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Inauguração da primeira etapa das obras
da Cidade da Criança será nesta sexta-feira

Prefeito Marcinho e o vereador Mário Sérgio com o ex-jogador Edinho e o preparador físico Litinho
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VENDA
CASAS

9 9979 2060

banheiro social, sala de TV, área de 
serviço e varanda fundos. PARTE 
INFERIOR c/ frente p/ outra rua: 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro 

PALHAS social e área de serviço.
01 suíte, 02 quartos, varanda, sala 
de estar, 01 lavabo, cozinha, 
banheiro social, churrasqueira, JATOBÁ
área de serviço, garagem com Varanda frente, sala, 2 quartos, 
portão automatizado. copa, cozinha, banheiro social, 1 

suíte, área com churrasqueira, 1 
piscina pequena e 1 excelente 

LAVA-PÉS terreno ao lado da casa.
Sala c/2 ambientes, 1 suíte, 2 
quartos, banheiro social, copa, 2 
cozinhas,, área de serviço, PARQUE SALUTARIS
banheiro externo, piscina, canil, Sala c/ 2 ambientes, 1 suíte, 3 
quintal  e garagem. quartos, copa/cozinha, garagem, 

piscina, churrasqueira, forno à 
PALHAS lenha, 1 apartamento em cima da 
1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, área de lazer.

APARTAMENTOS
INEMA

LIBERDADE Sala, 1 quarto, 1 suíte, banheiro 
1 0  a p a r t a m e n t o s  n o v o s ,  social, cozinha, área de serviço. 
legalizados e prontos para Banheiro da área de serviço, 
financiamento bancário. (Caixa varanda e garagem.
Econômica)

SÍTIOS Propriedade rural.

SÍTIO DAS ÁGUAS SÍTIO
Ao lado das Fontes Minerais Á margem da BR 393. Área de 
Salutaris. Aproximadamente 2 63.142,52m². Casa sede: varanda, 
minutos do centro de Paraíba do sala de estar, 1 suíte, 2 quartos, 
Sul e apenas 300 metros do banheiro social, copa/cozinha, 
Mercado Paraibano. Propriedade varanda dos fundos. Área de 
c/ 2 nascentes - água da Cedae, serviço, garagem e galpão.
luz, calçamento e rede de esgoto. 

TERRENOS e luz.
CENTRO
Rua 15 de Janeiro. Área: 580m², WERNECK
local totalmente residencial, sem (Bairro Glória)
barulho,  sem poeira,  v is ta Área: 360m² - próximo à quadra. 
cinematográfica, calçamento, água Água, luz, rede de esgoto e asfalto.

ALUGUEL

APARTAMENTOS
BELA VISTA

CENTRO 02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
01 quarto, sala, cozinha, banheiro social, área de serviços e 
social, área de serviço. R$550,00 garagem.R$550,00

CENTRO ( Edifício Basfi) FERNANDÓ
02 quartos, sala, cozinha, banheiro Sala, cozinha, banheiro social, 02 
s o c i a l ,  á r e a  d e  s e r v i ç o ,  quartos, área de serviço, varanda e 
dependência  completa de garagem. R$600,00
e m p r e g a d a .  R $ 5 5 0 , 0 0  +  
condomínio LIBERDADE

02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
CENTRO ( Edifício Nobre) social e área de serviço. R$500,
03 quartos, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, varanda e PARQUE SALUTARIS
g a r a g e m .  R $ 1 . 0 0 0 , 0 0  +  02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
condomínio + gás social, área de serviço e garagem. 

R$700,00 + codomínio
CENTRO ( Edifício Visconde do 
Rio Novo) PARQUE SALUTARIS
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 02 quartos, sala, c/cozinha, 
banheiro social, área de serviço, banhe i ro  soc ia l ,  l avabo  e  
banhe i ro  de empregada e  garagem., 02 elevadores + salão 
garagem. R$750,00 + condomínio de festa. R$600,00 + condomínio.

CENTRO BNH CENTRO
02 quartos, sala, cozinha, banheiro 02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e sacada. social, área de serviço. R$700,00 + 
R$780,00 condomínio.

BNH PALHAS APARTAMENTO CERÂMICA
03 quartos, sala, cozinha, banheiro 02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço. R$600,00 + social,02 sacadas, área de serviço, 
condomínio c/vaga de garagem rotativa. 

R$400,00 + condomínio.

