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Guarda Mirim: mais um passo
para a formação de cidadania
Com quase uma década de existência, o projeto já formou no município cerca de 300 alunos
Fotos/Elisangela de Paiva

Macuco supera
expectativas com a
realização do 44º
festival de folias de reis
Foto/Elisangela de Paiva

Foliões se apresentam em festival realizado em Macuco

Turma 2017 durante ensaio para formatura.

O “Guarda Mirim” é um
projeto social que se iniciou
no ano de 2008 em Macuco;
de autoria e coordenado
pelo sub tenente Magno
Arquimedes Ribeiro Junior
(Com ando de Polícia
Ambiental).
Com quase uma década
de existência, o projeto já
formou no município cerca
de 300 adolescentes e
jovens com idade entre 13
e 17 anos. Os participantes
recebem uma bolsa de R$
100 pelo projeto, e ainda foi
criado o cargo de monitores
que recebem R$ 150.
Atualmente o projeto é de
fundamental importância

para a formação moral,
profissional e ética dos
participantes e, em Macuco, transformou-se em um
caminho para a ascensão
social, tornando sinônimo
de mudança de rumo para
a vida de muitos jovens.
“A ideia inicial era
trabalhar com alunos da
rede pública de ensino,
mas depois estendemos o
projeto aos alunos especiais (Pestalozzi). Nosso
objetivo é a formação de
cidadania e disciplina dos
alunos, onde o foco é melhorar o rendimento escolar
e o convívio f amiliar e
social”, disse Magno

Arquimedes, coordenador
do projeto.
Arquimedes ressaltou que
o resultado do projeto
superou suas expectativas.
“Encontrei mais do que
esperava, porque quando
começamos não imaginávamos que iríamos nos
deparar com muitos alunos
que tinham sérios problemas de convívio familiar e
social. Já passamos por
situações bem difíceis com
a participação de alunos
com sérios problemas... e
no final, tudo deu certo; é
uma troca de experiências,
acabamos sendo uma refe-

rência para eles, por isso
semp re nos comprometemos com a responsabilidade”.

O município de Macuco
esteve em festa folclórica
nos dias 28 e 29 de janeiro
em comemoração ao dia de
Santos Reis. A realização do
44º festival de folias foi um
dos prim eiros eventos
realizados na gestão do
prefeito Bruno Boaretto sob
a organização do Departamento Municipal de Cultura.
A festividade contou com
a presença de 34 folias de
vários municípios do Estado
e atraiu um público local e
regional que assistiu de
perto as apresentações dos
foliões
de
distintas
gerações.

*Neste ano, no dia 04/02,
será realizada a formatura
da turma de guarda mirim
2017 a partir das 19hs no
CIEP
Municipalizado
Honório Peçanha, após a
formatura, os novos guardas
passam a receber uma
bolsa auxílio de R$ 100 e
poderão exercer suas
funções em atividades do
município. O projeto conta
com o fundamental apoio da
administração municipal.

A organização voltou sua
atenção ao atendimento aos
participantes que receberam
acolhidas da administração
municipal com alimentação e
ainda uma ajuda de custo, o
Departamento de Cultura
também registrou a participação de cada folia
concedendo certificado de
participação.
Uma das novidades foi a
implantação de bebedouros
pelo centro da cidade,
garantindo assim m ais
assistência e conforto aos
participantes e visitantes do
festival.
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COMUNICADO
BOM PREVI
ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BOM PREVI (BOM JARDIM) PARA
O RECADASTRAMENTO ENTRE 25 DE
JANEIRO E 31 DE MARÇO DE 2017.

Iris Moura Peres (14 anos) filha de Ivoney
Mendonça Peres e Celma de Souza Moura,
moradora do bairro Barreira.

