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Eleitos de Macuco são diplomados
e recebem forte apoio dos presentes

Zé Estefani, Vereador eleito em
Macuco prioriza área da saúde
"A briga por um hospital na cidade é a minha bandeira"

Fotos/João Pedro Boquimpani

Zé Estefani com o presidente do PSDB-RJ, deputado Otavio Leite, no
evento do diretório estadual do partido no último dia 10 de dezembro, no
Rio de Janeiro.

Eleitos de Macuco são diplomados

O prefeito eleito em
Macuco, Bruno Boaretto e a
vice-prefeita
Michelli
Bianchini Biscácio, juntamente com os nove vereadores: Alberto Herdy, Julio
Badini, Zé Estefani, Diogo
Latini, Tico-Tico, Ederson,
Cássio Daflon João Batista,
Rominho e suplentes, foram
diplomados na tarde de 16 de
dezembro no na sede da 52º
Zona Eleitoral - Fórum de

Cordeiro- pela juíza eleitoral Samara Freitas Cesário.
A cerimônia de diplo-mação contou com a presença
de dezenas de macuquenses e familiares dos
eleitos que por mais uma
vez marcaram presença
com a certeza de dias melhores para o município.
O prefeito eleito, Bruno
Boaretto, expressou sua fe-

licidade com a conclusão da
oficialização das candidaturas:
- O ato da diplomação é a
confirmação da vitória nas
urnas reconhecida pela justiça, estamos aptos a tomar
posse e assumir a Prefeitura a partir do dia 1º de Janeiro, no dia 16 de dezembro a vontade do povo de
Macuco foi referendada ,

mais uma vez muito obrigado a todos que nos depositaram tanta confiança, sabemos que as dificuldades serão muitas,mas a vontade de
lutar e pode ver nossa
Macuco voltar a se desenvolver será maior. Vamos em
frente, pois quero nossa
Macuco de volta. Força, foco
e fé! Vai dar tudo certo, vem
com agente .

Zé Estefani foi eleito vereador de Macuco, em 2016, pelo
PSDB. Aos 37 anos, está indo para seu primeiro mandato,
depois de oito anos assessorando o vereador Bruno
Boaretto, eleito prefeito da cidade pelo PHS - de quem é
também primo.
Com 340 votos, Zé Estefani foi o terceiro candidato a vereador mais votado do município.
"Meu voto é consciente e ideológico. De pessoas que
querem mudança no município. Macuco enfrenta uma fase
política muito ruim. No último mandato, os vereadores foram muito omissos. E a população muito sofrida", descreveu.
Prioridade é área da saúde
Zé Estefani aponta a área da saúde como a mais frágil.
"Há muita carência em atendimento e exames têm que ser
feitos no município vizinho, através de convênios. A briga
por um hospital na cidade é a minha bandeira", afirma, lembrando que já existe uma obra iniciada, mas interrompida
devido à última gestão. "Queremos reiniciar essa obra".
Ele entrou no PSDB à convite da presidente local, Dra.
Daniela. E aposta no crescimento do partido não só no
município, como em todo o Brasil. "É o partido que tem grandes chances de chegar à presidência da república e fazer
muito por Macuco", observou.
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Projeto “Amigos do
Peito” é destaque da
saúde cordeirense
Foto/ Ascom Cordeiro

Vice-prefeito eleito e diplomado - Jorge Amaral

Prefeito eleito e diplomado - Antônio Gonçalves
Prefeito e vice-prefeito eleitos em Bom Jardim recebem diploma da juíza da Comarca do municípo de Bom Jardim, Hevelise Scheer.

Dois meses após as
eleições municipais, a juíza
da comarca de Bom Jardim,
Hevelise Scheer diplomou
os integrantes da política
bonjardinense. O ato aconteceu no teatro do Galpão
Cultural, no centro da cidade. No discurso inicial, a
magistrada reforçou a crise
econômica que assola o
Brasil.
- Infelizmente, nosso país

está mergulhado num caos.
O que se quer é que cada
um faça a sua parte. As leis
foram feitas para serem
cumpridas, não burladas.
Eleito com mais de 8 mil
votos, o candidato Antonio
Gonçalves e seu vice, o
médico pediatra Jorge
Amaral, foram os primeiros
a serem chamados pela
magistrada. Os vereadores
também receberam o

certicado, comprovando
que estão aptos para assumir uma cadeira na Câmara Municipal.
Franqueada a palavra,
Jorge Amaral, expressou
sua alegria diante da solenidade de diplomação. Além
dele, o vereador Francisco
Napolião, que até março
fora suplente, revelou sua
postura polítca.
- Falta seriedade desde

