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Discussão sobre Cedae gera tensão
A Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) começou a discutir
nesta quinta-feira (dia 09/02),
às 15h, a mensagem do Governo Estadual que pede autorização para utilizar ações
da Cedae que viabilizam um
empréstimo de R$ 3,5 bilhões com a União. O projeto prevê, ainda, um prazo de
seis meses para o estado
contratar instituições financeiras responsáveis por ava-

liar a empresa e estruturar
a operação de venda da
companhia.
Antes, porém, a pauta de
27 vetos a projetos aprovados pela Casa terá de ser
votada. A oposição atuou
nesta quarta-feira (08/02),
para atrasar ao máximo
esse processo - as sessões
extraordinárias se estenderam até as 22h e começam
novamente hoje, às 10h. É
preciso limpar a pauta de

vetos para que outro assunto entre em discussão.
A autorização do uso das
ações é a garantia que o
Governo Federal exige – “de
forma
irretratável
e
irrevogável” – para viabilizar
não apenas este empréstimo que permitirá o estado
a colocar os salários do funcionalismo em dia, mas todo
o Plano de Recuperação
Fiscal proposto pela União,

que representa um alívio de
R$ 62 bilhões por três anos
no caixa do estado.
O termo de compromisso
para a ajuda federal ao Rio
foi assinado dia 27 de janeiro pelo governador Luiz
Fernando Pezão, pelo presidente Michel Temer e pelo
ministro Henrique Meirelles.
Para valer, no entanto, os
deputados estaduais terão
que aprovar contrapartidas.

Macuco realiza solenidade de formatura
da 10ª turma da Guarda Mirim Ambiental
Foto e fonte/Ascom Macuco

Associação em Nova
Friburgo cria banco
de currículos online
A Associação Comercial de tências, experiências anteriNova Friburgo (Acianf) criou ores e formação escolar e/
um Banco de Currículos. A ou universitária.
ideia é dar oportunidades
Os interesssados podem se
para trabalhadores e empre- cadastrar pela internet ou
sas, ajudando a diminuir o deixar uma cópia impressa
desemprego no município. na sede da Acianf, na AveSegundo a Acianf, a nida Alberto Braune 111, no
praticidade e a facilidades Centro.
tem feito com que, cada vez
Para as empresas interesmais, empresas e candidatos sadas em oferecer novas
recorram a bancos de vagas e buscar novos funcurriculos através da internet. cionários, basta entrar no
Para que o curriculos sejam site, clicar na aba “Empreselecionados, a asscoiação sas” e oferecer uma oportuorienta que tenham uma nidade ou buscar os currícuZé Estefani com o
presidente
do PSDB-RJ,
deputado
Otavio
Leite, no
apresentação
objetiva,
com
los que
melhor
se encaixam
evento do diretório estadual do partido no último dia 10 de dezembro, no
conteúdo
de fácil leitura, con- no seu negócio.
Rio de Janeiro.
tendo as habilidades, compe-
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macuco juntamente com a Guarda Municipal do município realizou, no
sábado dia 04 de fevereiro, a solenidade de formatura da décima turma do projeto Guarda Mirim Ambiental intitulada
“Turma Tainá Correa Gonçalves”.
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Você fez tudo errado. Quer mudar de vida?
Tenha esperança. Jesus pode te ajudar.

Metrologia e
Royalties do
Petróleo

Salmo 25.11 “ Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha
iniqüidade, pois é grande.”

