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Tragédia na Serra
completa 6 anos
Há seis anos, moradores
da Região Serrana, viviam
momentos de angústia e viram amigos e parentes perder a vida na maior tragédia
climática do país na noite de
11 para 12 de janeiro. Foram
918 mortes e 100 pessoas
ainda são dadas como desaparecidas, segundo dados
do governo estadual. Apesar do tempo já ter passado
e algumas obras já estarem
concluídas, 67.288 pessoas
ainda moram em áreas de
risco nas três principais cidades da Serra.
Só em Petrópolis, são 27
mil famílias morando nesses
locais. Os dados foram divulgados pela Prefeitura no dia
27 de dezembro do ano passado, após um novo Plano
Municipal de Redução de
Riscos. Já em Teresópolis, a
Defesa Civil estima que 19
mil pessoas ainda estejam
morando em áreas de risco.
“Esse número é variável.
Consideramos áreas de risco baixo e médio. As de risco elevado já estão interditadas, algumas famílias recebem o aluguel social e algumas casas já foram demolidas. Mas esse número de 19
mil pode mudar pois, infeliz-

mente, algumas famílias
retornam para esse locais”,
explicou Breno Correia, secretário de Defesa Civil.
Em Nova Friburgo, a Prefeitura informou que 21.288
pessoas ainda moram em
áreas de risco, sendo
18.632 em locais com possibilidade de deslizamentos
e 2.656 em áreas de inundação. Ao todo, 5.322 moradias estão expostas a algum tipo de risco, com 33
imóveis em risco alto e 98
em risco muito alto.Casas
para quem perdeu tudo
De acordo com a Secretaria Estadual de Obras
(Seobras), foram construídas 2.425 imóveis para vítimas da tragédia na Serra,
sendo 28 em Bom Jardim,
2.337 em Nova Friburgo, 50
em Petrópolis e dez em São
José do Vale do Rio Preto.
Ainda faltam ser entregues
2.132
unidades
habitacionais.
do e morando improvisadas
do lado
Só em Teresópolis, 1.600
famílias aguardam a entrega dos apartamentos que já
estão prontos às margens
da BR-116, na Fazenda
Hermitage. Segundo a

Seobras, a entrega está prevista para o segundo semestre deste ano. A liberação de R$ 1,6 milhão promete agilizar o processo,
que depende da conclusão
de obras na parte comum,
como por exemplo, pavimentação e drenagem.
Em novembro do ano passado, cerca de 30 famílias
que estavam com o aluguel
social em atraso acamparam no conjunto habitcional
da Fazenda Hermitage. Eles
pediram a entrega dos apartamentos, mas deixaram o
local após o Minsitério Público interferir na situação.
Em nota enviada à imprensa, o governo estadual
também deu prazos para a
entrega de unidades em outras cidades da região:
- 158 em Areal – 2º semestre de 2017
- 194 em Bom Jardim – 1º
semestre de 2017 (Bom
destino) e 2º semestre
(Chalet)
- 80 em São José do Vale
do Rio Preto – 2º semestre
de 2017 (Sítio São Guido)
- 100 em Sumidouro - 2º semestre de 2017 (Porteira

Verde)
- 1.600 em Teresópolis - 1º
semestre de 2017 (Fazenda
Hermitage)
Aluguel social
Enquanto as moradias não
são entregues, o governo
estadual segue com o pagamento do aluguel social para
2.735 famílias.
Com pagamento variando
entre 400 e 500, o gasto
mensal com o benefício é de
R$ 1.339.600. Em um ano,
saem dos cofres públicos
R$ 16.075.200.
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Veja os números por cidade, divulgados pelo Governo do Estado:
Areal - 75 famílias (R$ 400)
Bom Jardim - 76 famílias
(R$ 400)
Nova Friburgo - 97 famílias
(R$ 500)
Petrópolis - 772 famílias (R$
500)
São José do Vale Rio Preto
- 81 famílias (R$ 400)
Sumidouro - 47 famílias (R$
400)
Teresópolis - 1.587 famílias
(R$ 500)
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2017 – O Ano da Gratidão

