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Polícia vê anúncio de coruja na internet e Cantagalo recebe a
apreende pássaros silvestres em Cantagalo primeira creche do
município
Polícia Ambiental apreendeu filhote de coruja e outras aves no Parque do Desengano
Ao ver um anúncio
em uma rede social,
a polícia neste fim de
semana chegou até
a um homem suspeito de prender e
comercializar pássaros silvestres no município de Cantagalo.
O suspeito, de 33
anos, oferecia filhotes de coruja na
internet através do
perfil de uma mulher.
Ele foi encontrado
no sábado, dia 24/
12, após agentes da

Unidade de Policiamento Ambiental
(Upam) do Parque
Estadual do Desengano entrarem em
contato como se estivessem interessados em comprar um
filhote de coruja.
O suspeito foi encontrado em casa
com os animais após
passar o endereço
para os policiais. A
mulher que anunciava os animais não foi

encontrada.
Além do filhote de
coruja também foram encontrados um
trinca-ferro, um canário-da-terra e três
coleiros.
Os animais foram
levados para o Parque Estadual do Desengano no município de Santa Maria
Madelena, onde, segundo informações
dos policiais, ficarão
em quarentena e

passarão por exames. “Após esse período eles serão devolvidos ao habitat
natural. Eles eram
mantidos em gaiolas
no imóvel”, disse a
polícia.
Ainda de acordo com
a polícia, o suspeito
foi levado para a
157ª Delegacia,
onde foi autuado por
crimes ambientais.
Ele irá responder em
liberdade.

Unidade atenderá em regimes integral e parcial crianças
do maternal até os 3 anos e 11 meses serão atendidas.
Cantagalo inaugurou, no
dia 23/12, a primeira creche do
município: a Creche-Escola
Municipal de Educação Infantil Prefeito Geraldo Pires Guimarães, com capacidade para
224 crianças em regime parcial e 112 em sistema integral
do maternal até os 3 anos e
11 meses, matriculadas na
rede municipal de ensino.
Instalada na Rua Azer Ribeiro, parte alta do bairro São
José, o mais populoso da ci-

dade com cerca de seis mil
moradores, a unidade tem
12.475 metros quadrados de
área construída e representa
um investimento de quase R$
2 milhões.
O recursos é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e a Secretaria Municipal de Educação
ficará responsável pelo
gerenciamento da unidade. A
unidade começa a funcionar a
partir de 2017.
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Filhote de coruja foi recuperado. Foto/UPAM

RJ 116 deve receber 90 mil veículos
durante feriado de Ano Novo
A Concessionária Rota 116
S/A, responsável pela administração da Rodovia RJ 116
(Itaboraí – Nova Friburgo –
Macuco) inicia na próxima
sexta-feira, dia 30, uma operação especial que se estenderá até o dia 02 de janeiro
(segunda-feira) para receber
os cerca de 90 mil veículos
que deverão circular durante
o feriado de Ano Novo. As
obras de melhorias ao longo
dos 140 quilômetros concedidos só serão retomadas na
terça-feira, dia 3, visando 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.
Durante o período do Natal,
a Concessionária recebeu 87
mil veículos e foram
registrados três acidentes envolvendo nove pessoas, sendo que uma delas fatal, que foi
um atropelamento na RJ 104.
A previsão é de que o volume
de tráfego durante o Ano Novo

permaneça o mesmo do Natal, com pequenas oscilações.
“Estamos trabalhando com o
mesmo efetivo do Natal e caso
seja necessário poderemos
colocar em funcionamento o
sistema de Papa-Filas nas
praças de pedágio para evitar
congestionamentos”, explica
Eduardo Junior, diretor administrativo da Concessionária.
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 necessá-
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Bom Atendimento e bom preço!!

Foto/divulgação

rio 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.?

Instalações Elétricas
Residenciais
Instalações Elétricas Industriais.
Instalação de Cerca Elétrica.
Instalação de Alarmes.
Instalação de Sistema de
Monitoramento ( Câmeras )
Instalações de Geradores de
Emergência....