“Participar do projeto Guarda Mirim
mudou completamente o meu
comportamento na escola, na vida
social e em minha casa também. O
modo de falar, a maneira de tratar as
pessoas. Uma experiência muito boa
e que ensina o comportamento
adequado e nos afasta de tudo o que
nos leva ao mal caminho. O nosso
coordenador é uma pessoa muito
legal e exigente também (risos) e nos
ensina a ter bom caráter e
personalidade. Tenho dois irmãos
menores de 9 e 5 anos de idade que
me imitam o tempo todo (risos) e já
falam que também querem participar
do projeto.”

Guilherme Vanelli (15 anos) filho de José
Francisco Zago e Mariana Vanelli, morador do
bairro Barreira.

“Novas amizades surgiram após eu
passar pelo projeto! Melhorou minha
coordenação motora, eu era
sedentário (risos) não sou mais, não
acordo tarde e ajudo mais a minha
mãe. Eu sempre quis ser marinheiro e
participar do projeto só fez aumentar
ainda mais o meu desejo à carreira
militar. Tenho duas irmãs de 5 anos e
quando me veem com a roupa
querem participar também (risos). O
meu instrutor foi o Raul, ele foi ótimo e
o Magno também é excelente, eles
são pessoas especiais”.

Dalai Lama
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Jesus apazigua a
tempestade

IMMT – Antes
do Início

Por Leonardo Bessa

Por Eduardo Neiva
Quando escrevemos sobre o surgimento do IMMT procuramos sempre declarar a importante participação de
diversas pessoas. Algumas vezes, como enfatizado na
matéria passada, revelamos que a história estava
compelida a acontecer. Mas o que desejamos demonstrar com isso? Convidamos os leitores para um retorno
num tempo relativamente distante da data oficial de criação do Instituo.
As imagens de um jovem que tinha recém ingressado
nos quadros da Secretaria de Obras, na função de
estagiário do Curso de Técnico em Edificações, ainda
se fazem bastante presente. Logo após esse período o
mesmo assume um posto de trabalho, no citado órgão
da Prefeitura de Macaé, na condição de Fiscal de Obras
no ano de 1988. Particularmente, a aprendizagem
profissional foi estabelecida pela peculiaridade dessa
atividade, cuja construção do processo de
relacionamento público era uma condição necessária.
O tempo passava e as lembranças das conversas com
um dos grandes amigos, hoje em memória, servem
como marco para algumas mudanças que viriam por
diante. Um local específico tem se lugar no espaço e
tempo: o “Bar do Badeco”, na esquina contrária ao posto
“Tic-Tac”. Ali o jovem houve falar sobre as histórias de
um Grande Macaense que tinha seguido seu destino,
saindo dessa terra para cursar a Faculdade de Física,
numa Instituição da antiga União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Aquelas histórias, associada a debates e entendimentos
com outro grande amigo da Secretaria de Obras,
residente na Barra de Macaé, sobre os movimentos
sociais, ideologias político-partidárias e sistemas
econômicos, foram essenciais para o futuro. Assim,
surgiu a vontade de tentar seguir os passos daquele que
fez história em terras alheias.
Pode parecer uma singela parte dos fatos. Enfatizamos
que não foi uma decisão fácil, pois compreendia deixar
um emprego público estável, pois se tratava de oriundo
de família sem muitas posses. Um tempo mais adiante
a decisão foi tomada. O pedido de exoneração da função
pública foi formalizado. Não tinha retorno. Somente um
caminho a seguir. Iniciou, então, seu Curso no Instituto
de Física da UFRJ.
Os leitores devem estar se perguntando o que toda
essa ladainha tem haver com a criação do IMMT. Antes
de tentarmos responder a algumas indagações vamos
dispor de outros questionamentos. Qual o “elo” de ligação
entre duas gerações diferentes? De um lado um Físico,
filho de uma das personalidades mais marcantes desse
Município, com sua história construída principalmente
junto aos trabalhadores da antiga Rede Ferroviária. Do
outro o filho de um lanterneiro que nasceu no interior da
Bahia e que amou esta terra do Estado do Rio de Janeiro
a escolhendo para aqui implantar suas raízes.
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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“ ...mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?”
Marcos 4.41
No texto de Marcos (4.3541), Jesus aparece acalmando uma tempestade.
Realmente, Ele é o único
que tem poder para nos socorrer em meio às tempestades que surgirão em nossas vidas.
Eu tenho uma boa notícia
para você: Jesus quer te
ajudar. Nós não somos fortes o bastante para vencer
as dificuldades e os momentos de crise. Mas, quan-