CASAS

PARQUE MORONE
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço e 
garagem. R$1.500,00

JATOBÁ (perto da Exposição)
1º PAVIMENTO: 01 suíte, 01 PALHAS
quarto, sala de estar, sala de jantar,  02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
Jardim de Inverno, cozinha, social, área de serviço, quintal e 
banheiro social, área de serviço, garagem. R$1.000,00
varanda e garagem.
2º PAVIMENTO:  01 suíte, 01 CENTRO
quarto e varanda. 02 quartos, sala, cozinha, banheiro 
Área de lazer: varandão, banheiro sócia, área de serviço, quintal e 
e 01 piscina.   R$1.300,00 garagem. R$1.000,00

PARQUE SALUTARIS PARQUE SALUTARIS
1º PAVIMENTO:  sala de estar, 01 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 
quarto, banheiro social, cozinha, banheiro social, varanda, área de 
varanda L. serviço e garagem. R$1.100,00
2º PAVIMENTO:  sala de estar, sala R$700,00
de jantar c/Lareira, 02 quartos, 
banheiro social. BROCOTÓ
Área externa:  área de serviço, 01 01 suíte c/closet, 02 quartos, 02 
banheiro, quintal e garagem. salas, 02 banheiros, cozinha, área 
R$1.500,00 de serviço, quintal e garagem. 

R$1.100,00
BELA VISTA
Sala, 02 quartos, banheiro social, JATOBÁ
cozinha, área de serviço, varanda, 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 
quintal e garagem. copa, banheiro social, lavanderia, 
R$700,00 quintal e garagem. R$1.000,00

BELA VISTA RECANTO DOS EUCALÍPTOS
03 quartos, sala, cozinha, banheiro Sala, 02 quartos, banheiro 
social, área de serviço, varanda e social,cozinha, área de serviço. 
garagem. R$750,00 R$550,00

CENTRO BROCOTÓ
04 quartos, 02 banheiros, sala de  Sala, 02 quartos, banheiro social, 
estar, sala de jantar, copa, cozinha, cozinha e área de serviço. 
área de séricos, varanda e pomar. R$600,00
R$1.500,00

www.carvalhoimoveis.net

VENDA AVULSA
Número avulso.......R$ 2,50
Número atrasado...R$ 5,00

TERRENOS

TERRENO AV. DAS NAÇÕES
Área: 749m²., excelente terreno, todo plano e mudado. R$2.000,00

PMPS
Decreto n° 1.360, de 20 de Junho de 2016.
Regulamenta a lei 3.286/2016 que alterou a  LOA, criando crédito especial para receber recursos do 
FNS – GOVERNO FEDERAL. 
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu Oliveira, usando das atribuições legais, 
especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Federal n° 4.320/64, da Lei 
Orçamentária Municipal em vigor e demais legislações pertinentes, decreta: 
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no Orçamento em vigor, com a 
seguinte discriminação e valor:

Art.2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm da fonte de recursos 
do Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 
de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte;
Art.3º - O valor discriminado no Art. 1° deste Decreto deverá ser utilizado, exclusivamente, para a 
finalidade de construção de Unidades Básicas de Saúde no município, atendendo o programa de 
requalificação de UBS, melhorando o atendimento aos cidadãos sul paraibanos.
Art.4º -  Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Paraíba do Sul, 20 de Junho de 2016.
Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul

Decreto n° 1.361, de 20 de Junho de 2016.
Regulamenta a lei 3.287/2016 que alterou a LOA, criando crédito especial para receber recursos do 
FNS – GOVERNO FEDERAL. 
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu Oliveira, no uso das atribuições de seu 
cargo, decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no Orçamento em vigor, com 
a seguinte discriminação e valor:

Art. 2° – Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm da fonte de recurso 
“PAC 2” de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC - Governo Federal, 
não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária de 2016, que 
resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art 3° – O valor discriminado no Art. 1° deste Decreto deverá ser utilizado, exclusivamente, para 
construção de uma unidade de educação infantil – Creche do Bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art 4° – Fica incluído no PPA, o programa de trabalho conjuntamente com sua fonte de recursos, 
descrito no Artigo 1°, alterando dessa forma o que se fizer necessário, na lei pertinente.
Art. 5° – Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 200 de Junho de 2016.
Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul

CONVOCAÇÃO 83 – CONCURSO PÚBLICO DE 2012
Tendo em vista a eliminação da candidata Isabela Chaves 
Renhe, fica o candidato abaixo discriminado convocado a 
comparecer a Subsecretaria de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 / Prédio Anexo – Centro – Paraíba 
do Sul – RJ, no próximo dia 28 de junho de 2016, terça-feira, das 
13 às 16 horas, munido dos seguintes documentos:
– XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
– XEROX DO CPF
– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E COMPROVANTE DA 
ÚLTIMA VOTAÇÃO
– XEROX DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO FILHOS MENORES 
DE 14 ANOS (Se houver)
– XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO (FOTO E VERSO)
– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP
– XEROX DO CERTIFICADO DE RESERVISTA (Se homem)
– XEROX DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (Recente)
– NADA CONSTA CIVIL E CRIMINAL*
– XEROX DO HISTÓRICO ESCOLAR OU DIPLOMA (De 
acordo com requisito para o cargo)
– 01 FOTO 3X4 (COLORIDA)
– XEROX COMPROVANTE DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA  
E HEPATITE B EM DIA
– XEROX REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE (Para 
profissões regulamentadas)
* O Nada Consta deverá ser retirado no Fórum do município 
onde reside o candidato ou pela Internet.
** O não comparecimento na data acima estipulada ensejará na 
eliminação do candidato, conforme item 9.6 do Edital n.º 
01/2012.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
- DANIELLE PEREIRA NAZARIO LOPES – ENFERMEIRO II
Paraíba do Sul, 21 de junho de 2016.
Elis da Costa Cândido
Subsecretaria de Gestão Pública