Tel.: (22)2551-3755 / 9-8144-6236
WFG SERVIÇOS DE MONTAGENS ELÉTRICAS
LTDA - ME
Rua Julio Silveira do Amaral ,1053 loja 03 / Rodolfo
Gonçalves - Cordeiro

Quitanda
do Adilson
Rua : Júlio Silveira do Amaral nº 1036, bairro: Rodolfo Gonçalves
Cordeiro RJ .Próximo a ponte do Rodolfo.
Cel para contado: (22) 981-611936
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A Tecnologia Industrial Básica, designada pela Sigla TIB,
abrange as atividades de metrologia, normalização, avaliação da conformidade e inovação. Compreende, basicamente, a gestão que cada país desenvolve para atender as necessidades de certificação compulsória e voluntária de instrumentos, equipamentos, produtos e serviços inseridos nos
sistemas produtivos regionais.
No campo da defesa dos mercados consumidores, impõese um crescimento expressivo da certificação compulsória
em todos os itens que dizem respeito à promoção da saúde,
preservação do meio ambiente, proteção da vida humana,
animal e vegetal e defesa da concorrência e do consumidor.
Todos esses itens constituem objetivos legítimos da
sociedade e são amplamente divulgados e reconhecidos pela
OMC – Organização Mundial do Comércio.
Esse é um tema de alta relevância social e econômica e,
portanto, tem interesse direto tanto do governo, quer seja
em nível federal, estadual ou municipal, quanto do setor
privado, pelo que representa de amadurecimento das
relações comerciais do mercado interno e para o
estabelecimento de políticas de comércio exterior.
O Brasil apresenta a peculiaridade de reunir todas as
funções da TIB no SINMETRO – Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Criado pela
Lei 5966/1973, o sistema é constituído por entidades públicas
e privadas e apresenta um caráter regulamentador,
compreendendo as atividades da Metrologia Legal e a
Avaliação da Conformidade dos produtos sujeitos à
certificação compulsória.
Além dos aspectos mandatórios, o sistema atua fortemente
para atender a crescente necessidade de serviços de
certificação voluntária, demandados pelo setor privado, em
diversos setores da economia tais como: Saúde, Agricultura,
Meio Ambiente, Área Espacial, Área Nuclear,
Telecomunicações, Eletricidade, Recursos Hídricos, Petróleo
e Gás Natural.
Na mesma Lei 5966/1973 foram criados o CONMETRO –
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial e o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial. Ao CONMETRO
compete formular e supervisionar a política nacional de
metrologia, normalização industrial e certificação da
qualidade de produtos industriais, prevendo mecanismos de
consulta para convergir os interesses públicos, das empresas
e dos consumidores.
No caso do INMETRO, sendo uma Autarquia Federal, o
mesmo atua como órgão executivo central do SINMETRO,
podendo, mediante autorização do CONMETRO, acreditar
entidades públicas ou privadas para a execução de atividades
de sua competência. Entretanto as atividades de fiscalização
relacionadas à Metrologia legal e Certificação Compulsória
(dotadas de “Poder de Polícia Administrativa”) só podem ser
delegadas a organizações públicas estaduais ou municipais.
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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Feliz 2017

Por Leonardo Bessa

Meus amigos, que nesta virada de ano você possa olhar para trás e louvar a Deus por todas as bênçãos
recebidas. Assim como agradecer cada vitória conquistada e cada obstáculo superado.
Na oração do Pai Nosso Jesus indicou áreas pelas quais devemos orar. Entre elas destaco a necessidade de
buscar o Reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Príncipe da Paz. Assim fica evidente que o Reino anunciado
pelo Senhor Jesus é de Paz.
“Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto
na terra como no céu.” Mateus 6.9,10
Que em 2017 você busque o Reino de Jesus. Não abra mão de ser abençoado pela paz do Senhor.
Feliz 2017!

Receita para o fim de ano:

Prato principal elaborado: Lombo recheado
Ingredientes:
1,5 kg de lombo, Suco de 2 limões, ½ xícara de vinho branco seco
3 dentes de alho amassados, 1 colher (sopa) de gengibre ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto,1 xícara de tâmaras sem caroço
1 xícara de castanhas-do-pará picadas,100 g de bacon picado
Salsinha picada a gosto,4 colheres (sopa) de mel
1 colher (sopa) de manteiga
Modo de preparo:
1. Preaqueça o forno a 180ºC. Lave e seque o lombo.
2. Em uma tigela, misture o suco de limão, o vinho, o alho, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre o lombo e deixe
marinar por 2 horas no refrigerador.
3. Enquanto isso, em um processador de alimentos, triture as tâmaras até obter uma pasta. Acrescente a castanha-do- pará, o
bacon e a salsinha e misture bem. Reserve.
4. Retire o lombo da marinada, limpe o excesso de temperos e abra-o com uma faca em forma de manta.
5. Espalhe o recheio de tâmara sobre o lombo aberto. Enrole-o como um rocambole. Amarre-o com um barbante e passe o mel
e a manteiga em volta dele. Coloque o lombo em uma assadeira, regue com a marinada e cubra com o papel-alumínio.
6. Leve-o para assar por 2 horas. Retire o papel-alumínio e deixe o lombo no forno por mais 30 minutos, ou até que esteja
dourado. Sirva fatiado.
Rende: 8 porções
Preparo: 4 horas e 30 minutos
Créditos da receita: 100 receitas selecionadas Masterchef Brasil (Editora Alaúde)

Pele bronzeada e saúde: uma
combinação impossível
Pele bronzeada é sinônimo
de pele queimada pelo sol, ou
seja, danificada pela exposição solar e suscetível a envelhecimento precoce, manchas
e, até mesmo, câncer. sol
estimula a produção de
enzimas destruidoras do
colágeno, o que acelera o processo de envelhecimento.
Além disso, os raios levam
também à mutação do DNA,
o que pode causar o câncer
de pele.
Sendo assim, se bronzear
é totalmente contraindicado,
mesmo que seja usando protetor solar. Não é possível pegar uma cor usando filtro solar adequadamente. Se a pele
ficar morena significa que
houve queimadura, ou seja, a
proteção não foi efetiva e a
pessoa está suscetível a todos
os riscos que a exposição solar sem proteção traz – tanto
para o momento quanto para
o futuro.
Por mais que a nossa cultu-

ra valorize o bronzeado, é preciso priorizar a saúde. Não é
possível proteger a pele dos
danos causados pelos raios
solares e, ao mesmo tempo,
ficar com a pele morena. Levando em consideração os riscos que o sol representa, a
minha recomendação é que
cada um a mantenha seu próprio tom de pele. Além do envelhecimento precoce e do risco do câncer de pele, a exposição ao sol sem proteção
pode provocar manchas em
todo o corpo.
Há alguns anos, a ANVISA
proibiu o uso de camas de
bronzeamento artificial devido
aos riscos de câncer de pele.
Eles podem ser ainda mais
prejudiciais à pele do que a
própria exposição ao sol sem
proteção. Ele aumenta – e
muito – os riscos do desenvolvimento de câncer de pele.
Uma opção que é bastante
utilizada
são
os
autobronzeadores, cosméti-

cos que promovem uma oxidação da camada de pele morta, o que resulta em uma cor
semelhante ao do bronzeado.
Apesar de não penetrar nas
camadas mais profundas da
pele e não estimular a produção de melanina, estudos recentes mostram efeitos
colaterais do uso desses produtos.
Descobriu-se que os
autobronzeadores, quando
usados com muita frequência,
também envelhecem a pele –
mas menos que a exposição
solar –, pois estimulam uma
reação química chamada de
glicação, que está relacionada
ao processo de envelhecimento. O mesmo aplica-se aos
bronzeamentos a jato, já que
são usadas substâncias semelhantes para escurecer a pele.
Entre as opções disponíveis
no mercado, as formas mais
segura de escurecer a pele
são as pílulas de caroteno, que
uniformizam o tom da pele

com uma sensação de bronzeado. Ele protege contra a
penetração dos raios solares,
impedindo parte da ação deles. Entretanto, esses produtos não substituem o protetor
solar.
Existe uma cápsula disponível
no mercado que tem efeito
antioxidante e que age como
um filtro solar “de tomar”. Entretanto, deve ser utilizada
com a orientação de um especialista.
Acima de tudo, o mais importante é cuidar da saúde da
pele. Desejar ter uma cor sem
pensar nos riscos para o futuro é imprudente. A Organização Mundial de Saúde estima
que em 2030 existirá 27 milhões de novos casos de câncer. Não faça parte desta estatística.
*Annia Cordeiro é médica
dermatologista e diretora da
Clínica da Pele Annia Cordeiro (www.annia.med.br)