do mantemos uma vida de
comunhão com Jesus, temos a garantia de que Ele
sempre nos socorrerá. Assim venceremos!
A Bíblia Sagrada nos dá
orientações preciosas para
que estejamos de pé diante
das tempestades. Entre
elas:
Estar em comunhão com
Jesus não nos isenta de
passar por momentos difíceis.

Nunca tente resolver os
problemas sozinho. Dependa de Jesus.
Controle-se antes de tentar controlar a situação.
Não perca o sono.
Busque em Jesus a paz
que você precisa para dormir.
Livre-se da dúvida.
Mantenha a fé em Jesus.
Perdoe.
Não tenha medo de recomeçar.

Tenha bom ânimo.
Mantenha uma vida de
oração
Jesus é Deus. Ele é o
criador de todas as coisas.
Nele podemos confiar. Não
importa o tamanho da
tempestade que você está
enfrentando, chame por
Jesus, ele te socorrerá.
Que a paz do Senhor
Jesus seja com você.
leobessabessa@hotmail.com

Check-up no início do ano pode ser o primeiro
passo para promessa de cuidar da saúde em 2017
Ajustar a dieta e fugir do
sedentarismo são iniciativas
comuns nessa época, depois dos excessos das festas de fim de ano. Mas, antes, vale aproveitar que muita gente está em férias e, a
cidade, tranquila, para fazer
um check-up e começar
2017 com o “pé direito”.
Essa é a recomendação do
Dr. Páblius Braga, médico
do Esporte e coordenador do
Centro de Medicina Especializada (CME), área
ambulatorial do Hospital 9
de Julho (H9J).
Segundo o Ministério da
Saúde, cerca de 70% das
mortes no país são ocasionadas por doenças crônicas
não transmissíveis como
câncer, hipertensão, diabetes. “A adoção de hábitos
saudáveis ajuda a controlar
esses casos, bem como
obesidade, doenças renais,
cardíacas e reumáticas”, esclarece o médico.
Algumas doenças não
apresentam sintomas, por
isso, o acompanhamento
médico e os exames de rotina são fundamentais para
manter a saúde em dia. Normalmente, uma vez por ano
é suficiente, mas, dependendo da faixa etária e histórico
do paciente, a frequência

pode variar. “A reavaliação
deve ser programada para
evitar repetição de exames
ou, ao contrário, quando a falta de análise deixa passar algum fator de risco, genético
ou ambiental do indivíduo”,
diz ele.
O Dr. Braga reforça que,
em mais de 50% dos casos,
os hábitos de vida representam mais risco do que os fatores genéticos. “Há pacientes que apresentam os exames controlados, porém são
sedentários, têm distúrbios
no sono e alimentação inadequada. Estão, portanto, na
faixa de risco para médio e
longo prazo e a abordagem
deve ser preventiva”.
A conscientização tem sido
perceptível, “O que mais recebemos nessa época do
ano são pessoas querendo
iniciar uma atividade física”
observa o médico e completa: “procuramos identificar as
afinidades para sugerir a atividade de acordo com cada
perfil – e isso faz diferença
para que a pessoa tenha condições de continuar se exercitando”.
O Dr. Braga lembra ainda
que o H9J atua com o checkup da mulher, executivo e
admissional. Além desses, há

o check-up esportivo, o mais
procurado, que detalhamos
abaixo:
Check-up esportivo
Trata-se de uma avaliação
360º recomendada para
quem deseja iniciar uma atividade física, retomá-la após
um período sedentário, ou
para atletas que procuram
melhora de rendimento. É
realizado no Centro de Medicina do Exercício e do Esporte do H9J, que fica no
CME do hospital, um prédio
focado no atendimento
ambulatorial e que oferece,
em um só lugar, consultas,
exames e alguns tratamentos.
O check-up engloba:
Teste ergoespirométrico –
medidas de consumo de oxigênio, para avaliar resposta
pulmonar, respiratória e
cardiovascular;
Calorimetria indireta – avalia o metabolismo em repouso
para
orientação
nutricional (não necessariamente restritiva) e melhor
resposta do exercício físico;
Composição corporal – traz
percentuais de gordura,