Lei n° 3.284, de 14 de junho de 2016.
Denomina Parque Fluvial Domingos Espíndola de Aguiar no 1º 
Distrito.
O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu 
Oliveira, faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – Fica denominada Parque Fluvial Domingos Espíndola 
de Aguiar, o espaço público de lazer e recreação, situado no 
centro da cidade, 1º distrito deste Município, medindo 343,00 
metros de cumprimento;
Art. 2° – A Municipalidade se encarregará da confecção da placa 
denominativa.             
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 14 de junho de 2016.
Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul

Lei n° 3.285, de 14 de junho de 2016.
Autoriza o Executivo a promover o sorteio de prêmios como incentivo ao pagamento dos Tributos 
Municipais.
O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu Oliveira, faz saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a promover sorteio de prêmios como incentivo ao 
pagamento dos Tributos Municipais, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e taxa de 
Serviços Urbanos(IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 
(TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFIS), do exercício de 2016 e/ou Dívida Ativa.
Parágrafo Único – As regras e definições do sorteio serão editadas mediante Decreto expedido pelo 
Executivo Municipal.
Art.2º - Os Prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com os tributos poderão 
ser: Automóvel, moto, eletro-eletrônicos, equipamentos de informática e outros.
Art. 3° – Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder Executivo poderá dispor 
de até R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), previstos na rubrica 48 programa de trabalho 

02.06.04.123.0032.1.019 – 3290 – Tesouro Municipal – 
Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 
Secretaria de Planejamento e Fazenda.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber doações de 
terceiros de bens móveis ou imóveis e inseri-las no bojo dos 
prêmios a serem sorteados.
Art. 5º - Esta Lei encontra-se em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 14 de junho de 2016.
Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul

 Lei n° 3.286, de 17 de Junho de 2016.
Altera LOA, criando crédito especial para receber recursos do FNS – GOVERNO FEDERAL. 
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu Oliveira, usando das atribuições legais, 
especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Federal n° 4.320/64, da Lei 
Orçamentária Municipal em vigor e demais legislações pertinentes, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no Orçamento em vigor, 
com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm da fonte de recursos 
do Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 
de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte;
Art.3º - O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, para a finalidade 
de construção de Unidades Básicas de Saúde no município, atendendo o programa de requalificação 
de UBS, melhorando o atendimento aos cidadãos sul paraibanos.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Paraíba do Sul, 16 de Junho de 2016.
Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul

 Lei n° 3.287, de 17 de Junho de 2016.    
Altera LOA, criando crédito especial para receber recursos do FNDE – PAC2/GOVERNO FEDERAL. 
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu Oliveira, no uso das atribuições de seu 
cargo, nos termos da Lei Federal n° 4.320/64 e a Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz saber que o 
Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no Orçamento em vigor, com 
a seguinte discriminação e valor:

Art 2° – Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm da fonte de recurso 
“PAC 2” de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC - Governo Federal, 
não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária de 2016, que 
resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art 3° – O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, para construção 
de uma unidade de educação infantil – Creche do Bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art 4° – Fica incluído no PPA, o programa de trabalho conjuntamente com sua fonte de recursos, 
descrito no Artigo 1°, alterando dessa forma o que se fizer necessário, na lei pertinente.
Art. 5° – Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 17 de Junho de 2016.
Márcio de Abreu Oliveira
Prefeito de Paraíba do Sul

LEI Nº 3.288 DE 16 DE JUNHO   DE 2016.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAIBA DO SUL do Estado 
do Rio de Janeiro, Márcio de Abreu Oliveira no uso de suas 
atribuições legais e considerando o Parecer Atuarial elaborado 
no Mês de Maio de 2016, faz saber que o Poder Legislativo 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Lei Municipal nº 3.123, de 04 de novembro de 2014, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º - Os órgãos da administração pública municipal direta ou 
indireta, Patrocinadores do Regime de Previdência de que trata 
esta Lei, contribuirão para seu custeio na alíquota de 11,00% 
(onze por cento), destinando-se ao custo normal para o custeio 
do plano de benefícios, já incluído o percentual destinado ao 
Fundo Administrativo.”
Art. 2º - Fica instituído, o plano de amortização para 
equacionamento de déficit atuarial indicado no Parecer Atuarial 
do exercício de 2016, conforme as seguintes alíquotas 

amortizantes:

Art.  3º - O Plano de 
Amortização de que trata o 
caput, será revisto nas 
avaliações atuariais anuais, 
sendo  a  sua  rev i são  

estabelecida por ato do chefe do Poder Executivo que conterá a 
planilha de amortização.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 17 de Junho de 2016.
MÁRCIO DE ABREU OLIVEIRA
Prefeito do Município de Paraíba do Sul

ALUGO APARTAMENTO
(COM CARACTERÍSTICA DE CASA)

Alugo apartamento com garagem independente na 
porta,    sala, suíte, quarto, banheiro social, 

cozinha e área de serviço.
Os dois banheiros com box em blindex e ducha 

higiênica.
Janelas e portas em blindex. Valor R$800,00

            
Rua da Figueira, 07, Recanto dos Eucalíptos,

Paraíba do Sul, RJ.