Metrologia e
Saúde
Ocupacional

“Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque
inclinou para mim os seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei enquanto viver.
Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de
mim; encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor,
dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma! Salmo: 116. 1-4

Por Eduardo Neiva
Existem m uitos agentes que impõem riscos
ocupacionais. Certamente que todos devem ser tratados
de forma responsável, pois afetam diretamente a saúde
do trabalhador e, de modo geral, a vida do ser humano
com consequências para o “bem estar” das famílias envolvidas. Nessa questão, chamamos a atenção para os
níveis de ruídos envolvidos em todos os ambientes de
trabalho, cuja incidência parece ser muito maior que imaginamos.
Os fatores, de grande influência, que potencializam os
riscos envolvidos são o tempo de exposição e intensidade
do ruído. Não podemos negligenciar esses, pois apesar
da intensidade ser relativamente baixa, em determinados
locais, o tempo muito prolongado de exposição pode
provocar sérios danos ao longo dos anos. A situação
inversa se apresenta igualmente perigosa. De qualquer
forma, ambas as situações configuram um cenário de
altíssimo risco para a saúde do trabalhador.
Com o objetivo de disseminar a proteção e prevenção
para a saúde humana o país estabeleceu leis e normas
regulamentadoras, com a finalidade de adequar o tempo
de exposição com a dose desse agente ruído. Dentre as
legislações pertinentes a essa matéria destaca-se o
Programa de Conservação Auditiva (PCA), com o objetivo
de preservar a audição do indivíduo, sendo ele portador
ou não da perda auditiva.
A confiabilidade do PCA depende exclusivamente dos
processos de calibração dos audiômetros e ensaios das
cab ines audiom étricas, conform e determinação
estabelecida pela Resolução N° 365 de 30 de março de
2009 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa).
Este recomenda, fortemente, que a calibração deve ser
feita, com periodicidade anual, por laboratórios de
calibração acreditados pelo Inmetro, ou seja, que façam
parte da Rede Brasileira de Calibração (RBC), cujo
certificado possui reconhecimento internacional. Dessa
forma, obter o certificado de calibração dos equipamentos
e instrumentos envolvidos nos exames audiométricos é
a forma de garantir resultados mais confiáveis e
fidedignos.
Como um exemplo, bastante significativo, supomos que
um audiômetro apresente uma diferença de 05 decibéis
(dB) em relação a um padrão estabelecido. Esta situação
pode promover avaliações equivocadas, tanto em função
do grau quanto do tipo de perda auditiva, trazendo
consequências indesejáveis para todos os envolvidos.
Outra questão do cotidiano das organizações se relaciona
aos exames admissionais e demissionais. Imaginemos,
como outro exemplo prático, que um audiômetro não
detecte uma anomalia de um trabalhador portador de
perda auditiva, em função do equipamento não estar
calibrado ou não possuir um certificado de calibração que
comprove que o mesmo apresenta erros máximos
admissíveis, conforme norma técnica ou regulamento
específico. Essa é uma situação que, além do fator mais
importante que é exatamente a saúde das pessoas, pode
gerar muitas questões jurídicas envolvidas com esse
tema.
De qualquer modo, o mais importante é estabelecer
processos de medição adequados para proporcionar os
melhores diagnósticos clínicos e, consequentemente,
auxiliar na promoção da saúde e garantia da vida humana.
Nessa am biência a metrologia tem o seu papel
fundamental.
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 –
SBM/RJ e Ex Presidente do Instituto Macaé de
Metrologia e Tecnologia - IMMT.
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Por Leonardo Bessa
Por diversas vezes nos encontramos em situações parecidas como no texto acima; momentos de angústias,
preocupações e até mesmo de encarar a morte bem de perto. Você já passou por isso?
Existe algo bastante comum entre as pessoas, na hora do aperto, sempre dizem: Senhor ajuda-me!
Hoje eu quero lhe motivar para que você continue buscando o auxílio e socorro que vem do Senhor Jesus, Ele é
poderoso para lhe ajudar.
Como resposta aos benefícios que o Senhor lhe tem feito, eu te aconselho a ser GRATO. Seja GRATO. Pague todos
os votos que um dia você fez quando estava no momento de aperto. E, acima de tudo, entregue a sua vida ao Senhor
Jesus.
Que em 2017 você desenvolva a gratidão.