água e força muscular em
cada parte do corpo;
Teste ergométrico de esforço máximo – avalia a saúde
do coração, acompanhando
eletrocardiograma, pressão
arterial e frequência cardíaca;
Avaliação física com análise de postura corporal em
repouso e flexibilidade ou
amplitude de movimentos,
bem como avalição mecânica por problemas articulares
ou de traumas anteriores.
Termometria cutânea – verifica possível atividade inflamatória nos músculos, tendões e articulações.
Exames complementares
também podem ser solicitados com apoio de outras especialidades, conforme a necessidade. O importante é
não esperar ter que ir para
emergência para fazer seu
check-up. “Sabemos que,
com o mercado de trabalho
competitivo, se a pessoa
não tem sintomas, geralmente não procura o médico. Cada vez mais, porém,
é importante investir em prevenção para detectar um
problema de saúde e tratálo no início, do que lidar com
um estágio avançado de
uma doença”, finaliza.

Uso de SMS na Educação e seus
benefícios para a comunicação
Quando se fala em instituição de ensino, uma premissa básica para atrair, reter e
fidelizar clientes é ter um ótimo relacionamento com alunos, pais de alunos e funcionários, criando um ambiente propício à troca de conhecimento e experiências. O
foco desta questão é descobrir a estratégia de comunicação mais adequada para
o contato com esses públicos.
Segundo a pesquisa Mobile Report da Nielsen
IBOPE, dos 68,4 milhões de
usuários mobile no Brasil,
64% encontram-se na faixa
etária de 10 a 34 anos, isto
é, faixa etária que concentra
o maior número de estudantes (ensino fundamental,
médio ou superior). Esse
dado demonstra a penetração que os celulares têm na
vida dos brasileiros.
Uma oportunidade? Sem
dúvida que sim. Uma boa

forma de abordagem é via
mensagem de texto (SMS),
uma vez que esse meio
apresenta diversas vantagens em relação a outros.
Dentre os motivos para essa
afirmação, está o contato
mais direto e menos
invasivo, que permite que a
mensagem seja acessada
pelo aluno/familiar/professor
no momento mais oportuno
do seu dia. Ainda, por não
enfrentar, atrasos dos correios ou queda do sinal da
internet, o SMS apresenta
alta taxa de entrega e abertura. De acordo com a
Venture Beat, o SMS tem
taxa de abertura de aproximadamente 98%, algo impressionante e extremamente positivo para quem o adota como ferramenta.
Dessa forma, o SMS pode
servir para inúmeros propósitos! Essa ferramenta contribui para a estratégia de comunicação em diferentes

momentos da régua de relacionamento com alunos e
outros públicos. Dentre os
usos possíveis, destaco a
captação de novos alunos,
fortalecimento da relação
com estudantes, comunicação rápida entre a instituição
de ensino e o corpo docente
e entre os próprios professores. Assim, estabelecendo
uma comunicação eficaz e
que aumente a fidelização
com a instituição de ensino.
Dentre os assuntos que
podem ser abordados nas
mensagens, estão:
• Informações sobre matrículas
• Datas de vestibulares
• Lançamento de novos cursos e turmas
• Códigos de barra para pagamento de mensalidades e
matrículas
• Informações acadêmicas
(lançamento de notas; conteúdo extraclasse)
Financeiramente, o uso do

SMS permite uma comunicação assertiva sem a necessidade de alto investimento, pois permite segmentar o público, além de
personalizar a mensagem
com eficácia. Levando, assim, a instituição a um outro
patamar de interação com
seus públicos prioritários.
Obviamente, de acordo
com a realidade de cada instituição de ensino a abordagem pode e deve ser adequada. Mas, independentemente disso, as vantagens
do SMS na educação são
claras e fazem toda diferença na hora de estreitar o relacionamento com os clientes.
*Rafael Barin é gerente comercial da Zenvia, companhia brasileira que viabiliza
a comunicação entre empresas e consumidores por
meio de seus dispositivos
móveis.