Telefone: (24) 2263 0416 ou (24) 98124 5861

Falar com Fernando
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Inauguração da primeira etapa das obras
da Cidade da Criança será nesta sexta-feira

Prefeito Marcinho, secretários municipais, vereadores e o povo sul-paraibano estarão presenteando
as nossas crianças com um dos melhores complexos esportivos da região

o dia 24 de junho, n o s s a s  c r i a n ç a s  e  opor tun idades  pa ra  as  
sexta-feira, às 9 horas, adolescentes. crianças sul-paraibanas. A No prefeito Marcinho e “Estamos construindo um Prefeitura dividiu a obra em 

s u a  e q u i p e  e s t a r ã o  s o n h o .  T e r e m o s  a  duas etapas, para que seja 
entregando a primeira etapa oportunidade de oferecer possível receber os Jogos 
das obras da Cidade da aos seis mil alunos da rede Estudantis de Inverno e Verão 
Criança. pública municipal de ensino (JEIV), que substituirá os 

O  C o m p l e x o  um centro de educação antigos Jogos Estudantis 
Esportivo contará com Ginásio integral voltado à prática Municipais (JEM), que serão 
d e  G i n á s t i c a  A r t í s t i c a  e s p o r t i v a  e  a o  r ea l i zados  em ju lho  e  
Georgete Vidor, onde teremos d e s e n v o l v i m e n t o  d e  dezembro. 
aulas com a professora aptidões artísticas. Estamos “Estamos preparando com 
Natália, futebol de campo sob dando oportunidades e muito carinho um dia que irá 
o comando do sul-paraibano e igualdade de condições marcar a história de Paraíba 
ex- jogador  Ed inho e  o  para que nossas crianças do Sul. Convido toda a 
preparador físico Litinho, possam crescer dignamente população, autoridades 
iniciação ao atletismo com a com liberdade para que públicas, civis e religiosas 
professora de Educação possam sonhar com um p a r a  c o m p a r t i l h a r e m  
Física, Andréia, e a reforma da futuro saudável e produtivo” conosco da nossa alegria e 
quadra poliesportiva. – declara emocionado o prestigiarem essa obra que 

Está nascendo a Prefeito Marcinho. transformará a vida de 
Cidade da Criança, um projeto A Cidade da Criança nossas crianças” – destaca 
de educação integral para va i  abr i r  um leque de Marcinho.

Ginásio de ginástica artística Pista de Iniciação ao atletismo
 ginásio de ginástica artística será A pista de iniciação ao atletismo será a 
inaugurado às 10 horas, com a presença primeira da região. Será inaugurada com uma Oda treinadora e técnica do Flamengo e da competição entre os atletas das escolas da 

Seleção Brasileira, Georgete Vidor e de rede pública municipal e poderá ser referência reformada. O piso, as traves, as tabelas de tipo esmeralda, utilizada nas principais arenas do 
membros da equipe que representará o Brasil para a preparação de atletas da região. basquete, os alambrados e os vestiários futebol mundial. Para ser inaugurado, foram 
nos Jogos Olímpicos 2016. A professora de Educação Física, receberam tratamento especial .  Será combinadas partidas de futebol entre os alunos 