Mantenha as mãos limpas para evitar doenças
Especialista fala sobre a importância desse ato no nosso dia a dia
Lavar as mãos pode parecer apenas um simples hábito de higiene. Porém, o
que muitos não sabem é que
esse hábito pode prevenir
contra diversos tipos de doenças, principalmente as
infectocontagiosas. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que é possível reduzir em até 40% o risco de infecções, diarreias,
resfriados e conjuntivite,
quanto mantemos esse hábito.
Segundo Dr. Aier Adriano

Costa, coordenador da equipe médica do Docway, as
mãos são as principais vias
de transmissão de germes e
micro-organismos. “Se não
mantivermos as mãos limpas, atos simples como coçar os olhos, o nariz e a
boca, podem colocar sua
saúde em risco”, comenta.
O ideal é lavar as mãos
várias vezes ao longo do dia.
Além disso, é imprescindível
lavar as mãos antes e depois das refeições, assuar o
nariz ou usar o banheiro.

Também é fundamental
higienizar as mãos antes e
depois de utilizar transporte
público. Os ônibus e metrôs
são lugares muito propícios
para termos contato com
bactérias.
Para quem passa muito
tempo na rua e não consegue parar em todos os lugares para lavar as mãos, uma
opção é o álcool-gel. “O álcool-gel, serve para desinfetar e matar qualquer tipo de
bactéria, desde que sua concentração seja de 60% a

80%. Entretanto, apesar de
ter uma duração prolongada,
ele não substitui a lavagem
com água e sabão”, explica.
Para completar, o médico
alerta as pessoas que usam
lentes de contato. “Antes de
colocar e tirar as lentes, as
mãos devem estar bem limpas. Contaminar as lentes
pode fazer com que a pessoa tenha conjuntivite e tenha que se desfazer das lentes mais cedo do que o comum”, detalha o especialista.

Alimentação saudável contribui para
o bronzeado perfeito no verão
A nutricionista Natalia Dourado, da Sanavita, indica a ingestão de porções diárias
de frutas,legumes e verduras ricos em betacaroteno
Férias é sinônimo de sol,
praia e piscina: o cenário
perfeito para quem, além de
descansar, está em busca
de melhorar o bronzeado.
Mas além de tomar alguns
cuidados básicos para a exposição ao sol, as pessoas
que querem ficar com a pele
bronzeada podem ter na
ingestão de determinados
alimentos, que contenham
vitamina A e betacaroteno,
um grande aliado.
A nutricionista Natalia Dourado, da Sanavita, explica
que
o
pigmento
betacaroteno pode ser encontrado em alimentos com
cores alaranjadas, amarelas
e vermelhas, como cenoura,
beterraba, abóbora, mamão,
manga e pêssego. “O pig-

mento auxilia na proteção e
no bronzeamento natural da
pele. Consumindo esses alimentos diariamente o organismo
transforma
o
betacaroteno em vitamina A,
que age diretamente no corpo prevenindo o envelhecimento precoce, dificuldades
com a visão e câncer de
pele”, enfatiza.
A ingestão frequente desses alimentos ativa a
melanina, pigmento que dá
cor à pele, favorecendo a tão
almejada cor de verão.
“Existem inúmeras opções
de receitas com esses alimentos e a recomendação é
que sejam consumidas dentro das 5 porções de frutas,
verduras e legumes reco-