Polícia ambiental apreende pássaros silvestres em Cantagalo
Policiais da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) apreenderam dez coleitos, um melro, um curió, dois trincaferros e quatro canários em uma casa em Euclidelância, distrito de Cantagalo. O flagrante aconteceu nesta segundafeira (30/01). Segundo informações da polícia, um idoso de 66 anos foi detido por manter os pássaros silvestres em
cativeiro. O homem foi levado para a 153ª Delegacia de Polícia.
De acordo com a UPAm, todos os pássaros foram levados para o Parque Estadual do Desengano e se rão devolvidos à natureza. Fonte/G1

omacuco.redacao@hotmail.com
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 007/2017.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 007/2017, 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: PIXEL H.J. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME.
CNPJ: 08.810.300/0001-48
OBJETO: Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Siteda Câmara
Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
de R$ 662,00 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais) mensais, totalizando R$ 7.944,00
(Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) anuais, a partir da vigência do
contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0103100012.001; Natureza
de Despesa: 3390.3900-00/7.
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, 27 de janeiro de 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Jornal O Macuco. Edição nº 279, 03 de fevereiro de 2017, página 03.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADO: PIXEL H. J. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME.
CNPJ:08.810.300/0001-48
OBJETO:Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Site da Câmara Municipal
de Bom Jardim – RJ.
VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018.
VALOR: Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$
662,00 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais) mensais, totalizando R$ 7.944,00 (Sete Mil,
Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) anuais, a partir da vigência do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza de
Despesa: 3390.3900-00/7.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:007/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATO Nº: 001/2017.
DATA DA ASSINATURA:27de janeiro de 2017.
Bom Jardim, 30 de janeiro de 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Jornal O Macuco. Edição nº 279, 03 de fevereiro de 2017, página 03.

PORTARIA BOM PREVI Nº. 012/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.
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Vacinação contra HPV
e meningite
Todos os PSF de Bom Jardim, inclusive dos três distritos, estão preparados para
receber meninos entre 12 e
13 anos para serem vacinados contra o HPV, um vírus
que pode ser contraído através de relação sexual. A imunização, quando feita na primeira fase da vida, contribui,
de forma eficaz, para a produção de anticorpos. Em todas as unidades de saúde do
município a vacina será aplicada por um enfermeiro ou
técnico em enfermagem.
Para ser vacinado é importante que seja apresentada a
carteira de vacinação. A par-

R E S O L V E:
RETIFICAR a Apostila de Fixação de Proventos n.º 009-2012, passando a vigorar com a
seguinte redação:
Ficam fixados os proventos mensais de Aposentadoria Voluntária do Servidor da Prefeitura
Municipal de Bom Jardim, o Sr. PAULO JOAQUIM DA SILVA, Coletor de lixo, Nível I, Padrão I,
Matrícula 10/0313-SMOI, de que trata o presente ato (Processo Administrativo nº 208/2012, do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim-BOM PREVI) a
contar da data de validade da Aposentadoria, ou seja, 21/09/2012, correspondentes às parcelas
abaixo discriminadas (Valores à época):
1. Vencimento base atribuído ao cargo de Coveiro, Nível I, Padrão I, (Decreto 2.539/2012, de
19 de março de 2012 = R$ 528,78.
1 - Vencimentos integrais ......................................................................................R$ 528,78
·
CRFB, art. 40, § 1º, inciso I (redação EC 41/2003) c/c art. 6º-A da EC 41/03;
·
Orientação Normativa 002/2009, art.º 69;

Decreto 2.539/2012, de 19 de março de 2012.
2 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)
(24 % incidindo sobre o item 1 ).................................................................................R$ 126,91

Lei Complementar nº 01, art. 67;

Lei Complementar nº 01, art. 243.