Brasília até aqui. Eu não tenho lado. Sou ligado a um
partido por força da legislação, revelou Napolião.
Alguns nomes conhecidos
voltam a integrar a Casa
Legislativa, como Vantuil
Marques Chipaini, Virginia
Lúcia Freire e Joelson
Guedes Veiga, que, nos últimos quatro anos foi vice-prefeito do município de Bom
Jardim.

Em agosto deste ano, a
Secretaria de Saúde de Cordeiro implantou o projeto
“Amigos do Peito”, para valorizar o aleitamento materno e o cuidado com a saúde
bucal do bebê. A iniciativa
integra as coordenações do
Núcleo de Educação em
Saúde, do Programa de
Atenção à Saúde da Mulher
e da Criança, e Núcleo de
Saúde Bucal.
O grupo se reúne sempre
às quartas-feiras, a partir das
oito horas da manhã, no Auditório do Centro de Saúde
de Cordeiro, no Bairro
Rodolfo Gonçalves, quando
as mães procuram a unidade para a aplicação da vacina BCG e para a realização
do Teste do Pezinho.
E o projeto completa quatro meses com força total. A

participação da comunidade
tem sido muito boa, com
destaque para os papais,
que têm demonstrado muito interesse em acompanhar
o desenvolvimento dos seus
filhos, ao lado das mamães,
fazendo jus àquele slogan
publicitário: “Não basta ser
pai, tem que participar”. E o
apoio é fundamental, pois as
mães precisam de um ambiente familiar adequado
para que possam ofertar ao
bebê tempo exclusivo para
a amamentação.
Com o slogan
“Amamentação em todos os
momentos. Mais Saúde, carinho e proteção”, as equipes atuam junto à comunidade para conscientizar
cada mãe e cada família
sobre tema.
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Confie na Palavra de Jesus
“E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo
trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas, porque
m a n d a s , la n ç a re i a re d e .” Lucas 5.5

