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Hospital Nossa Senhora da Piedade oferece 
novas cirurgias e exames para toda a 
população

O investimento feito este ano 

pela Prefeitura de Paraíba do 

Sul no Hospital Nossa Senhora 

da Piedade (HNSP) ampliou o 

serviço de saúde do município, 

possibilitando que novos 

procedimentos pudessem ser 

oferecidos à população, todos 

feitos pelo SUS, a custo zero para 

os pacientes.

A partir do mês de agosto 

deste ano começaram a ser 

realizados no Hospital os 

atendimentos ambulatoriais 

de Oftalmologia; exames de 

Mastologia, Colonoscopia; Vídeo 

Histeroscopia; Cirurgias de 

Catarata; Cirurgias Vasculares, 

além do serviço de Radiologia 

para o laudo de exames. 

O atendimento ambulatorial de 

Oftalmologia é uma das principais 

demandas da rede municipal 

de saúde e foi transferido da 

Policlínica para os consultórios 

do HNSP, o que permitindo a 

ampliação do serviço. O médico 

responsável é o Dr. Ângelo 

Tamiozzo que de agosto a 

novembro fez 1050 atendimentos, 

ajudando a reduzir a fila de espera 

de pacientes no município. 

A Cirurgia de Catarata é mais uma 

conquista para os pacientes do 

HNSP e também é realizada pelo 

Dr. Ângelo. As cirurgias tiveram 

início em setembro e até o mês 

de novembro já beneficiou 25 

pacientes que aguardavam pelo 

procedimento. Antes os pacientes 

de Paraíba do Sul, muitos deles 

idosos, precisavam se deslocar 

ao Rio de Janeiro para fazer a 

cirurgia, o que gerava cansaço e 

possíveis transtornos de viagem.

As Cirurgias Vasculares 

realizadas no Hospital têm como 

responsável o médico Cirurgião 

Geral e Cirurgião Vascular, Dr. 

Diogo Leite, que já operou 12 

pacientes este ano na unidade. As 

Cirurgias Vasculares são indicadas 

para pacientes com problema 

circulatório e o atendimento 

ambulatorial é feito na Policlínica, 

sendo os casos cirúrgicos de 

pequena e média complexidade 

encaminhados para o HNSP.

O Dr. Abrahão Daher, é o médico 

proctologista que realiza os 

exames de Colonoscopia no 

Hospital. O exame é fundamental 

para a verificação de câncer 

de intestino e é indicado para 

pessoas com mais de 50 anos ou 

que possuam casos de câncer na 

família. De agosto a novembro 

foram feitas 55 Colonoscopias no 

HNSP. 

O cuidado com a saúde da mulher 

e a prevenção ao câncer de 

mama também recebeu atenção 

entre os novos procedimentos 

contemplados pelo Hospital. 

Os exames de Biopsia na mama 

são feitos pelo Mastologista, Dr. 

Ricardo Ribeiro, que já operou 

10 pacientes no HNSP. A Biopsia 

é a remoção de uma pequena 

quantidade de tecido para análise 

e verificação da presença ou não 

de câncer na mama.

A Vídeo Histeroscopia é outro 

procedimento importante 

oferecido às mulheres no 

Hospital e consiste em um exame 

minimamente invasivo e uma 

ótima ferramenta de diagnóstico 

para mulheres que apresentam 

problemas relacionados 

à infertilidade, aborto, 

sangramentos uterino, pólipos, 

miomas, suspeita de câncer e 

outra patologias do útero. O 

exame já beneficiou 15 pacientes 

do HNSP este ano e a médica 

responsável é a Ginecologista, 

Dra. Elizangela Ponte. 

Para oferecer mais segurança 

no diagnóstico de doenças e 

tratamento dos pacientes, os 

exames de raio-x realizados no 

Hospital agora são analisados pelo 

médico Radiologista, Dr. Hélio 

Bilheri. Mensalmente são feitos em 

média 800 laudos de exames de 

imagem no Hospital.