Lei Complementar nº 01, art. 87 Parágrafo único.
3 - Adicional por Tempo de Serviço (Triênio)
(5 % incidindo sobre o item 1)..................................................................R$ 26,44

Lei 297, de 17 de maio de 1989;

Decreto 439, de 01 de julho de 1987;

Lei Orgânica Municipal, art. 160.
4 – Adicional de Insalubridade
(30% incidindo sobre o item 1).........................................................................R$ 158,64

Lei Complementar nº 01, art. 68, 69 e 70;.

Lei Municipal 1.313/2011
5 - Sexta Parte (Itens 01+02+03+04 /
6)..............................................................................................R$ 140,13

Lei Orgânica Municipal, art. 160;

Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.
6 - TOTAL DE
PROVENTOS..................................................................................................R$ 980,90
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 01/02/2017.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, 01 de fevereiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
Jornal O Macuco. Edição nº 279, 03 de fevereiro de 2017, página 03.

cada PSF.
Veloso: segundas-feiras, à
tarde
Banquete: quintas-feiras,
pela manhã
Jardim Boa Esperança: terças-feiras, de manhã
São Miguel: sextas-feiras, de
manhã
Bem-Te-Vi: terças-feiras, à
tarde
Alto de São José: quarta-feira, pela manhã
São José: quintas-feiras, de
manhã
Barra Alegre: quartas-feiras,
pela manhã

Bom Jardim contra a dengue
Prevenção é a palavra-chave quando o assunto é a dengue. Saber da existência da doença requer atenção detalhada, e as medidas cautelosas podem
ser aplicadas também no seu ambiente familiar.
Verifique, com freqüência, se as caixas de água, cisternas e tonéis estão
bem tampados. Dentro de casa, não deixe de averiguar se os ralos, do banheiro ou de qualquer outra área, estão bem limpos. Estes são apenas alguns
exemplos de como é possível afastar o aeds aegypt de você.
Caso você desconfie de algum foco de dengue ou saiba de alguém que
esteja doente, entre em contato com a Prefeitura de Bom Jardim, através do
telefone 2566 2916, e relate o caso à Ouvidoria Pública, que atende no ramal
232.
Faça a sua parte!

PORTARIA BOM PREVI Nº. 011/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.
(RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL)
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 tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos autos do Processo TCE-RJ
236.940-5/12, às fls. 88/91,
R E S O L V E:
RETIFICAR a fundamentação constitucional do ato concessório de aposentadoria do Sr. PAULO
JOAQUIM DA SILVA, ex-Servidor Público Municipal, no cargo de Coletor de lixo, Nível I, Padrão
I, Matrícula 10/0313-SMOI, Portaria Bom Previ 029/2012, de 17/09/2012, sendo correto o art.
40, § 1º, inciso I, da CRFB (redação EC 41/2003) c/c artigo 6º-A da Emenda Constitucional
nº. 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional 70/2012, permanecendo inalteradas
as demais disposições.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, 01 de fevereiro de 2017.

(EXCLUSÃO DA PARCELA DENOMINADA “COMPLEMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO”
POR CONTRARIAR O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N.º 16 DO STF E
RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL)
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 tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos autos do Processo TCE-RJ
236.940-5/12, às fls. 88/91,

tir do momento da primeira aplicação, passados seis
meses, será necessária
uma segunda dose.
A Secretaria de Saúde de
Bom Jardim acredita que a
participação das escolas,
incentivando a ida dos alunos ao PSF, seja uma maneira considerável para
propagar esta medida preventiva, além de recordar
que, para ambos os sexos
e com faixa etária de 12 e
13 anos, já é possível se
imunizar contra a meningite.
Abaixo, confira os dias e
horários de vacinação em

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
Jornal O Macuco. Edição nº 279, 03 de fevereiro de 2017, página 03.

