbolo 
das 06, da assessoria de Limpeza Urbana, da secre-
taria Municipal de administração e serviços Públicos.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1843/2016.
PARTES: o Município de belford Roxo, por intermé-
dio da secretaria Municipal de saúde e a empresa 
IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (cNPJ: 
02.438.713/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: Reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial 
fae durante o período compreendido do mês de março 
de 2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SUS 

VALOR: R$ 17.415,00 (dezessete mil e quatrocentos e 
quinze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016
 

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0767/2016.
PARTES: o Município de belford Roxo, por intermédio 
da secretaria Municipal de saúde e a empresa CASA 
DE SAÚDE E MATERNIDADE BELFORD ROXO 
LTDA,(cNPJ: 30.753.792/0001-36).
RESUMO DO OBJETO: Reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de janeiro de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa       Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00  016 - 
SUS 
VALOR: R$ 161.081,73 (cento e sessenta e um mil, oi-
tenta e um reais e setenta e três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0293/2016.
PARTES: o Município de belford Roxo, por intermé-
dio da secretaria Municipal de saúde e a empresa 
FARROULA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (cNPJ: 
39.486.543/0001-04).
RESUMO DO OBJETO: Reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de analise clinica durante o pe-
ríodo compreendido do mês de outubro de 2015, sem a 
pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.39.00 
016 - SUS 
VALOR: R$ 132.491,99 (cento e trinta e dois mil, qua-
trocentos e noventa e um reais e noventa e nove cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2016.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1861/2016.
PARTES: o Município de belford Roxo, por intermé-
dio da secretaria Municipal de saúde e a empresa 
CENTRO MÉDICO SANTA BARBARA LTDA (cNPJ: 
32.003.659/0001-98)
RESUMO DO OBJETO: Reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial 
durante o período compreendido do mês de abril de 
2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
16 – SUS. 
VALOR: R$ 178.229,07 (cento e setenta e oito mil, du-
zentos e vinte e nove reais e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30(trinta) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2016

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/1931/2016.
PARTES: o Município de belford Roxo, por intermé-
dio da secretaria Municipal de saúde e a empresa 
IMED - CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICOS (cNPJ: 
02.438.713/0001-67).
RESUMO DO OBJETO: Reconhece que o acordante 
lhe forneceu os serviços de assistência ambulatorial 
fae durante o período compreendido do mês de abril 
de 2016, sem a pertinente contrapartida.
FONTE DE RECURSOS:
Programa de Trabalho   Despesa   Fonte
08.01.10.302.027.2.009.000 3.3.90.92.00 
016 - SUS 
VALOR: R$432.055,48(quatrocentos e trinta e dois mil, 
cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 (trinta e um) dias corridos.
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Divulgação
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Nilópolis vai ajudar Brasil em Tóquio
Município está construindo Vila Olímpica que será uma das mais modernas 
do país e contará com uma quadra de tênis doada pelo campeão Guga.

Anderson luiz

38

ruMo a 2020

Nilópolis está se pre-
parando para aju-
dar o país a produzir 

novos talentos para os Jo-
gos olímpicos que ocorre-
rão em 2020, em Tóquio. 
a vila olímpica está pas-
sando por reformas e se 
transformará em um dos 
mais modernos centros es-
portivos do país. uma qua-
dra de tênis doada pelo 
tenista gustavo Kuerten, o 
guga, fará parte do novo 
espaço de treinamento e 
lazer comunitário. 

as obras começaram há 
três meses e parte das no-
vas instalações será inau-
gurada no próximo mês. 
Mais de duas mil pessoas, 
entre alunos e frequen-
tadores, serão beneficia-
das diariamente com as 
mudanças no complexo 
esportivo. a Secretaria Mu-
nicipal de esporte e lazer 
quer transformar Nilópolis 
num pólo de transforma-
ção social e esportiva da 
Baixada Fluminense.

“Saímos na frente de 

outras cidades na Baixa-
da. Nilópolis sempre foi um 
celeiro de atletas. agora, 
com as reformas que es-
tão sendo feitas certamen-
te iremos descobrir e pre-
parar novos talentos que 
irão representar  o país nas 
próximas olimpíadas”, disse 
entusiasmado o subsecre-
tário de esporte e lazer de 
Nilópolis, Marco antoni.

estão sendo investidos 
mais de r$ 4,5 milhões nas 
reformas. os recursos são 
do governo federal e fo-
ram obtidos pelo ex-depu-
tado federal Neca. o pro-
jeto da nova vila olímpica 
foi idealizado pelo ex-se-
cretário de esporte e lazer 
de Nilópolis, Careca. duas 
das muitas inovações do 
novo espaço são a quadra 
de tênis e a piscina semi-
-olímpica.

“a quadra de tênis é 
oficial e foi doada pelo 
guga ao estado que nos 
repassou o equipamento. 
a piscina terá 25metros de 
comprimento e atenderá 
a diversas modalidades 
aquáticas e ao pessoal da 

terceira idade”, detalhou 
antoni.

AMANTES Do 
ATlETiSMo, Do 

fUTEbol, Do VôlEi 
DE PRAiA, Do SkATE, 
DAS ARTES MARCiAiS

Mas não são apenas os 
futuros tenistas e nadado-
res que ganharão espaço 
na nova vila olímpica. os 
amantes do atletismo, do 
futebol, do vôlei de praia, 
do skate, das artes mar-
ciais, as crianças e os ido-
sos também irão desfrutar 
das modernas instalações. 
o campo de futebol re-
ceberá grama sintética e 
iluminação. a pista de atle-
tismo foi totalmente refor-
mada e receberá o mes-
mo piso que foi utilizado no 
estádio do engenhão para 
a olimpíada do rio. 

“Nossa pista de atletismo 
será de primeiro mundo. os 
atletas e os frequentadores 
da vila que gostam de fa-
zer sua caminhada diária 
se sentirão muito à vonta-
de no novo piso”, assinalou 
antoni.

Equipada com todos os meios necessários 
a Casa da luta é ou-

tra novidade da nova 
vila. ela será equipada 
com todos os meios 
necessários para a 
prática de diversas 
modalidades de artes 
marciais e o boxe. as 
crianças também ga-
nharão um parquinho 
novo. Novos vestuários 
e churrasqueiras serão 
construídos. o ginásio 

poliesportivo que esteve 
tantos anos abandona-
do será finalmente inau-
gurado. Juntos, a nova 
vila olímpica e o giná-
sio formam o Complexo 
esportivo de Nilópolis.

“o campo de futebol, 
a pista de atletismo, o 
parquinho, a academia 
de ginástica e Casa da 
luta serão inauguradas 
em setembro. as demais 

instalações serão con-
cluídas até o fim do 
ano”, garantiu antoni.

atualmente, a vila 
olímpica de Nilópo-
lis oferece mais de 20 
modalidades esporti-
vas, danças, ginástica 
e pilates. informações 
pelo telefone 3760-
1196 ou pelo e-mail es-
porteelazer@nilopolis.
rj.gov.br

Agentes do município promovem palestras para alunos da rede e orientam a todos