Por Eduardo Neiva
Há muito tempo que abordamos os aspectos do uso
intensivo das tecnologias desenvolvidas para os diagnósticos clínicos. Essa dependência tecnológica trouxe
a impressão de que os métodos, instrumentos e equipamentos, utilizados nas avaliações dos pacientes de modo
geral são uniformes e sempre apresentam resultados
confiáveis.
No entanto, apesar de todos os avanços nos processos
de controle de qualidade, cada vez mais tecnologias são
desenvolvidas e disponibilizadas nos mercados, para
atender os anseios de profissionais e consumidores. No
caso da área da saúde, tratando mais especificamente,
nesta matéria, sobre os medidores de pressão arterial
humana mecânico tipo aneróides e os de líquido
manométrico, portátil ou não, o assunto requer atenção
especial por parte de administradores públicos que atuam
nesta ambiência.
Para que tal instrumento seja fabricado ou importado,
para ser comercializado no Brasil, existe uma legislação
específica de modo que esses medidores tenham
aprovado o seu modelo junto ao INMETRO – Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, de
acordo com a Portaria Nº 153 de agosto de 2005. Tal
reg ulamentação segue as Recomendações da
Organização Internacional de Metrologia Legal – OIML,
que tem por objetivo estabelecer critérios técnicos
mínimos para que tecnologias diferentes, fabricadas em
todo o mundo, possam apresentar a mesma qualidade
de medição e, assim, assegurar resultados confiáveis.
A dinâmica da regulamentação brasileira segue a
mesm a lógica internacional, onde participam
organizações tecnológicas, com forte ênfase em
atividades metrológicas, fabricantes e importadores de
várias marcas, representantes governamentais e
entidades de classe de defesa do consumidor. Com isso,
o país tenta garantir maior transparência e controle sobre
o uso, tanto por parte de profissionais e estabelecimentos
de saúde, quanto dos fornecedores e revendedores desse
tipo de medidor de pressão.
A Referida Portaria Inmetro baixa, então, o Regulamento
Técnico Metrológico – RTM, com diversas orientações
técnicas com vistas a promover a confiabilidade das
medidas executadas, com diversos tipos de ensaios que
devem ser realizados e registrados. Além desse objetivo
principal a legislação impõe multas altas, da ordem de
100,00 (Cem Reais) até 1.500.000,00 (Um Milhão e
Quinhentos Mil Reais), para quem comercializar tais
instrumentos sem o devido registro de aprovação do
modelo. Isso impõe aos ordenadores de despesa da área
de saúde um controle maior, quando dos certames
licitatórios de qualquer modalidade, sob risco de sanções
previstas em lei.
Diante de todo o exposto é que mais vez se constata a
enorme importância do estabelecimento de um órgão
municipal de tecnologia metrológica. Nesse tema, outra
ação estratégica consiste na atuação em conjunto com
os órgãos de defesa do consumidor municipais. Estes
podem promover a sinergia necessária entre os
consumidores, fabricantes e estabelecimentos que
comercializam e fornecem medidores de pressão, além
dos responsáveis pelos processos de licitação pública,
de modo a harmonizar os entendimentos necessários à
garantia da qualidade dos diagnósticos para a proteção
humana, assim como evitar multas indesejáveis a toda
sociedade.
Eduardo Neiva
Físico pela UFRJ, Geofísico da Indústria do
Petróleo, Mestre em Metrologia para a Qualidade
Industrial pela PUC-Rio, Membro da Associação dos
Engenheiros da Petrobras e da Society of
Petroleum Engineers (Sociedade de Engenheiros de
Petróleo), Ex Professor da Rede Pública e Particular
de Ensino, Ex Diretor da Regional RJ da Sociedade
Brasileira de Metrologia e Ex Presidente do Instituto
Macaé de Metrologia e Tecnologia - IMMT.
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Por Leonardo Bessa
Os pescadores trabalharam toda noite, o resultado da pescaria foi negativo, não apanharam nada. O inevitável
aconteceu, o desânimo, o cansaço tomaram conta dos corações daqueles homens, e agora o que fazer? A solução
era lavar as redes e voltar para casa. Porém antes da saída, um daqueles homens chamado Simão, teve um
encontro com Jesus.
Jesus lhe disse: Volte ao mar, e lançai a rede novamente. Ao lançar a rede, ela veio cheia de peixes. Foi uma
grande bênção aquela pescaria.
E você, o que está esperando para confiar na Palavra de Jesus? Só ele pode mudar a história da sua vida. Hoje
Ele te diz: Confie na minha Palavra. Eu sou Jesus, o Salvador, o Todo Poderoso. Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Apocalipse 3.20
Assim como Simão foi abençoado por Jesus, você também pode ser. “Confie na Palavra de Jesus”.
Feliz Natal!

Cuidados para combater a dengue
A proliferação da doença aumenta consideravelmente no Verão
A dengue é um dos maiores problemas da saúde
pública no país. A doença é
transmitida pelo mosquito
Aedes Aegypt, matando
milhares de pessoas por
ano. Aqui no Brasil, o Verão
é a época do ano em que
os casos da doença aumentam e é preciso estar
alerta e combater o mosquito. O Aedes Aegypt se reproduz em poças de água
parada: ele coloca seus
ovos e, após algumas semanas, as larvas começam
a aparecer. Nos meses
mais quentes, em que as
chuvas são abundantes, os
cuidados devem ser redobrados.
Segundo estimativas da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) quatro bilhões de pessoas vivem em
áreas com risco de infecção
pela doença. Anualmente,
3,2 milhões de casos são
registrados no mundo, sendo que 500 mil são considerados graves, e 21 mil
resultam em morte. A dengue afeta mais de 120 países e é considerada uma
doença negligenciada pelo
órgão.
Como explicado o Dr. Aier
Adriano Costa, coordenador da equipe médica do
Docway, a dengue é uma
doença viral, transmitida
pela picada do mosquito
com os mais variados sintomas e prognóstico incerto. Depois que a pessoa é
infectada pela doença, ela
demora de quatro a dez