Todos estes novos procedimentos 

realizados no Hospital Nossa 

Senhora da Piedade têm como 

objetivo qualificar cada vez mais 

o serviço de saúde oferecido 

à população, ampliando o 

atendimento médico e facilitando 

o acesso de todos os sul-

paraibanos à saúde.
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Alunos sul paraibanos lançam 
livro sobre a cidade em manhã 
de autógrafos

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul, através da Secretaria Municipal 

de Educação, realizou um importante 

projeto durante os últimos meses, o 

Prêmio Literário Estudantil de Paraíba 

do Sul, contemplando todas as escolas 

da Rede. O prêmio resultou numa obra 

literária ilustrada com o título e tema 

do concurso, “Minha cidade, meu lugar”, 

que foi lançado na manhã do dia 16 de 

dezembro no Theatro Municipal Mariana 

Aranha.

Ao todo, são 58 alunos, entre escritores 

e ilustradores. O tema fala do amor 

que cada jovem cidadão alimenta pelo 

seu lugar, incentivando o sentimento 

tão necessário de apropriação e 

pertencimento, essenciais para que cada 

geração cuide, proteja e valorize sua 

cidade.

De acordo com a Secretária de Educação, 

Neila Moreira dos Santos Bouzada, 

idealizadora da ação, o Projeto Prêmio 

Literário nasceu como uma forma de 

incentivar, valorizar e introduzir o aluno 

no mundo da produção da leitura e 

escrita em uma real situação de uso. 

“Hoje é um dia muito feliz para todos nós 

da educação, estamos muito orgulhosos 

dos alunos. A ideia do livro nasceu com 

o objetivo de proporcionar aos alunos 

mais contato com a leitura e escrita. 

Foi um trabalho maravilhoso feito nas 

escolas, quero agradecer aos professores 

e diretores que incentivaram, agradecer 

ao presidente da Fundação Cultural, Laell 

Rocha pela parceria. Que vocês recebam 

este lindo presente de natal que é o 

livro”, afirmou a secretária municipal de 

educação, Neila Bouzada.

Os trabalhos passaram por uma 

efetiva avaliação técnica da comissão 

coordenadora e avaliadora, que tem 

entre seus membros   o professor Walmir 

Fernandes Pereira, a pedagoga Hilda 

Ribeiro da Silva, a professora Roberta 

Barros Êlmor e o diretor-presidente da 

Fundação de Cultura, Romualdo L. Rocha, 

mais conhecido como Laell Rocha. Em 

suas palavras impressas no livro, ele diz: 

É urgente colocar em prática as políticas 

públicas, programas e ações culturais 

para o desenvolvimento das pequenas 

cidades. A coordenação editorial é de 

Catarina Maul, pedagoga, escritora e 

editora, e o livro foi produzido pela Bem 

Cultural Editora.
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PORTARIA

OMITIDO DE 
PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 237/2017

[Nomeia o Conselho do FUNDEB 

(Conselho Municipal do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação)]

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul - 

RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada,  no 

uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1° - Nomear os membros abaixo 

relacionados como Representantes 

do Poder Executivo Municipal, para 

comporem o Conselho do FUNDEB 

(Conselho Municipal do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) de acordo 

com a Lei Federal nº 11.494 de 20 de julho 

de 2007,em substituição aos que foram 

nomeados através da Portaria nº67ª/2016.

Representantes do Conselho Municipal 

de Educação

Titular: Leonardo dos Santos Araújo

Suplente: Sabrina de Carvalho Soares 

Albino

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando todas 

as disposições em contrario. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paraíba do Sul, 

07 de novembro de 2017.

– 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 COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE RESERVISTA 

(para sexo masculino)

– XEROX REGISTRO NO CONSELHO 

DE CLASSE E COMPROVANTE DE 

ANUIDADE EM DIA

– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO COMO 

PRÉ-REQUISITO

CANDIDATOS CONVOCADOS:

• Thaiana Almeida Ferreira – Assistente 

Social;

• Tirle Oliveira Givisiez – Assistente Social;

• Elizabet Santos de Oliveira – Assistente 

Social;

• Marinez Amaral Francisco - ACD;

• Cláudio Merotto Aguiar – Médico 

Angiologista;

• Luciana Costa Nascimento – Médico 

Gastroenterologista;

• Juliana Guimarães Abreu – Médico 

Hematologista;

• Danielle Laranja Alberto – Nutricionista;

• Roberta Carvalho – Nutricionista;

• Vânia Paula Ferreira – Professor II - 

Artes

Paraíba do Sul,

23 de junho de 2017.