O espaço possui uma área de 400 Andréia Baptista, destaca que Paraíba do Sul inaugurada com uma rodada completa do da rede pública municipal. 
metros quadrados e terá toda infraestrutura tem a oportunidade de se transformar na capital Campeonato de Futsal dos Núcleos.Quem ficou muito feliz com a qualidade 
necessária para a prática da ginástica artística, do atletismo no interior do Rio de Janeiro. “A pista A quadra poliesportiva receberá aulas do gramado foi um dos grandes entusiastas do 
ballet e danças. “Estamos muito felizes em ficou ótima. Teremos um espaço ideal para de futsal, vôlei, basquete, handball, além de fu tebo l  Fe rnando  Lu ís  dos  San tos ,  
receber este presente. O ginásio terá uma descobrirmos talentos. Teremos a oportunidade servir de espaço para aulas de capoeira. Serão carinhosamente conhecido como Fernando 
estrutura de ponta. Não fica devendo em nada de realizar competições amadoras e atrair novos várias modalidades oferecidas às crianças. “A Crioulo. “Fico sem palavras para descrever a 
para os melhores centros de treinamento do atletas para a prática do atletismo. Podemos, nossa quadra precisava de um reparo. Aqui nós alegria que estou sentindo. Os nossos atletas 
Brasil. Teremos condições de desenvolver um inclusive, criar convênio com a Confederação de vamos oferecer diversas modalidades. Os têm que valorizar e cuidar dessa estrutura. Estou 
trabalho de excelência com nossas crianças e Atletismo para obtermos maiores recursos para professores e os alunos estão encantados com a envolvido com o futebol há décadas e posso 
ainda receber atletas de nível nacional para expandirmos as atividades. Um grande avanço” oportunidade de desenvolver atividades com afirmar que nunca recebemos o carinho e 
treinamentos e intercâmbio. A ginástica artística – destaca a professora. uma estrutura adequada para sermos mais fortes atenção que o atual governo está nos dando” – 
sul-paraibana em breve poderá se destacar no Campo de futebol nos esportes” – declara Francine Fontainha, emociona-se Fernando. 
cenário nacional” – comemora a professora O campo de futebol possui medidas secretária de Educação.Quadra Poliesportiva
Natália Alves. oficiais no padrão FIFA. A grama utilizada é do A quadra poliesportiva foi totalmente 

Conheça passo a passo das inaugurações da Cidade da Criança

O adeus ao amigo Carlinho Michel
aleceu na madrugada de 
ontem, 21, em Paraíba do Sul, 
aos 67 anos, Carlos Bazili F

Holak, carinhosamente conhecido 
como Carlinho Michel.

Carlinho Michel era pessoa 
bastante estimada pela comunidade 
sul-paraibana e da região. Dedicou 
sua vida ao ramo de contabilidade, 
bem como ao empresarial.

Seu sepultamento ocorreu 
ontem, às 16h, no Cemitério 
Municipal Dr. Leopoldo. O corpo foi 
velado na Capela Mortuária, de onde 
saiu o féretro para a mesma 
necrópole.

Os familiares agradecem a todos que compareceram a este ato de fé cristã.
O Grupo JPS de Comunicação através de seus diretores e funcionários externa os 

sentimentos à família enlutada neste momento de dor e pesar.

Carlinho Michel com seus filhos Michel e Leandro Holak

Nova conselheira é eleita pelo Conselho
Tutelar em Paraíba do Sul

 Conselho Tutelar realizou no 
último domingo, 19, uma 
eleição para eleger seu último O
membro. Foram oito candidatos 

e 885 eleitores que se dirigiram até a 
sede da Prefeitura de Paraíba do Sul e 
votar em alguém. Neiva de Carvalho, 
moradora da Rua Randolpho Penna, 
bairro Jatobá, foi a vitoriosa e irá 
exercer o último cargo do conselho.

A organização do evento ficou 
por conta do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
que contou com a presença do 
presidente Dr. Luiz Otávio Ribeiro 
Vieira. Também esteve presente o 
promotor de justiça Dr. Paulo Henrique 
Pereira da Silva.
Com informações e fotos: Centro Sul Notícias

Gestantes de Paraíba do Sul já contam com
novos equipamentos para o pré-natal 
 município de Paraíba 
do Sul realizou um 
invest imento de 2 O
milhões de reais em 

novos equipamentos para as 
Unidades Básicas de Saúde, 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade e Casa da Mulher. 

D e n t r e  m u i t o s  
equipamentos que chegaram  
nas unidades de saúde, alguns 
s ã o  e s p e c í f i c o s  p a r a  
gestantes. Foram adquiridos 
35 detectores fetais para as 
UBS's, consultórios, Casa da 
Mulher e Policlínica, além de 
um novo aparelho de ultrassom 
de última geração para a Casa 
da Mulher. Casa da Mulher aumenta em 

Os dois aparelhos 6 vezes o número de 
irão trabalhar em conjuntos, ultrassonografias realizadas 
oferecendo melhor qualidade por mês com chegada do 
no pré-natal das gestantes sul- novo aparelho
paraibanas. Outra conquista para s e m a n a ”  –  d e c l a r o u  a  
“O detector fetal é muito a saúde da mulher foi a coordenadora da Casa da 
importante para fazer o aquisição de um novo aparelho Mulher Suellen Oliveira de 
a c o m p a n h a m e n t o  d a  de ultrassonografia para a Souza Marques.
gestação. Com ele podemos Casa da Mulher. O novo O acompanhamento 
avaliar a freqüência cardíaca equipamento vai realizar da saúde da mulher é uma 
do feto e percebendo algum exames ginecológicos e f o r m a  d e  p r e v e n ç ã o  e  
t i p o  d e  a l t e r a ç ã o  obstétricos, com a marcação tratamento para diversas 
encaminhamos para a Casa feita direto na Casa da Mulher. doenças. Investindo em novos 
da Mulher, onde é feito o “Até hoje a marcação era feita equipamentos a Prefeitura de 
ultrassom completo de na Policlínica com 40 vagas por Paraíba do Sul demonstra sua 
e m e r g ê n c i a .  Te r  e s s a  mês para as pacientes da Casa prioridade com relação a 
precisão no diagnóstico da Mulher, pois precisavam saúde. "Cuidar da saúde das 
aumenta muito a qualidade atender a demanda das UBS's mulheres é primordial, nós 
do pré-natal, que como e da emergência. Com o novo estamos sempre buscando 
s a b e m o s ,  é  d e  s u m a  aparelho teremos capacidade oferecer maior conforto e 
importância na gestação” – para realizar 240 exames por qualidade de vida para elas." 
declarou a enfermeira Marineia m ê s ,  c o m  u m  m é d i c o  - declarou o prefeito Marcinho. 
Souza. atendendo três vezes por 