mendação diária destes ingredientes”, indica Natalia.
Para quem quer garantir a
cor e a saúde, mas busca
praticidade, a nutricionista
indica o Mix Bronze Sanavita
- uma opção de bebida rica
em betacaroteno, que une
frutas e vegetais como laranja, cenoura, manga, gengibre e acerola em um único
composto, facilitando a rotina de quem não consegue
tempo para preparar os alimentos durante a semana.
“O suco funcional proporciona hidratação e ação
antioxidante auxiliando no
equilíbrio do corpo saudável.
Além disso, o composto
também é enriquecido com
polidextrose - uma fibra ca-

paz de ativar a flora intestinal saudável, auxiliando, inclusive, nas dietas para perder peso, pois contribui também para a sensação de
saciedade”, ressalta.
A nutricionista lembra que
além de alimentos ricos em
betacaroteno, outros tipos de
cuidados são necessários
para aproveitar o verão da
melhor maneira, como beber bastante água, sucos
naturais, água de coco e frutas ricas em água como
melancia, melão, entre outras, para se hidratar. Além
disso usar protetor ou
bloqueador solar e evitar a
exposição ao Sol entre 9h e
16h, são cuidados essenciais para a saúde da pele.

A democratização do ensino básico
Um ensino básico de qualidade é direito de todas as
crianças e adolescentes e
está assegurado tanto pela
Constituição, quanto pelo
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Por
isso,
as
diretrizes
curriculares do ensino básico passaram por mudanças.
Mas como realizar tais modificações pensando no papel e responsabilidade do
professor dentro do espaço
escolar?
O ambiente escolar recebe alunos de diversas culturas, relações familiares e
com especificidades de sua
região. E toda essa diversidade deve ser respeitada
em sala de aula. Para lidar
e atender esta complexidaFoto/divulgação

de é necessário que as instituições, por meio de seus
docentes e equipe pedagógica, estruturem um currículo que tenha condições de
atender a esta diversidade
de maneira significativa, tanto para o professor, quanto
para os alunos, pois a realização deve acontecer para
ambos os lados.
Esse desenvolver implica
no planejamento do professor e na atuação do aluno
em sala, já que ambos têm
sua própria subjetividade
que influenciam nessa organização. Por isso, é tão importante que o professor planeje suas aulas e assim,
possa compreender e refletir com o aluno seus valores,
potencialidades, dificulda-

des, história de vida e aprendizagens prévias.
Hoje a educação pensa no
aluno, que estabelece sua
conexão com o aprender
desde sua vida uterina, mas
isso não basta, é importante
levar em consideração todas
as estruturas cognitivas,
afetivas e sociais do professor. Para que assim ele tenha a oportunidade de dedicar um tempo às pesquisas,
estudos e trocas de experiências direcionadas, dentro
dos momentos de permanência sejam na escola ou
na universidade.
Essa democratização do
currículo acaba permitindo
que tanto as escolas, quanto professores se organizem
em uma variedade de repre-

sentações. Além de se ajustar aos mais diversos interesses e visões de mundo.
A organização do currículo
deve acontecer independente da condição social,
cognitiva ou geográfica em
que se encontram professores, alunos e sociedade.
Nós como professores, devemos colocar nossos alunos no centro do diálogo
sem assumir uma postura
duvidosa da prática pedagógica.
Ana Regina Caminha
Braga é escritora,
psicopedagoga e especialista em educação
especial e em gestão
escolar.
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
PORTARIA Nº 04/2017
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições,
nos termos dos artigos 21, VII e 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim, e artigo
14, III, a, do Regimento Interno, e considerando o disposto no art. 7º, I, da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993,
RESOLVE:
DESIGNAR, sem ônus para o Poder Legislativo Municipal, a servidora GLACIETE VIEIRA SEIXAS
MEDEIROS, matrícula 12/0189 - GPC, para atuar como responsável pela elaboração de Projeto
Básico/Termo de Referência para fins do disposto no artigo, 7°, I, da Lei 8.666/93, de 21 de junho
de 1.993, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 02 DE JANEIRO DE 2017
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
Jornal O Macuco. Edição nº 276, 13 de janeiro de 2017 , página 03

PORTARIA BOM PREVI Nº. 004, de 06 de janeiro de 2017.