dias para apresentar sintomas, que geralmente são
parecidos com uma gripe.
“Apesar de já termos criado
uma consciência maior sobre a doença, tem muito a
ser feito. É importante que a
população esteja atenta, no
verão os casos da doença
tendem a aumentar e muito”,
comenta.
Para o especialista, o que
muitas vezes dificulta o tratamento adequado da doença são os sintomas semelhantes com os da gripe.
“Como os sintomas iniciais
são parecidos com os de
uma gripe ou resfriado, a
maioria da população demora a procurar atendimento,
isso pode ter graves
consequências e levar a
morte. Aos primeiros sinais
de suspeita de dengue o paciente deve procurar imediatamente um médico”, explica.
Os principais sintomas da
doença são a febre elevada,
fortes dores de cabeça e nos
olhos, além de dores musculares e nas articulações. A
doença possui três fases:
febril, crítica e de recuperação. A fase mais delicada é
a critica, já que com ela podem surgir manifestações
clínicas da complicação da
doença chamada dengue
grave, que aparecem por
cauda do aumento da
permeabilidade vascular e
da perda de plasma, o que
pode levar ao choque
irreversível e à morte.

O médico explica que se o
paciente sentir sintomas
como dor abdominal intensa
e contínua; vômitos persistentes; hipotensão postural e/
ou tonturas e desmaios;
hepatomegalia dolorosa;
sangramento na gengiva e
no nariz ou hemorragias; sonolência; hipotermia; e desconforto respiratório. Deve
procurar imediatamente um
hospital. “A dengue tem cura,
tratada a tempo e adequadamente. Mas que já teve a
doença deve ficar atento, já
que em caso de um novo
contágio os sintomas são
mais intensos e o risco de
desenvolver a dengue grave
é mais alto”, finaliza.
Confira algumas dicas para
adotar em casa e evitar a
dengue:
– Não deixar água parada:
Todo mundo já está cansado
de ler em notícias, assistir
nos jornais e ouvir isso em
todos os lugares, mas é sempre importante lembrar. A
água da chuva se acumula
em diversos objetos, como
garrafas, pneus, entre outros.
Por isso, após a chuva, verifique se não há água acumulada em nenhum desses reservatórios e procure deixálos sempre de cabeça para
baixo;
– Areia nos vasos de plantas:
Antes colocar a água nos
vasos, preencha-os com
areia ou pó de café. Em se-

guida, pode colocar a água.
A quantidade é suficiente
para manter as plantas vivas. Assim, você evita que
a água fique parada e se torne um depósito para os ovos
do mosquito da dengue;
– Furos nos pneus velhos:
Se você ainda utiliza o pneu
velho para alguma coisa, então faça furos nele. Assim,
quando chover, a água irá
escorrer e evitar que o mosquito se reproduza. Já se
você não usa o pneu, se desfaça dele o quanto antes;
– Caixa d’água: Mantenhaa sempre fechada e limpe
com frequência utilizando
produtos específicos para
esse tipo de reservatório. A
mesma regra se aplica a cisternas, poços e caçambas;
– Calhas: É importante dar
uma atenção especial às calhas, procurando sempre remover folhas, galhos e outros objetos que impedem
que a água escoe. O ideal é
fazer a verificação em calhas, ralos e canos pelo menos uma vez por semana;
– Piscina: Outro local muito
propício para a proliferação
do mosquito da dengue. Se
você não está utilizando a
piscina, deixe-a coberta com
uma lona. A água desse reservatório deve ser tratada
com cloro e produtos desinfetantes que impedem que
o mosquito deixe seus ovos.

Reforma Trabalhista: quais mudanças vêm por aí?
Será que o 13º salário vai
acabar? E o trabalhador
não terá direito a férias? No
que diz respeito à jornada
de trabalho, haverá aumento? Essas são algumas dúvidas comuns a todos os
brasileiros ao ouvirem falar
do assunto "reforma trabalhista". Mas, na prática, o
que vai mudar?
As relações trabalhistas,
postas na mesa pelo governo Michel Temer e que pretendem trazer mudanças na
Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT tem por objetivo sinalizar aos aliados,
mercado e investidores que
o Planalto tem uma ação
para acelerar o crescimento da economia. As novas
modalidades de trabalho
são oriundas do Projeto de
Lei do Senado nº 218/2016,
de autoria do senador
Ricardo Ferraço (PSDBES), e propõe novos contratos parcial e intermitente, onde a jornada laboral