Prefeito Marcinho e a secretária
de Saúde, Elaine Stelmann,

recebendo o aparelho de
ultrassonografia na Casa

da Mulher

Reajuste salarial para os servidores municipais
de Paraíba do Sul será a partir de julho

s  f u n c i o n á r i o s  pedagogos da administração que estamos enfrentando, 
públicos municipais pública direta e indireta. faremos de forma parcelada Ode Paraíba do Sul O secretário de a partir de julho de 2016", 

receberão reajuste salarial a Administração, Antônio José explicou.
partir de 1º de julho. Segundo Alves Gomes (foto detalhe), A lei sancionada 
informações da Prefeitura, o disse: "o reajuste salarial pelo prefeito Márcio Abreu 
prefeito Marcinho enviou será concedido conforme concede um reajuste de 
mensagem à Câmara dos l eg i s l ação  pe r t i nen te ,  9,28% parcelada da seguinte 
Ve reado res  a  f im  de  aplicando-se o índice oficial - forma: 2,0% nos meses de 
conceder a revisão salarial IPCA geral, calculando a julho, agosto, setembro e 
anual, de forma parcelada. inflação no período de maio outubro; e em novembro de 

O  r e a j u s t e  de 2015 a abril de 2016, que 1,28%.
contemplará os servidores e alcançou 9,28, assegurando Poucas cidades na 
f unc ioná r i os  a t i vos  e  a recomposição financeira região estão concedendo 
i n a t i v o s ,  o s  a g e n t e s  aos nossos servidores, r e a j u s t e  s a l a r i a l  a o s  
comunitários e de endemias, todavia, face à atual crise servidores municipais.
professores I e II, além dos financeira e orçamentária 

Thalita, Mariana, Júnior, Telma, Dr. Luiz Otávio,
Dr. Paulo Henrique e Andréa
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Paraíba do Sul foi capital do montain bike no último domingo
Atletas sul-paraibanos se destacam em diversas categorias

omingo (19/06) foi dia Municipal na organização do 
m o n t a i n  b i k e  e m  trânsito e da Secretaria de 
Sebollas. O 3º distrito Saúde através do apoio com D

foi a capital estadual do ambulância durante todos os 
atletismo. Cerca de 210 percursos.
amantes do ciclismo de A popu lação de 
aventura estiveram presentes Sebollas prestigiou em peso. 
para participarem da 2ª Etapa O comércio se preparou para 
do Rocky Biker. Atletas de receber os atletas e visitantes 
todas as idades competiram. e  t e v e  m o t i v o s  p a r a  
Adolescentes, jovens, adultos comemorar. “O movimento 
e idosos foram os artistas dos bares, lanchonetes, 
pr incipais deste evento padaria e da venda foi muito 
maravilhoso. Quem esteve bom. Esse tipo de evento é 
presente no local pode ver um muito bom para o local. Além 
clima alto astral, gente bonita e de promover o nome de 
uma competição eletrizante. Sebollas, trás o aumento das 

O  e v e n t o  f o i  vendas dos comerciantes 
realizado pela Ecomaverick e locais” – declara o Vereador 

km para atletas de alto nível. muito bem representada por ficou em terceiro colocado na categoria Sub 60. O atleta e 
contou com o apoio irrestrito Maninho Magdalena.

Os atletas desfrutaram das seus atletas. O empresário categoria Sub 40. E o morador de Sebollas, Uilian 
da Prefeitura de Paraíba do A competição foi 

belíssimas paisagens dos Pablo Albuquerque subiu o e m p r e s á r i o  e  g r a n d e  Mendes foi vencedor na 
Sul que contribuiu com a realizada em dois percursos, 

percursos.  lugar mais alto do pódio na entusiasta do esporte Sérgio categoria Master A1.
divulgação pela Secretaria de um com 20 km, para atletas de 

Paraíba do Sul foi categoria Sub 35. Joel Paiva Chagas foi vice-campeão na 
Comunicação, pela Guarda nível iniciante e outro com 45 