Comissão Organizadora e Avaliadora

Os processos abaixo discriminados 

estarão à disposição para avaliação dos 

candidatos, na Subsecretaria de Gestão 

Pública, no dia 26 de junho, das 9h às 12h 

e das 14h às 16h. 

Somente o candidato ou seu procurador 

poderão tomar ciência do motivo que 

ensejou o resultado de recurso proferido 

pela Comissão Organizadora e Avaliadora. 

Para tanto, deverá ser apresentada cédula 

de identidade original com foto.

NOME DO REQUERENTE 

N.º PROCESSO AVALIAÇÃO

Bárbara Nóbrega Simão 2017/6/4461 

INDEFERIDO

Luciana Aquino Ferreira Pinheiro 

2017/6/4457 INDEFERIDO

Patrícia Areias Coelho Reis Pereira 

2017/6/4452 INDEFERIDO

Tamiris Dias Fernandes de Oliveira 

2017/6/4475 DEFERIDO

Paraíba do Sul, 

23 de junho de 2017.

Comissão Organizadora e Avaliadora

ATOS DO GOVERNO

A Comissão Organizadora e Avaliadora 

do Processo Seletivo Simplificado, Edital 

04/2017, no uso de suas atribuições e 

considerando a urgência de contratação 

para que não haja descontinuidade nos 

serviços das áreas de saúde e educação, 

divulga a LISTAGEM FINAL, informando 

a condição dos aprovados dentro das 

vagas oferecidas no certame.

Os candidatos deverão providenciar 

os exames médicos necessários 

para realização da Perícia Médica, 

em conformidade com os itens 10.6; 

10.7 e subitens; 11.3 e 11.5, alínea “a” e 

comparecer no Setor de Gestão Pública 

no dia 26 de junho de 2017 munidos da 

documentação constante da Convocação 

01, publicada no site oficial do município 

(www.paraibadosul.rj.gov.br)

Paraíba do Sul, 

23 de junho de 2017.

Comissão Organizadora e Avaliadora

CONVOCAÇÃO 01 PROCESSO

 SELETIVO SIMPLIFICADO 04/2017

Ficam os candidatos abaixo discriminados 

CONVOCADOS a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 

Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba do Sul 

– RJ, no dia 26 de junho de 2017, segunda-

feira, de 9 às 12 horas ou das 14 às 16 horas, 

munidos dos seguintes documentos:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

04/2017 RESULTADO DOS RECURSOS

A Comissão Organizadora e Avaliadora 

do Processo Seletivo Simplificado, Edital 

04/2017, no uso de suas atribuições 

divulga o Resultado dos Recursos 

interpostos contra pontuação.

ASSISTENTE SOCIAL

N.º   NOME   PONTUAÇÃO

1. Thaiana Almeida Ferreira 21,5

2. Tirle Oliveira Givisiez  20,0

3. Elizabet Santos de Oliveira 18,0

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO

N.º    NOME   PONTUAÇÃO

4. Marinez Amaral Francisco 17,0

MÉDICO ANGIOLOGISTA

N.º   NOME   PONTUAÇÃO

1. Cláudio Merotto Aguiar  21,0

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

N.º   NOME   PONTUAÇÃO

1. Luciana Costa Nascimento 7,0

MÉDICO HEMATOLOGISTA

N.º   NOME   PONTUAÇÃO

1. Juliana Guimarães Abreu 0,0

NUTRICIONISTA

N.º   NOME   PONTUAÇÃO

1. Danielle Laranja Alberto 26,5

2. Roberta Carvalho  26,0

PROFESSOR II (ARTES)

N.º   NOME   PONTUAÇÃO

1. Vânia Paula Ferreira  0,0

Paraíba do Sul, 

23 de junho de 2017.



Página 4 Ano 01 • Edição 41 • 27 de dezembro de 2017