Institui Comissão Especial de Licitação no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Bom Jardim e dá outras providências.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – BOM PREVI, no uso de suas atribuições legais, com base no
Art. 58, VI, XII e XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de março de 2001, c/c Art. 51 e seu §1º,
e Parágrafo único do Art. 1º, da Lei nº 8.666/93, c/c Arts. 37, XXI, e 22, XXVII, da CF;
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir a Comissão Especial de Licitação – C.E.L. - no Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – BOM PREVI, para julgamento das licitações
nas modalidades previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2º - Ficam designadas para compor à Comissão Especial de Licitação, sob a Presidência da
primeira, as servidoras: 01 - Marianna Mattos Nara, Aux. Administrativo II, Matr. 10/0021 – BP,; 02
- Luciana B. F. Pereira, Aux. Administrativo II, Matr. 0022 – BP; e 03 – Tatiane de Melo Coelho
Farinha, Aux. Administrativo II, Matr. 0020 - BP.
Art. 3º - Fica assegurada à Presidente da referida comissão a faculdade de convocar servidores
do BOM PREVI para assessoramento técnico, jurídico e oferecimento de subsídios sobre questões
relacionadas com os processos administrativos licitatórios de que trata o art. 1º desta Portaria.

PORTARIA BOM PREVI Nº. 001/ 2017,
Bom Jardim – RJ, 06 de janeiro de 2017.
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 legais, com o fulcro no art. 58, XII e XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de
março de 2001,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora LUCIANA BARDASSON FERNANDES PEREIRA, Aux. Administrativo
II, Matr. 10/0022 – BP, do Quadro Permanente Estatutário – QPE, para exercer a Função Gratificada
de Diretor de Recursos Humanos – DRH, Símbolo FG.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo efeitos jurídicos e financeiros
a partir de 01 de janeiro de 2017.

Art. 4º - As designações previstas no art. 2º desta Portaria vigorarão pelo prazo de 01 (um) ano, a
contar da publicação.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo efeitos jurídicos a
partir de 01 de janeiro de 2017.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bom Jardim – RJ, em 06 de janeiro de 2017.
Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
Jornal O Macuco. Edição nº 276, 13 de janeiro de 2017 , página 03

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 06 de janeiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
Jornal O Macuco. Edição nº 276, 13 de janeiro de 2017 , página 03

PORTARIA BOM PREVI Nº. 002/ 2017,
Bom Jardim – RJ, 06 de janeiro de 2017.
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 legais, com o fulcro no art. 58, XII e XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de
março de 2001,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIANNA MATTOS NARA, Aux. Administrativo II, Matr. 10/0021 – BP,
do Quadro Permanente Estatutário – QPE, para exercer a Função Gratificada de Presidente da
Comissão de Licitação e Compras, Símbolo FG.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo efeitos jurídicos e financeiros
a partir de 01 de janeiro de 2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 06 de janeiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA BOM PREVI Nº. 005/ 2017, DE 06 DE JANEIRO DE 2017.
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 229/2016, de 20 de dezembro
de 2016 – BOM PREVI
R E S O L V E:
CESSAR a Pensão Temporária da senhorita ANA CAROLINE DA SILVA AZEVEDO, beneficiária
da Pensão Por Morte do falecido servidor ADIR ALMEIDA AZEVEDO, por ter completado 21
(vinte e um) anos de idade, revertendo a respectiva cota aos co-beneficiários JOÃO PAULO DA
SILVA AZEVEDO e TALIA DA SILVA AZEVEDO, com fulcro nos art. 215, 216, caput e §2º e 217,
caput e inciso II, alínea “a”, 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 janeiro de 2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, em 06 de janeiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 076/ 2016,
DE 29 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 legais, com o fulcro no art. 58, XII e XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20
de março de 2001,
PORTARIA BOM PREVI Nº. 003/ 2017,
Bom Jardim – RJ, 06 de janeiro de 2017.