Equipe da Saúde deu suporte ao eventoEquipe das mulheres competidoras

Detran prolonga prazos para vistoria anual
ara maior conforto dos clientes, o Detran divulgou a ampliação dos prazos para a realização da 
vistoria anual obrigatória. Com a mudança, os veículos de placa com final 0 e 1, que deveriam Pter realizado procedimento até o dia 31 de maio, agora poderão fazê-lo até o dia 31 de agosto, 

juntamente com os veículos com final de placa 2, cujo prazo anterior era 30 de junho. Pelo novo 
calendário, os prazos vão de até 31 de agosto (pacas de finais 0, 1 e 2) até 30 de setembro (finais 8 e 9). 
Antes, os prazos eram entre 31 de maio (finais 0 e 1) e 31 de outubro (finais 8 e 9).
Veja o novo calendário: 
Prazo para vistoria anual Final de placa
Até 31 de agosto de 2016 0, 1 e 2
Até 30 de setembro de 2016 3, 4 e 5
Até 30 de outubro de 2016 6 e 7
Até 30 de novembro de 2016 8 e 9

Veja o antigo:
Prazo para vistoria anual Final de placa
Até 31 de maio de 2016 0 e 1
Até 30 de junho de 2016 2 e 3
Até 31 de julho de 2016 4 e 5
Até 30 de setembro de 2016 6 e 7
Até 31 de outubro de 2016 8 e 9

Firjan: limitação dos gastos públicos federais é crucial
e deveria ser estendida a estados e municípios
 proposta de limitar o fato um ajuste verdadeiro dos sustentabilidade fiscal ainda 
crescimento dos gastos gastos públicos. Por isso, o requer algumas mudanças Apúblicos é inédita e Sistema Firjan entende que a para que seja alcançada de 

muito pertinente. A história rápida aprovação desta m a n e i r a  t e m p e s t i v a  e  
econômica brasileira mostra proposta pelo Congresso permanente. O problema fiscal 
que o governo gasta além de Nacional é crucial não só para atual é tão grave que pode ser 
sua capacidade, e essa o equi l íbr io das contas comparado ao desafio de 
medida daria fim a esta públicas, como também para o manter a inflação sob controle 
dinâmica perversa. Isso é controle da inflação e a no final da década de 1990. 
particularmente importante no retomada do crescimento Nesse sentido, o Sistema 
momento atual em que a dívida econômico. Além disso, Firjan chama a atenção para 
pública cresce de forma defende que esta medida seja proposta de adoção de um 
explosiva, e na medida em que es tend ida  a  es tados  e  sistema de metas para a dívida 
não há mais como recorrer à municípios, haja vista que o pública, análogo ao sistema de 
inflação e ao crescimento da problema fiscal não é exclusivo metas de inflação, implantado 
carga tributária como fontes de ao governo federal. naquele momento igualmente 
financiamento das despesas Apesar da limitação importante da economia 
públicas. dos gastos públicos ser uma brasileira.

A única saída é de m e d i d a  n e c e s s á r i a ,  a  

GM faz agora ronda em bicicleta
esde a segunda-feira (13), a Guarda Municipal de Comendador Levy Gasparian 
está atuando também com ronda em bicicleta elétrica. D
Apelidada de RONBI (ronda em bike), a mesma conta com atuação de dois 

Guardas Municipais, que fazem o patrulhamento da ciclovia, fiscalização do trânsito e 
também, ronda escolar.

A iniciativa visa levar mais segurança e agilidade no patrulhamento efetuado pela 
GM, que em breve será instalada na Avenida Beira Rio, Centro.

Criada em 2011 pela Lei 718, a Guarda Civil Municipal de Comendador Levy 
Gasparian tem a função de proteger o patrimônio, bens, serviços, instalações públicas e 
meio ambiente do município.

Três Rios recebeu Imagem
de Nossa Senhora Aparecida 

a noite da última quarta- (permanece)
feira (15), dando início as 18 – N. Sª. Rosa Mística Ncomemorações dos 80 (passagem) / N. S. Aparecida 

anos da Liga Católica Jesus, (permanece)
Maria José da Paróquia São 19 – N. Sª. da Piedade 
Sebastião, a Imagem de Nossa (passagem) / N. Sª. da 
Senhora Aparecida chegou à Conceição (permanece)
Três Rios e  v is i tará  as 20 – Sagrado Coração 
comunidades da paróquia. (passagem) / São João Batista 

Serão quinze dias de (permanece)
c a m i n h a d a  p e l a s  2 1  21 – São Francisco 
comunidades, além do Colégio (passagem) / N. Sª. das Graças 
Santo Antônio e o Sítio Bom (permanece)
Pastor. A imagem estará 22 – N. Sª. do Rosário 
passando por algumas destas (passagem) / Santa Rosa 
comunidades e permanecendo (permanece)
em outras,  onde haverá 23 – São João Paulo II 
celebração da palavra ou santa (passagem) / Santa Edwiges 
missa. (permanece)