Estudantes já podem
confirmar matrículas
Aluno que se inscreveu na 2ª fase pelo Matrícula
Fácil deve procurar a unidade
públicas estaduais.

O candidato que se inscreveu na segunda fase de matrículas pelo site Matrícula
Fácil para ingressar nas escolas públicas da Secretaria
de Educação deve confirmar
a sua vaga. O aluno precisa
ir à unidade de ensino na
qual foi alocado até sexta-feira, dia 3 de fevereiro.
No ato da confirmação da
matrícula, devem ser apresentados os seguintes documentos: carteira de identidade ou documento original
que a substitua (certidão de
nascimento ou casamento);
CPF, se possuir; histórico
escolar ou declaração da última unidade escolar em que
estudou, constando a série
para a qual o aluno está habilitado; carteira de identida-

de e CPF do responsável
legal, no caso de menor de
18 anos, original e cópia;
laudo comprobatório de deficiências declaradas, se
for o caso; comprovantes
de residência e do atestado com o tipo do grupo sanguíneo e o Fator Rhesus
(RH), conforme disposto na
Lei nº 6.683, de 15 de janeiro de 2014.
A partir do dia 7 de fevereiro, a matrícula acontecerá diretamente na escola
com as vagas remanescentes. A 2ª fase de matrículas ocorreu entre os dias
24 e 27 de janeiro. No total, 91.854 alunos se inscreveram, nesta etapa,
para estudar em escolas

Início do ano letivo
As aulas nos colégios da
rede estadual de ensino começam no dia 6 de fevereiro. Para agilizar as inscrições, o site Matrícula Fácil foi
fundamental e facilitou o ingresso de novos e de antigos
alunos na rede estadual de
ensino.
Confirmação da matrícula:
Até o dia 3 de fevereiro
Matrículas nas escolas com
vagas remanescentes:
Dia 7 de fevereiro
Volta às aulas:
6 de fevereiro
Fonte/Ascom Governo do Estado

Jornal O MACUCO
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A informação é aqui!
Leia e assine!(22) 2554-1221

Macuco, 03 de fevereiro de 2017
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“O segredo da minha paz interior
consiste em nunca discordar da voz de
Deus em minha consciência e nunca
esquecer das lições obtidas ao longo
da vida!”
Reinaldo Ribeiro - O Poeta do Amor

Por Elisangela de Paiva
Foto/divulgação

Foto/Elisangela de Paiva

Cevest em Nova
Friburgo abre inscrições
para cursos gratuitos

Cursos do Cevest são gratuitos (Foto: Leonardo Vellozo / Ascom Friburgo)

Parabéns para a artesã Ana Gomes que celebrou o seu aniversário no dia
29 de janeiro junto à familiares e amigos.Desejamos muitas felicidades!
Ana realiza um trabalho artesanal reconhecido em toda a região serrana, e
que continue despontando com esse sucesso conquistado por décadas de
dedicação, esforço e trabalho.
Foto/Facebook

Quem completou 97 anos de idade com muita alegria e agradecimentos à Deus no dia
24 de janeiro foi a senhora Helen Mary Felows (a dona Heleninha Fellows de Macuco).
A festa entre familiares e amigos foi realizada na residência de sua filha Mary Fontes
Queiroz. Na foto, com os três filhos:Henrique Felows Fontes, Mary Fontes Queiroz e
Maria Catarina Fellows Fontes.
Para dona Heleninha Fellows o segredo da longevidade se resume em:
“Viver momentos felizes junto aos familiares.Sempre valorizei as pessoas e os
amigos”.
Foto/Elisangela de Paiva

O prefeito Bruno Boaretto durante cerimônia de abertura do 44º
Festival de Folias de Reis em Macuco ao lado do ícone da folia
macuquense - o sr Nico Ferreira (cultura viva de Macuco).

Rosane Lemos toda contente em seu horário de serviço na Prefeitura
Municipal de Macuco. “O bom filho a casa torna, estou muito contente em
poder estar aqui prestando atendimento ao município”, disse Rosane.