R E S O L V E:

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 legais, com o fulcro no art. 58, XII e XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de
março de 2001,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora TATIANE DE MELO COELHO FARINHA, Aux. Administrativo II, Matr.
10/0020 – BP, do Quadro Permanente Estatutário – QPE, para exercer a Função Gratificada de
Diretor de Almoxarifado, Patrimônio e Serviços, Símbolo FG.

CESSAR os efeitos das Portarias BOM PREVI nº 046, de 17/11/14; 035 e 036, de 24/06/16,
que designaram as servidoras, do Quadro Permanente Estatutário – QPE - Luciana Bardasson
Fernandes Pereira, Marianna Mattos Nara e Tatiane de Melo Coelho Farinha, para exercerem,
respectivamente, as Funções de Diretor de Recursos Humanos, Presidente da Comissão de
Licitação e Compras e Diretor de Almoxarifado, Patrimônio e Serviços.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo efeitos jurídicos e financeiros
a partir de 01 de janeiro de 2017.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 29 de dezembro de 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 06 de janeiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 31 de
dezembro de 2016.
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 077/ 2016.
DE 29 de dezembro de 2016.
PORTARIA BOM PREVI Nº. 078/ 2016.
DE 29 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 legais, com o fulcro no art. 58, XII e XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de
março de 2001,
R E S O L V E:
CESSAR os efeitos da Portaria BOM PREVI nº 023, de 16/05/14, que designou a Servidora
Danielle de Andrade Gonçalves a responder, sem prejuízos de suas atribuições legais, pelo
expediente da Tesouraria.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 31 de
dezembro de 2016.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 29 de dezembro de 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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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 legais, com o fulcro no art. 58, XII XVIII, da Lei Complementar nº 039, de
20 de março de 2001,
R E S O L V E:
CESSAR os efeitos das Portarias BOM PREVI nº 019, de 09/04/15, e 006, de 08/04/16, que,
respectivamente, instituiu a Comissão Especial de Licitação, e prorrogou seus efeitos,
designando para constituírem a referida comissão as servidoras: Marianna Mattos Lara
(Presidente), Luciana Bardasson F. Pereira e Dilma Lúcia Schottz Pinheiro.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 31
de dezembro de 2016.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim - RJ, em 29 de dezembro de 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
Jornal O Macuco. Edição nº 276, 13 de janeiro de 2017 , página 03
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“O poder da Palavra de Deus está se cumprindo
em nossos dias: diretores cinematográficos estão
produzindo filmes bíblicos, emissoras de televisão
estão divulgando canções evangélicas, a produção de Bíblias está aumentando e tribunais
terrestres estão dando honras ao Senhor
Jesus.”
Helgir Girodo

Mulher é detida com
cocaína em Cordeiro
Uma mulher de 32 anos foi
detida com cocaína na noite desta terça-feira (10) no
município de Cordeiro Segundo informações da Polícia Militar, foram achados
70 sacolés da droga com
ela. A suspeita foi levada
para a 154ª Delegacia de
Polícia.

De acordo com a PM, a
equipe foi ao bairro Dois
Vales ao receber a informação de que uma mulher receberia uma carga de drogas vinda de Cantagalo. A
mulher foi abordada na Rua
Joaquim de Souza Coelho
com os sacolés de cocaína.