será menor do que 44 horas
e os direitos trabalhistas serão calculados proporcionalmente.
Desemprego
Em meio a uma taxa de
desemprego que inclui quase 12 milhões de desempregados, as propostas estarão
em pauta nas próximas semanas. De acordo com a
advogada trabalhista Sivone
da Silva, do escritório Silva
& Oliveira Advogados, que
estudou as duas modalidades de trabalho apresentadas, a jornada de trabalho
será menor do que as 44
previstas na atual legislação.
"Os direitos trabalhistas e
férias serão calculados de
forma equivalente as horas
trabalhadas".
No contrato parcial, a jornada de trabalho ocorre em
datas e horários antecipadamente definidas. "Hoje o trabalho parcial já existe e é

aquele cuja duração não
pode exceder 25 horas semanais, conforme determina
o artigo 58-A da CLT. Importante salientar que desde 2
de junho do ano passado,
quando foi publicada a Lei
Complementar nº 150/2015,
o empregado doméstico também pode se submeter ao
trabalho em regime de tempo parcial".
Trabalho parcial
No parecer de Sivone, o
trabalho parcial pode beneficiar aposentados, estudantes
e técnicos que querem trabalhar para complementar a
renda, uma vez que não são
raros os exemplos de pessoas que podem ou querem trabalhar apenas parte do dia ou
da semana, para ter mais
tempo livre. "Para as empresas também pode ser benéfico, uma vez que não precisarão manter seus empregados por 40 ou 44 horas se-

