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gestores municipais, estaduais 

eos representantes da iniciativa 

privada que participam da 

atividade turística na região.

A mesa principal do Fórum foi 

composta pelo secretário de 

estado de turismo do Rio de 

Janeiro, Nilo Sérgio Felix, a 

vice-prefeita, Mariangela Brick 

Santos, representando a Câmara 

Municipal o vereador Maninho 

Magdalena, o secretário 

municipal de turismo, Marcelo

No governo do prefeito Doutor 

Alessandro, Paraíba do Sul está 

retomando o seu lugar de 

origem: a Região Turística do 

Vale do Café.

O evento que marcou este 

retorno foi o “Fórum Regional de 

Fortalecimento do Turismo no 

Estado do Rio de Janeiro da 

Região do Vale do Café” que 

aconteceu na manhã da última 

quarta-feira, dia 23, no Theatro 

Mariano Aranha.

A partir do Fórum e da assinatura 

de todos dos secretários de 

turismo dos municípios da 

região, Paraíba do Sul deixa de 

pertencer à região dos Caminhos 

Coloniais e volta a fazer parte do 

Vale do Café.

O Fórum do Turismo foi realizado 

pela Secretaria de Estado de 

Turismo/TurisRio e contou com a 

participação do demais 

municípios da região, com o 

objetivo de aproximar os

Brum, e a secretária municipal de 

educação, Neila Bouzada.

O prefeito Doutor Alessandro 

não pode comparecer ao evento, 

devido a uma viagem à Brasília 

com o objetivo de trazer mais 

recursos para o município.

Nossa terra querida está 

inteiramente ligada à história do 

Ciclo do Café, um importante 

período da história brasileira. Em 

toda a extensão territorial do

município são dezenas de 

propriedades ligadas à produção 

cafeeira, como fazendas e 

engenhos.

O retorno de Paraíba do Sul ao 

Vale do Café é mais uma 

conquista do governo municipal 

para o turismo da nossa cidade.

Fórum de Turismo marca o retorno de 

Paraíba do Sul à região do Vale do Café
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CONVOCAÇÃO 89 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2017 

 

Tendo em vista o afastamento de Cláudia Brum, fica a candidata abaixo discriminada 
CONVOCADA a comparecer ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 
– Anexo à Prefeitura - Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 28 de maio de 2018, segunda-feira, 
de 14 às 16 horas, munida 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 COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (recente) 

– 01 FOTO 3X4  

– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO COMO PRÉ-REQUISITO 

– XEROX CERTIFICADO DE RESERVISTA (se homem) 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS: 

� Sueli Esteves Bressan – Professor I 
 

 

 
 

Paraíba do Sul, 25 de maio de 2018. 
 

 

 

Elis da Costa Cândido 
Setor de Gestão Pública 
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Na última segunda-feira, dia 28, o 

Secretário Municipal de Saúde, 

Fabiano Ribeiro, foi até à Câmara de 

Vereadores esclarecer as mudanças e 

melhorias na saúde municipal. Foram 

abordados temas como a abertura da 

maternidade no Hospital Nossa 

Senhora da Piedade, entre outros.

A Câmara Municipal respeitosamente 

recebeu o Secretário e juntos 

abordaram os projetos e mudanças. O 

Secretário e seus funcionários 

expuseram também com clareza e 

objetividade material como: 

processos de 2016 adiante. Sobre o 

projeto da reabertura da maternidade 

e a casa da mulher ao lado do 

Hospital, Fabiano apresentou o 

quanto será melhor estruturado, com 

mais recursos e maior segurança as 

gestantes de Paraíba do Sul terão 

estando próximas à maternidade do 

Hospital. Além de todo o serviço que

já são oferecidos na casa da mulher, 

as gestantes terão suporte de toda a 

estrutura oferecida pela futura

maternidade e realizar um desejo de 

muitos que é ganhar seus filhos na 

própria cidade sem ter que se 

deslocar para Hospitais da região.

Sobre o laboratório foi esclarecido o 

porquê da demanda reprimida de três 

meses nos exames de sangue. O 

Secretário com base em documentos 

mostrou que essa demanda vem de 

outubro, novembro e dezembro de 

2016, quando o laboratório parou de 

funcionar devido a falta de 

pagamento ao fornecedor, que por 

sua vez recolheu os equipamentos 

que estavam emprestados.

Ao assumir a gestão em 2017, a 

Secretaria de Saúde imediatamente 

realizou o chamamento público para 

contratação de um laboratório para 

desafogar o mais rápido possível essa 

demanda de três meses herdada. 

Desde então os exames estão sendo 

realizados de forma eficaz e mais 

econômica, caso fosse comprar os 

caríssimos equipamentos. Foi 

destacado também que esses exames 

são feitos através de preços de tabela

do SUS. 

Em breve a população receberá novas 

Unidades Básicas de Saúde como a de 

Santo Antônio que já se encontra em 

fase final da obra. Outras unidades 

estão sendo construídas nos bairros 

Parque Morone, Eldorado e Curupaiti 

e Bela Vista que terá suas obras 

iniciadas em breve. Lembrando que 

recentemente o bairro Santa Josefa 

recebeu uma Unidade nunca feita 

antes e que serve de modelo para a 

construção de outras.

Em publicação em rede social a 

Câmara elogia a postura do 

secretário: ”O secretário põe em 

pauta questionamentos da população 

sobre o andamento da saúde no 

município e traz esclarecimentos que 

até então a população e vereadores 

não conheciam, mas de uma forma 

transparente e demonstrando uma 

enorme capacidade profissional para 

estar diante de uma pasta tão 

importante que é a secretaria de 

saúde de nossa cidade”.

Secretário Municipal de Saúde é 

recebido pela Câmara de Vereadores