As inscrições para os cusos gratuitos do Centro de
Formação do Vestuário (Cevest) em Nova Friburgo, serão abertas nesta quarta-feira (1º). As oportunidades são
para aulas de costura íntima, artesanato, desenho de
moda, modelagem fitness, modelagem íntima, audaces,
costura plana e de corte, costura e modelagem.
Os candidatos deverão ir até a antiga Rodoviária
Leopoldina, ao lado da Prefeitura. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h as 11h e das
14h as 19h. Os interessados devem levar xerox da identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.
Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (22) 2525-9209 / (22) 2525-9145 / (22) 25259231, ou pelo email ciencia.tecnologia@pmnf.rj.gov.br.

Cinema de
Cordeiro pode
sair do papel
esse ano
Cordeiro pode, enfim, tirar do papel o desejo de
voltar a ter um cinema.
Esse é outro momento
bastante animador vivido
pelos
dirigentes
cordeirenses na capital
fluminense, na última quinta-feira, 26, quando representantes da Cultura
cordeirense se reuniram
com a secretária estadual
de Cultura, Eva Doris
Rosental; a subsecretária,
Olga Campista; o coordenador de Difusão e Acesso Audiovisual, Felipe
Lopes; e a coordenadora
do Sistema Estadual de Bibliotecas, Renata Costa.
A secretária Eva Doris
apresentou o programa
Cinema da Cidade, assumindo o compromisso da
construção do Complexo
Cinematográfico de Cordeiro para este ano, com
previsão de inauguração
para dezembro. O município já havia sido contemplado, em 2012, com a
construção de duas salas
de cinema. O coordenador
Felipe Lopes garantiu que
a verba para construção já
está garantida, aguardando apenas o aval da Caixa
Econômica Federal, parceira da Secretaria de Estado de Cultura e Ancine,
através do Programa Cinema da Cidade, para iniciar a construção.
Coube à subsecretária,
Olga Campista, apresentar
a planta do complexo e
explanar sobre suas instalações e estruturas. Eva
Doris teceu elogios ao
comprometimento da Secretaria de Cultura de Cordeiro com o projeto, fiscalizando e apoiando o Estado na construção do Complexo Cinematográfico, e
destacou que o município
terá o cinema a custo zero,
arcando apenas com a

cessão do espaço para a
construção. Já o coordenador Felipe Lopes ratificou
que Cordeiro poderá usar o
futuro cinema como espaço
educativo e de reuniões,
mantendo, para isso, boa relação com os exibidores. Diretor de Cultura, Cássio
Campos garantiu a continuidade do Programa Cinema
da Cidade e colocou sua
equipe à disposição para o
projeto de construção.
Após a apresentação, Eva
Doris se inteirou mais sobre
Cordeiro e parabenizou os
cordeirenses pelo compromisso da atual gestão com
ações e diretrizes do Plano
Municipal de Cultura, mas
cobrou a rápida ativação do
Fundo Municipal de Cultura,
obtendo nesse sentido a palavra de Luiz Antônio Cavalheiro. Eva Doris também
deu ênfase à atual conjuntura financeira do Governo do
Estado, justificando a ausência da Secretaria de Cultura
no interior, mas garantiu que
tudo irá se normalizar.
Em seguida, Cássio Campos convidou a secretária
para a reunião do Fórum
Serrano de Gestores Públicos de Cultura, que acontece em 14 de fevereiro, em
Cordeiro. Logo após, os servidores Matheus Brum e
Sydlene Feijó apresentaram
o projeto de ampliação da
Tenda Literária na Expo-Cordeiro, que foi bem recebido
pela secretária, encaminhando-o à coordenadora do
Sistema Estadual de Bibliotecas, Renata Costa, que irá
analisá-lo, mas de antemão
declarou estar feliz em saber
que Cordeiro gera demanda
na área de livros e leitura,
colocando-se também à disposição para auxiliar o município na captação de recursos para a ampliação da
Tenda Literária
.Assessoria de Imprensa Cordeiro