manais."
Por outro lado, no trabalho
intermitente o empregado
será chamado de acordo
com a necessidade do empregador: "Por exemplo: o
proprietário de um buffet infantil tem vínculo com uma
equipe de garçons. Se houver festa, os trabalhadores
são chamados. Caso contrário, não! E o empregador
não terá qualquer custo".
A matéria estabelece que
o contrato de trabalho deve
conter o valor da hora de trabalho do empregado que for
contratado como "intermitente", que não poderá ser
inferior ao dos empregados
em tempo integral que exercerem a mesma função.
Os períodos em que o
empregado prestará os serviços também devem ser
incluídos em contrato e, na
conjectura de alterações
ajustadas pelo empregador,
a mudança deve ser
comunicada ao trabalhador
com, pelo menos, cinco dias
úteis de antecedência. O
projeto estabelece ainda que
a recusa em alterar o período de prestação dos serviços não constituirá justa causa para o rompimento do
vínculo empregatício.
A advogada, Sivone da Silva, está à disposição para
entrevistas sobre o tema.
Para mais informações, entre em contato com a De
León Comunicações, nos
telefones (11) 5017-7604
ou bruna@deleon.com.br.
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 365/2016.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 365/2016, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93, declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. AUTORIZO,
consequentemente, a contratação nos seguintes termos:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADA: PONTOCOM DE BOM JARDIM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 04.320.496/0001-31
OBJETO: Aquisição de 04 (Quatro) “No Break”para a Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 2.760,00 (Dois Mil, Setecentos e SessentaReais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0112200021.001; Natureza de
Despesa: 4490.5200-00/15.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se
necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada Lei,
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Bom Jardim, 01 de dezembro de 2016.
ADEMYR GOMES FARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA BOM PREVI Nº. 073/2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso de
suas atribuições e de acordo com o Processo Administrativo nº 211/2016 de 15/12/2016 BOM PREVI,
R E S O L V E:
CESSAR o benefício de aposentadoria do Sr. SEBASTIÃO ANTONIO DE AGUIAR, Auxiliar de
Obras e Serviços Públicos, Nível I, Padrão H, Matrícula 10/1787-SMSP, em razão do óbito ocorrido
em 09/12/2016.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data do
óbito.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
BOM JARDIM/RJ, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
Jornal O Macuco. Edição nº 273, 21 de dezembro de 2016, página 03.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 457/2016.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 457/2016, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 24, inciso II, da
Lei Federal nº 8.666/93, declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. AUTORIZO,
consequentemente, a contratação nos seguintes termos:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADA:INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIALDE INFORMÁTICA
LTDA - ME.
CNPJ: 07.100.570/0001-00
OBJETO: Aquisição de 01 (Um) Roteador e 01(Um) Switch de Redepara a Câmara Municipal de
Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 457,00 (Quatrocentos e Cinquenta e SeteReais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0112200021.001; Natureza de
Despesa: 4490.5200-00/15.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se
necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada Lei,
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Bom Jardim, 19 de dezembro de 2016.
ADEMYR GOMES FARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA BOM PREVI Nº. 074/2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso de
suas atribuições e de acordo com o Processo Administrativo nº 211/2016 de 15/12/2016 BOM PREVI,
R E S O L V E:
CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA à Sra. MARIA NILSE DE NAZARETH AGUIAR, viúva do exservidor SEBASTIÃO ANTONIO DE AGUIAR, o qual pertencia ao Quadro de Inativos Municipal,
no cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Nível I, Padrão H, Matrícula 10/1787-SMSP,
falecido em 09/12/2016, com fulcro nos artigos 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal e art.
8º, inciso I c/c os artigos 20 e 21 da Lei Complementar n.º 039/01, de 20/03/2001 (Organização
do Regime de Previdência dos Servidores Públicos) e alínea “a” do inciso I do art. 217 do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, LC n.º 01/91.
Os proventos de pensão da beneficiária serão no total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
correspondente a um salário mínimo nacional.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data do
óbito.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
BOM JARDIM/RJ, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
Considera Facultativo o Ponto nas Repartições Públicas no âmbito do Poder Legislativo Municipal
na data que menciona.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, RJ, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento no art. 39, II, IV e V da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º - É considerado Facultativo o Ponto nas Repartições Públicas do Poder Legislativo nos
dia 23 (sexta-feira), 26 (segunda-feira) e 30 (sexta-feira) de dezembro de 2016.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em
contrário.
CÃMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-RJ, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016.
ADEMYR GOMES FARIA
PRESIDENTE
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 407/2016.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 407/2016, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 24, Inciso II, da
Lei Federal nº 8.666/93, declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. AUTORIZO,
consequentemente, a contratação nos seguintes termos:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADA: AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA.
CNPJ: 14.696.741/0001-63
OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços de Manutenção e Revisão do Veículo Oficial da Câmara
Municipal de Bom Jardim.
VALOR: Material - R$ 1.809,00 (Um Mil, Oitocentos Nove Reais).
Serviço - R$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Material - Programa de Trabalho:0000.0103100012.001; Natureza
de Despesa: 3390.30.00-00/5.
Serviço - Programa de Trabalho:0000.0103100012.001; Natureza de Despesa: 3390.39.00-00/
7.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se
necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada Lei,
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Bom Jardim, 29 de novembro de 2016.
ADEMYR GOMES FARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 451/2016.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, XXII, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 451/2016, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 24, Inciso XXII,
da Lei Federal nº 8.666/93, declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. AUTORIZO,
consequentemente, a contratação nos seguintes termos:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADA: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.
CNPJ: 33.050.071/0001-58
OBJETO: Complemento doPagamento de Serviços de Energia Elétrica, no Exercício Financeiro
de 2016, Fornecida ao Prédio da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 0,77 (Setenta e Sete Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0103100012.002; Natureza de
Despesa: 3390.39.00-00/9.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se
necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada Lei,
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Bom Jardim, 15 de dezembro de 2016.
ADEMYR GOMES FARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 075/ 2016, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - BOM PREVI, no uso de
suas atribuições e de acordo com o Processo Administrativo n.º 196/2016, de 17 de novembro
de 2016 – BOM PREVI
R E S O L V E:
CESSAR a Pensão Temporária do senhor LUIZ MÁRCIO DA ROSA FERREIRA, beneficiário
da Pensão Por Morte do falecido servidor LUIZ MÁRCIO VIANA FERREIRA, por renúncia
expressa, revertendo a respectiva cota à co-beneficiária MARIA TERESA DA ROSA FERREIRA,
com fulcro no art. 222, inciso VI e art. 223, inciso I da Lei Complementar n.º 01 de 19 de junho de
1991.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a
partir de 01 de dezembro de 2016.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
BOM JARDIM/RJ, em 16 de dezembro de 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE DE CORDEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 024/2016.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 1900.395.2016
CREDENCIAMENTO nº 02/2016
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2016.
PARTES: O MUNICÍPIO DE CORDEIRO e LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES
CLINICAS LTDA
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento no percentual de 25 (vinte e
cinco) por cento, correspondente ao valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
para execução de exames especializados e de analises clinicas, contidos no Anexo I do
presente edital, a serem ofertados aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Cordeiro/
RJ.
*
Fundamentação
Legal: A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no
art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93.
Rodrigo Romito Gonçalves
Secretario Municipal de Saúde
Jornal O Macuco. Edição nº 273, 21 de dezembro de 2016, página 03.