RJ 116 terá sistema
de pare e siga
A partir desta terça-feira
(10/11) e pelos próximos 10
dias, a Rodovia RJ 116
(Itaboraí – Nova Friburgo –
Macuco) funcionará no sistema de Pare e Siga na altura do quilômetro 32, na
confluência com a RJ 122,
em Cachoeiras de Macacu.
A intervenção será para as
obras
de
melhorias
operacionais da interseção
entre as duas rodovias, visando ampliar a segurança
e conforto dos motoristas. O
sistema, com a passagem
intercalada de veículos em
cada sentido, ocorrerá 24

horas por dia e operadores
de tráfego estarão no local
orientando os motoristas. “A
exemplo do que estamos realizando em outros cruzamentos da RJ 116, essa obra
tem o objetivo de oferecer
mais segurança para os motoristas que entram na rodovia vindo de outro ponto
como o caso da RJ 122. Ela
é necessária e depois de
concluída o usuário verá
imediatamente os seus benefícios”, explica Almyr
Percínio, diretor de engenharia da Concessionária.

Foto/divulgação PM

Macaco Bugio é capturado em Cordeiro
O INEA (Instituto Estadual do Ambiente), por intermédio do Parque Estadual
do Desengano, numa parceria com biólogos, veterinários e demais especialistas,
conseguiu, enfim, capturar o
macaco Bugio (Alouatta
guariba clamitans) que vinha trazendo preocupações
aos usuários da Mata do
Posto, tendo, inclusive, atacado moradores, embora
não seja característica desse tipo de animal.
Ainda que não seja atribuição do INEA, as equipes do
Parque do Desengano, administrado pelo mencionado
instituto, passaram a atuar
tão logo tomaram conhecimento do primeiro ataque
do Bugio. Com apoio de policiais da 5ª e da 3ª Unidade
de Policiamento Ambiental
(UPAM), Corpo de Bombei-

ros, técnicos do Centro de
Primatologia do Rio de Janeiro, Emater-RJ, Ong Ser
da Terra, biólogos da Fundação Rio Zoo, Fiocruz e
veterinários do Cras/
Estácio, reuniram esforços
na operação de resgate da
família de primatas que durou duas semanas.
Numa ação conjunta, foram utilizados diversos métodos de captura, incluindo
o uso de armadilhas metálicas e redes, mas sempre
buscando resguardar o bem
estar dos animais e a segurança de moradores do entorno e profissionais envolvidos. Na manhã de domingo, 8, aconteceu a captura
do primata após a utilização
de dardos anestésicos. Em
seguida, o Bugio foi transportado para o Parque Estadual do Desengano, em

Santa Maria Madalena, onde
receberá atendimento veterinário e será submetido à
coleta de sangue para exames, coleta de pelos e
sexagem, além de receber
um
micro-chip
para
monitoramento futuro. Após
esses procedimentos, o
primata irá receber alimentos e permanecerá em repouso, podendo ser solto segunda, 9, num fragmento florestal no entorno do parque,
que lhe dará condições adequadas de sobrevivência e
proteção.
Apesar dos alardes com os
acontecimentos, especialistas esclarecem que, pelo
fato de a natureza não ser
uma ciência exata, a captura desses animais não é algo
tão simples, até por possuírem grande capacidade
cognitiva, físico privilegiado

e adequado ao terreno onde se
mantinha, além do conhecimento da mata, com 30 hectares de área. “Isso demandou
esforço permanente da equipe. Vale dizer que a Lei Complementar 140/2011 diz que
compete ao IBAMA controlar a
apanha de espécies da fauna
silvestre em vida livre, tendo
sido delegado aos estados
apenas a competência para a
apanha de espécies da fauna
silvestre destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica. O que importa é que o animal foi capturado, a população protegida, as
conexões ambientais preservadas e o primata devolvido a
um espaço natural”, explica o
secretário de Meio Ambiente
de Cordeiro, Amarildo Lanes,
que também participou da
ação na Mata do Posto.