Aleitamento materno é o melhor para
o coração dos bebês prematuros
Pela primeira vez, a amamentação foi relacionada a uma melhor
estrutura cardíaca na idade adulta
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Amamentar bebês prematuros melhora a estrutura e a
função do coração, a longo
prazo, diz um estudo da Universidade de Oxford.
Os corações dos bebês nascidos prematuros, muitas vezes, desenvolvem-se de forma anormal. Os pesquisadores já haviam demonstrado
que, na vida adulta, os corações das pessoas que nasceram muito prematuras têm
câmaras menores, paredes
mais espessas e função reduzida.
Essas alterações no coração surgem nos primeiros
meses após o nascimento e,
portanto, a equipe de pesquisadores queria explorar se a
forma como o bebê era alimentado poderia ser capaz de
alterar a forma como o coração se desenvolveria.
Os pesquisadores já tinham

dados de mais de 900 indivíduos que foram acompanhados desde o nascimento,
como parte de um estudo anterior que começou em 1982,
sobre os efeitos de diferentes
regimes alimentares em bebês prematuros. Eles, então,
convidaram as pessoas que
tinham sido seguidas anteriormente para para participarem de um estudo detalhado
na Universidade de Oxford
sobre saúde cardiovascular,
utilizando a informação de
como diferentes regimes alimentares podem afetar o desenvolvimento do coração a
longo prazo.
Do grupo original, 102 pessoas foram a Oxford tomar
parte do estudo. E mais 102
pessoas da mesma idade que
não tinham nascido prematuramente também foram recrutadas, para compor o grupo

controle.
“O estudo publicado na revista Pediatrics mostrou que
aqueles que tinham nascido
prematuramente tinham volumes e função cardíacos reduzidos em relação aos nascidos
a termo. Essa redução foi consideravelmente menor em
pessoas que tinham sido alimentadas exclusivamente
com leite materno em comparação com aquelas alimentadas apenas com leite em pó.
Além disso, aqueles que foram
alimentados com uma combinação de leite materno e fórmula e que consumiram mais
leite materno tinham uma melhor estrutura e função do coração agora que eram adultos”, afirma o pediatra Moises
Chencinski, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

Depois de analisar os resultados para levar em conta outros fatores que podem ter
afetado o volume e a função
do coração, a amamentação
e a quantidade de leite materno na dieta ainda estavam claramente associadas a uma
melhora no volume e na função do coração quando comparados com a alimentação
com fórmula.
“Segundo os autores, mesmo a melhor fórmula carece
de alguns dos fatores de crescimento, enzimas
e
anticorpos que o leite materno fornece aos bebês em desenvolvimento. Estes resultados mostram que a
amamentação é capaz de
melhorar o desenvolvimento
do coração mesmo em pessoas cujo nascimento prematuro poderia afetá-lo”, afirma
o médico.
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Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 208/16
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 020/16
A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. ME
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
c) Valor Total: R$ 228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).
B)Data da celebração: 20/12/16
C)Data da entrega do objeto: 20 (vinte) dias
D)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa
– 3390.30.
Jornal O Macuco.Edição nº 274, 30 de dezembro de 2016, página 03.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
Proc. BOM PREVI nº 208/16
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso das suas
atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93, declaro RATIFICADA
a contratação abaixo referida. Autorizo, por desdobramento, a contratação nos seguintes termos:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Gabriela Feijó Loureiro ME
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
Valor: R$ 101,00 (cento e um reais).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa –
3390.30
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato e proceda ao
empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente e publique-se o presente ato na
imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO
aqui proferida.
Bom Jardim-RJ, em 20 de dezembro de 2016.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
Jornal O Macuco.Edição nº 260, 30 de dezembro de 2016, página 03.

Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 208/16
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 019/16
A)
DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Gabriela Feijó Loureiro ME
B)
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
c) Valor Total: R$ 101,00 (cento e um reais).
C)
Data da celebração: 20/12/16
D)
Data da entrega do objeto: 20 (vinte) dias
E)
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30.
Jornal O Macuco.Edição nº 274 , 30 de dezembro de 2016, página 03.

Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 208/16
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 021/16
A)
DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Ike Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
c) Valor Total: R$ 642,69 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
B)
Data da celebração: 20/12/16
C)
Data da entrega do objeto: 20 (vinte) dias
D)
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
Proc. BOM PREVI nº 208/16
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso das suas
atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93, declaro RATIFICADA
a contratação abaixo referida. Autorizo, por desdobramento, a contratação nos seguintes termos:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Ike Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
Valor: R$ 642,69 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa –
3390.30
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato e proceda ao
empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente e publique-se o presente ato na
imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO
aqui proferida.
Bom Jardim-RJ, em 20 de dezembro de 2016.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
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Proc. nº 183/2016

Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 183/16
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELÉTRICA Nº 022/16
A)
DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Márcio Renaldo Pereira
B)Objeto: Reparos na Rede Elétrica do Instituto
c) Valor Total: R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).
C)Data da celebração: 20/12/16
D)Entrega do Objeto: 30 (trinta) da assinatura do Contrato
E)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa
– 3390.30.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso das suas
atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93, declaro RATIFICADA
a contratação abaixo referida. Autorizo, por desdobramento, a contratação nos seguintes termos:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Márcio Renaldo Pereira
Objeto: Reparo na Rede Elétrica do Instituto
Valor: R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), parcela única.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa –
3390.39.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato e proceda ao
empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente e publique-se o presente ato na
imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO
aqui proferida.
Bom Jardim-RJ, em 20 de dezembro de 2016.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
Proc. BOM PREVI nº 208/16
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no uso das suas atribuições
legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal nº 8666/93, declaro RATIFICADA a contratação
abaixo referida. Autorizo, por desdobramento, a contratação nos seguintes termos:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Eletricidade Energia e Luz Comércio Ltda. ME
Objeto: Aquisição de Material Elétrico
Valor: R$ 228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da Despesa –
3390.30
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato e proceda ao
empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente e publique-se o presente ato na
imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO
aqui proferida.
Bom Jardim-RJ, em 20 de dezembro de 2016.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
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“Ser ou não ser? Eis a
questão”.
Shakespeare
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Endereçamos nossos parabéns à simpática e competente
empresária Rafaela Cariello, aniversariante do dia 14 de dezembro. Nós nos juntamos a seus amigos e familiares para
lhe desejar muita saúde, paz e prosperidade, pois ela merece.

Por Thiago Dias

Marta festejou seu aniversário dia 28!
Com grande satisfação, voltamos nossa atenção à querida Martha Jasmim, que no dia 28 de dezembro recebeu os parabéns pelo seu aniversário.Que a data seja
marcada por muitas alegrias ao lado de quem a ama.
Felicidades
A macuquense Thayonara Nascimento celebra seu aniversário no dia 28 de dezembro.Desejamos a bela, muita saúde,
sucesso e muitos e muitos anos de vida!
Parabéns!!!

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO DE ORIGEM BOM PREVI: Nº 224/15 –
REQUERENTE – HELENA MARIA VIANA QUARESMA –
SERVIDOR FALECIDO – VÍTOR JOSÉ DE LOURENÇO –
BENEFÍCIO - PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO – UNIÃO
ESTÁVEL – LEI Nº 9.278/96 – PROVAS APRESENTADAS –
NÃO CONVENCIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO –
DIRETOR PRESIDENTE - PUBLICAÇÃO OFICIAL - 07/03/
2016 - RETIRADA DE CÓPIA DO PROCESSO BOM PREVI Nº
224/15 – 20/05/2016.
- PROC. BOM PREVI Nº 201, DE 24/11/2016 - RECURSO –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTERREGNO
TEMPORAL – OITO MESES E DEZESSETE DIAS –
INTEMPESTIVIDADE - DESTINAÇÃO – DEPARTAMENTO
JURÍDICO - NÃO CONHECIDO – LEI Nº 9.784/99 –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE – STJ –
AFRONTA AOS ARTs. 59 e 63, INCISOS I e II – DECISÃO
ANTERIOR – MANTIDA. PROCESSOS DIGITALIZADOS E
ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA
CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO.
Bom Jardim – RJ, em 22 de dezembro de 2016.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
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EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
PROC. BOM PREVI Nº 210/2016 – LUIZ ANTONIO TITO –
SOLICITAÇÃO – PEDIDO REVISÃO DE APOSENTADORIA –
ALEGAÇÃO – NÃO CÔMPUTO NO CÁLCULO DOS
PROVENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS DE 55% INCORPORAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ – PORTARIA BOM PREVI Nº 022/2005,
PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL - DEC. Nº 20.910/1932 –
INDEFERIMENTO.
Bom Jardim – RJ, 20 de dezembro de 2016.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
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