NOTA DE
ESCLARECIMENTO BOMPREVI
Considerando o Pacote de Medidas Administrativas
anunciado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
e pela preocupação gerada por parte de alguns
servidores do Município de Bom Jardim – RJ,
cumpre esclarecer que tais medidas não afetam
em nada a vida dos servidores ativos, inativos e
pensionistas do município.
A Direção.

Macuco, 21 de dezembro de 2016

JORNAL O MACUCO
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Todos os dias Deus nos dá um
momento em que é possível mudar
tudo que nos deixa infelizes. O
instante mágico é o momento em que
um 'sim' ou um 'não' pode mudar toda
a nossa existência.
Paulo Coelho

Por Thiago Dias
Foto/divulgação facebook
Fotos/João Pedro Boquimpani

NOTA DE
ESCLARECIMENTO
À população cordeirense,

Os padres - Alciney e Ce´sar

Amigos e familiares da jovem psicóloga Camila Leite
não perderam a oportunidade de saudá-la pela passagem de mais um aniversário. O Jornal O Macuco expressa sua satisfação por poder se dirigir a ela e desejar muitas felicidades. Parabéns, Camila.
Ornado com rosas coloridas, o andor, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição recepcionava os fiéis na
entrada principal da Igreja Matriz de Bom Jardim. O momento de devoção começava ali mesmo, através de uma prece
ou para admirar o trabalho decorativo.
A festa da Imaculada Conceição atraiu paroquianos às duas missas celebradas dia 8, feriado municipal. A celebração
foi precedida por mais um ato de fé. O Pároco, Frei Cesar, levou até o presbitério a imagem peregrina de Aparecida
para recordar que, em 2017, a Igreja no Brasil estará em festa.
- Depois de nove dias de preparação, nos reunimos para celebrar a Imaculada Conceição. A resposta de Eva é diferente da de Maria, que confiou ao dizer “faça-se em mim segundo a sua vontade”, observou o pároco em sua homilia, . O
Bispo Diocesano, Dom Edney Gouvea Mattoso, enviou uma carta à paróquia, reforçando que Nossa Senhora foi poupada do pecado orginal. Na mensagem episcopal estava implícita a preocupação da Igreja com relação ao aborto, já
que o Supremo Tribunal Federal entende que a prática abortiva até os primeiros três meses de gestação não é crime.
O bispo classificou a decisão do poder judiciário como uma barbárie.
Terminada a missa, a procissão percorreu as duas principais ruas do Centro. O Dogma da Imaculada Conceição foi
promulgado em 1854, pelo Papa Pio IX. Uma das bases bíblicas para essa conclusão está na saudação do Anjo que, ao
saudar Maria, intitulou-a como a “cheia de graça.”