Nota da vereadora de
Bom Jardim - Virgínia
Freire à escritora
Angélica Rocha
Como professora e formadora de opinião, busquei e busco incentivar o que é cultural em nosso município. Por
isso, não poderia deixar de manifestar a minha admiração pelo lançamento da obra “A Janela do Tempo, da autora Angelica Rocha. Para nós, bonjardinenses, fica o registro de parte de um passado que deve nos orgulhar, pois
o conteúdo do livro remete o leitor às origens de nossa
cidade, quando ela começa a se desenvolver com a imprescindível participação de Luiz Corrêa.
Com relação à autora, e em nome de muitos apreciadores da arte, só tenho que agradecer. Enalteço a sua determinação por não desistir de um sonho que, aos poucos,
foi se desenvolvendo, e hoje é uma realidade. Tenho certeza de que o seu papel, Angélica, contribui significativamente para que nossa história e nossos personagens não
sejam esquecidos.
Espero que a atual geração encontre na Janela do Tempo uma maneira crítica de entender a própria história. Precisamos, sem dúvida, incentivar nossos jovens a terem
sede de conhecimento, pois pessoas bem formadas serão, futuramente, um orgulho para todos nós.
Parabéns, Angelica Rocha. Desejo que suas inspirações
literárias se desenvolvam constantemente para que sejamos contemplados com o seu talento.
Virginia Freire
Foto/Thiago Dias

Fonte/Ascom Cordeiro

Angélica Rocha

Torneio reúne amantes
de pássaros em Cordeiro
Na manhã do último domingo, 8, por iniciativa da
Sociedade Cordeirense
dos Amantes de Pássaros,
foi realizado no Ginásio de
Esportes do bairro Rodolfo
Gonçalves, espaço cedido
pela Secretaria de Esporte e Lazer de Cordeiro, o
Mega Torneio de Inauguração da Temporada, reunindo participantes dos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
Aproximadamente 400
participantes e outras dezenas de expectadores
lotaram as arquibancadas
do recinto e transformaram a quadra num imenso cenário para apreciação e disputa dos mais
belos cantos de pássaros,
entre as espécies Coleiro
(Sporophila caerulescens), e Trinca-Ferro
(Saltator similis ochraceiventris), dois dos mais admirados pelos cantos disseminados em todas as
regiões do país.
Regularizado e fiscalizado pelos órgãos ambientais competentes, o torneio tem ainda como regra
constante do Regulamento Geral a obrigato-riedade
de que os pássaros participantes sejam legalizados e identificados, o que
significa dizer que tudo
ocorre dentro das normas
vigentes no território brasileiro, como confirma um
dos organizadores desse
primeiro evento. “Aqui estão pessoas que amam
esses pássaros e os tratam com todos os cuidados que eles merecem”,

explica Rodrigo Moreira, presidente da Sociedade
Cordeirense dos Amantes de
Pássaros.
Convidados de honra do
evento, Luciano Batatinha e
Maria Helena Coelho Pinto,
prefeito e vice de Cordeiro,
respectivamente, prestigiaram o torneio em companhia do secretário de Esporte, Jairo Amaral. Para se ter
uma ideia da popularidade
da competição, além de Cordeiro, município anfitrião,
marcaram presença ‘passarinheiros’ do Rio de Janeiro,
Teresópolis, Niterói, Barra
Mansa, Santo Antônio de
Pádua, Nova Iguaçu, Nova
Friburgo, São Fidélis,
Macaé, São Gonçalo Itaocara, Cambuci, São Sebastião do Alto, Santa Maria
Madalena,
Cantagalo,
Maricá, Itaguaí, Conceição
de Macabu, Vila Velha (ES),
Bauru (SP), Ubá (MG), Baixo Guandu (ES) e São José
Calçado (ES).
Outros dois pontos positivos se destacaram no evento: A arrecadação, por iniciativa da organização, de alimentos não perecíveis, cujo
intuito é doar ao Hospital
Antônio Castro. Além disso,
os três primeiros colocados
de cada categoria foram contemplados com dois televisores de 40 polegadas, sendo
que os vencedores foram os
pássaros de nome 175, de
propriedade do senhor Rildo,
do Rio de Janeiro, Categoria Coleiro, com 237 cantos,
e Profeta, de Carlinhos Filé,
do município de Niterói, Categoria Trinca-Ferro, com
248 cantos.
Fonte/Ascom Cordeiro