No dia 30 de junho, a 24 – Colégio Santo Antônio 
Imagem de Nossa Senhora (permanece)
segue para a Paróquia Nossa 25 – Asilo São Vicente 
Senhora Aparecida, em Levy (passagem) / Igreja Matriz 
Gasparian, às 9h, onde ficará (permanece)
até o dia 10 de julho, quando 26 – Sítio Bom Pastor 
retorna à Três Rios para a (passagem) / Cristo Rei 
celebração solene dos 80 anos (permanece)
da Liga Católica. 27 – Santa Bárbara 
Confira o calendário da visita (permanece)
da imagem às comunidades: 28 – Santa Teresinha 
16 – N. Sª de Guadalupe (permanece)
(passagem) / São Judas Tadeu 29 – N. Sª de Fátima 
(permanece) (permanece)
17 – N. Sª. da Penha Com informações: Entre-Rios 
(passagem) / Rainha da Paz on line

PREVSUL- Instituto de Previdência de Paraíba do Sul

PORTARIA N.º  048/2016
A Diretora-Presidente do PREVSUL, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: RETIFICAR, o 
Despacho datado de 05/06/2012, que fixou os proventos de Aposentadoria por Invalidez com 
Proventos Proporcionais, conforme dispõe o art. 6º-A da Emenda Constitucional n.º 41/2003 , incluída 
pela EC 70/2012, c/c Art. 2° da EC 70/2012 a Servidora Publica Municipal MARCIA GUERRA 
GUIMARÃES, Professor II, Matrícula E-532, Padrão Salarial B da Secretaria Municipal de Educação, 
a contar de 29/03/2012.
É fixado o provento de Inatividade, em R$ 529,30 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, 17 de junho de 2016,   GINA LANI BRASIL REGGIORI
Diretora-Presidente

PORTARIA N.º 049/2016
A Diretora-Presidente do PREVSUL, no uso de suas PORTARIA N.º  050/2016
atribuições legais, R E S O L V E: RETIFICAR, a Portaria n° A Diretora-Presidente do PREVSUL, no uso de suas 
102/2008 que concedeu pensão ao Sr. JOSÉ ALFANO atribuições legais,
CHAVES, em virtude do falecimento da Srª EUNICE R E S O L V E: TORNAR SEM EFEITO, o Despacho datado 
DOMINGUES DE CASTRO, Agente Administrativo da de 19/05/2008, que fixou os proventos de Pensão ao Sr. 
Secretaria Municipal de Saúde, aposentada, Matrícula E- JOSÉ ALFANO CHAVES em virtude do falecimento da Srª 
124, nível 06, Padrão Salarial J, de acordo com o que dispõe EUNICE DOMINGUES DE CASTRO,  Agen te  
o inciso I, do Artigo 8°, da Lei Municipal n° 2337/2004, Administrativo II da Secretaria Municipal de Saúde, 
fixando o valor da pensão em 100% do salário da inativa aposentada, matrícula E-124, Nível 06, Padrão salarial J, 
falecida, em conformidade com o inciso I, § 7°, do artigo 40 em conformidade com o inciso I, § 7°, do artigo 40 da CF e 
da CF e com a EC n° 41/2003, com efeitos a contar de 12 de com a EC n° 41/2003.
fevereiro de 2008, conforme Processo n° 1076 de 12 de Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, 17 de junho de 
fevereiro de 2008. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 2016
CUMPRA-SE. Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, GINA LANI BRASIL REGGIORI
17 de junho de 2016. Diretora-Presidente
GINA LANI BRASIL REGGIORI
Diretora-Presidente

Homem morre atropelado
por trem na travessia da
Matriz em Paraíba do Sul

Com ele estava uma mulher que também foi atingida e ficou gravemente ferida
m homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida 
após serem atingidos por um trem, na tarde do último dia U19, domingo, por volta das 13 horas, no Centro de Paraíba 

do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem identificado 
como Hamilton José, de 47 anos, morreu instantaneamente no 
acidente. 

A mulher identificada como Joice, de 22 anos, foi 
socorrida e levada com ferimentos graves para o Hospital de 
Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde 
permanece internada.

Morador de Paraíba do Sul é preso
com 200 tabletes de maconha em

Miguel Pereira
Droga vinha do Rio e seria revendida

em Paraíba do Sul
 Polícia Militar (PM) prendeu 
um homem por tráfico de Adrogas, na tarde do último dia 

17, sexta-feira, em Miguel Pereira. 
Segundo os agentes, o suspeito foi 
flagrado num carro com 200 tabletes 
pequenos de maconha.

A ação aconteceu durante 
um patrulhamento de rotina no bairro 
Governador Portela. Ainda de acordo 
com a PM, o rapaz confessou que 
comprou a droga numa favela da 
capital fluminense, para revendê-la 
em Paraíba do Sul, onde mora.

O homem, que não teve o 
nome divulgado, foi levado para a 
delegacia,  onde os pol ic ia is  
verificaram que ele já tinha passagem 
por posse e uso de entorpecentes.
Com informações: PS-mail Notícias

Material apreendido
(foto:divulgação/PM)