O secretário de Meio Ambiente de Cordeiro, Paulo
Araujo, tecnólogo em Gestão Ambiental e ex-agente da
Polícia Florestal, onde prestou serviço de 1988 a 2009,
vem prestar esclarecimentos, em nome da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da EMATER local,
sobre o episódio ocorrido no último domingo (11/12),
quando um primata conhecido popularmente como
Barbado (Bugio) atacou um menor na A.P.A. Mata do
Posto, causando sérios ferimentos no mesmo, que foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao
Hospital Antonio Castro.
A Mata do Posto é um fragmento de floresta da Mata
Atlântica, transformado em uma Unidade de Conservação
(Área de Proteção Ambiental Municipal da Mata do Posto
Zootécnico - Lei nº 1371/2008). A gestão da APA é da
EMATER-Rio e o local é aberto ao público para
caminhadas, tráfego de veículos dos moradores,
empresas e órgãos públicos sediados no interior do
Parque de Exposições Raul Veiga, em um espaço
totalmente urbanizado.
Dividimos o espaço da APA com vários animais
endêmicos de nossa região e o mais sensato é mantermos
certa distância dos animais silvestres, pois não podemos
prever a reação dos mesmos. O que para nós pode ser
uma ação simples e amigável, para o animal irracional
pode ser interpretado como uma possível ameaça.
Não estava presente no momento do ocorrido, mas
posso afirmar que em meus 27 anos de serviços prestados
ao Batalhão Florestal e à frente de Secretarias Municipais
de Meio Ambiente, nunca registrei com uma ocorrência
dessa natureza. Existem especulações dando conta de
que o animal estava solitário, outros dizem que estava
acompanhado de uma fêmea e seu filhote, uns alegam
que estava sendo incomodado por transeuntes desde
cedo. O que aconteceu é uma incógnita para nós, motivo
pelo qual todos os frequentadores do local devem agir
com cautela, evitando aproximação e alimentação dos
animais, haja vista que a própria mata oferece o que o
animal necessita para a sua sobrevivência.
Cabe a nós orientar os frequentadores sobre os perigos
e sobre como conviver pacificamente com os animais,
pois devemos apreciá-los sem invadir o seu espaço, para
que não aconteça outro episódio negativo. A SMMA, em
parceria com a EMATER, providenciará placas
informativas sobre como lidar com os animais da Mata
do Posto.
Aproveitamos para solicitar que os frequentadores não
tentem se aproximar dos animais silvestres, seja para
alimentá-los ou para fotografá-los, a fim de não quebrarem
a harmonia entre os ambientes e seus habitantes. Caso
queiram registrar o momento visível de um animal
silvestre, que o faça de maneira discreta e cautelosa,
mantendo uma distância segura para todos.
Mais informações, entrar em contato com a SMMA de
Cordeiro, localizada no Centro Administrativo ou pelos
telefones (22) 25510620 e 2551-0145.

Rodovia RJ 116 deverá receber
90 mil veículos no período do Natal
A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração da Rodovia RJ 116 (Itaboraí – Nova Friburgo
– Macuco) prevê um tráfego de 90 mil veículos durante o
período do Natal. Uma operação especial será montada a
partir de sexta-feira, dia 23 que irá durar até a segundafeira (26/12) para receber os motoristas. Além de equipes
de plantão permanente com veículos especialmente equipados, a Concessionária poderá acionar o sistema de
Papa-Filas nas praças de pedágio para evitar retenções.
As obras em andamento ao longo dos 140 quilômetros da
RJ 116 serão paralisadas na manhã de sexta-feira, visando mais conforto para os usuários.
Igual volume de tráfego está sendo previsto para o período do Ano Novo. A operação especial será montada no
dia 30/12 (sexta-feira) e se estenderá até o dia 02 de janeiro (segunda-feira). As obras serão paralisadas nesses
dois dias para evitar transtorno na ida e na volta dos motoristas para a região serrana e centro norte do Estado.
Veículos especiais e equipes de socorristas estarão a postos em trechos da RJ 116 para atender as demandas.
“Estamos com um volume grande de obras entre Itaboraí
e Cachoeiras de Macacu, devido a duplicação daquele trecho, por isso montamos um cronograma especial para que
os motoristas não sejam prejudicados com operários, máquinas e caminhões circulando na rodovia. Apenas serviços emergenciais serão feitos nesses três dias de paralisação”, explica Almyr Percínio, diretor de engenharia da
Rota 116.
Serviços - Durante o período da operação especial, a
concessionária colocará a disposição todo seu efetivo
operacional no Serviço de Apoio ao Usuário. Em caso de
emergência os motoristas devem ligar para o 08002820116
para serviços como guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias-resgate, caminhões para apreensão de
animais, carro-pipa e equipe especializada para atendimento a acidente envolvendo produtos perigosos, que
estarão posicionados em locais estratégicos da rodovia,
durante 24 horas.
Orientações - Em caso de chuva ou neblina, é necessário diminuir a velocidade e aumentar a distância entre os
veículos. Caso não haja condições de seguir viagem, o
motorista deve parar e permanecer em local seguro até
que a chuva diminua.
Pedágio - A tarifa nas quatro praças de pedágio é de
R$5,40 para carros de passeio, R$10,80 para veículos de
dois eixos com rodagem dupla e R$21,60 para autos de
três a seis eixos o valor é de R$5,40, por eixo. Motocicletas são isentas da tarifa. Todas as quatro praças de pedágio (Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Furnas e Macuco)
estarão operando normalmente.