Por Eduardo Neiva
Aproveitando a questão das discussões públicas,
divulgadas na mídia em geral, sobre redistribuição e
recálculos de alíquotas incidentes sobre os royalties e
comercialização do Petróleo e gás natural, enfatizamos
uma importante aplicação da Função Metrologia na Indústria do Petróleo: a Medição Fiscal.
Independente dos objetivos legais, cujos sistemas de
medição da produção estão subordinados, o desenvolvimento e inovações tecnológicas são considerados ações
estratégicas na Gestão da Metrologia neste Setor.
Vejamos, com um olhar um pouco mais técnico, os possíveis impactos dessa atividade no segmento de Produção de hidrocarbonetos. Para tanto devemos abordar o
conceito de INCERTEZA de medição, que significa a “Dúvida” que resta ao se declarar o resultado de qualquer
medição.
Os leitores devem, nesse momento, estar se perguntando sobre as implicações práticas desse conceito. Citamos um exemplo: supomos que em algum lugar do Planeta o volume de óleo medido, durante a produção de um
dia, seja de 2 (dois) Milhões de Barris. Supondo, ainda,
que em função do atual estágio de desenvolvimento das
tecnologias utilizadas em sistemas de medição, a incerteza declarada do processo de medição seja de 2% desse volume. Isto demonstra que há uma dúvida em torno
de 40 Mil barris/dia.
Abordando somente o aspecto das relações comerciais, com um simples exercício financeiro, neste caso há
uma dúvida de 2 (dois) Milhões de Dólares/dia (considerando o valor do barril a 50 Dólares - USD) ou em torno
de R$ 7 (sete) Milhões por dia. Uma rápida conta nos
leva a números impressionantes, quando contabilizados
a produção mundial, num determinado ano, que hoje se
encontra próximo dos 100 milhões de barris de petróleo
produzidos diariamente.
Podemos imaginar as CIFRAS R$ R$ R$ envolvidas nesta questão e suas consequências, tanto para o setor produtivo quanto para as ações governamentais dos diversos recipientes tributários da união, estados e municípios. Esses números por si só já representam a ENORME
importância econômica da METROLOGIA na sociedade
!!!
Eduardo Neiva
Físico pela UFRJ, Geofísico da Indústria do Petróleo,
Mestre em Metrologia para a Qualidade Industrial pela
PUC-Rio, Membro da Associação dos Engenheiros da
Petrobras e da Society of Petroleum Engineers (Sociedade de Engenheiros de Petróleo), Ex Professor da
Rede Pública e Particular de Ensino, Ex Diretor da
Regional RJ da Sociedade Brasileira de Metrologia e
Ex Presidente do Instituto Macaé de Metrologia e
Tecnologia.

Começa venda de ingressos para Patrulha Canina
em Nova Friburgo
A venda de ingressos para a peça Patrulha Canina começou em Nova Friburgo. O espetáculo será no domingo (12),
às 17h, no Teatro Municipal Laércio Ventura. A classificação
da peça é livre, e os ingressos custam R$ 29,90.
Os ingressos podem ser comprados pela internet e em
quatro pontos de vendas na cidade. No dia da peça, haverá
venda de entradas na bilheteria do teatro a partir das 13h.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22)
2523-3501. O Teatro Municipal Laércio Ventura fica na Rua
Salusse, 616, no Centro.
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“ Os conceitos e opiniões emitidos, não refletem obrigatoriamente a opinião do Jornal O Macuco”
O Jornal O Macuco é contra o *monopólio, porque o país precisa
crescer e o direito de igualdade nos garante as oportunidades.
* Monopólio: comércio abusivo que consiste em um indivíduo ou
grupo tornar-se único possuidor de determinado produto para, na
falta de competidores, poder vendê-lo por preço exorbitante.

parece ig ual.
Tem
aumentado muito o número
de pessoas passando pela
FALTA DE ESPERANÇA,
erraram e não sabem como
mudar de vida. Jesus pode
nos ajudar nos momentos
em que tudo parece não ter
mais jeito.
Não podemos permanecer
errando. Mas, se desejamos
mudar de vida, precisamos
ter esperança. Para o nosso
bem Deus ofereceu grandes

verdades q ue podemos
aplicar em nossas vidas.
 Fique atento; dependa
mais de Deus.
Saiba ouvir; fale menos.
 Saiba esp erar; não
atropele as coisas.
Saiba procurar ajuda, não
procure em qualquer lugar.
São coisas que nos
ajudarão a ver além do
nosso erro. Veremos que, se
estamos arrep endidos,
existe esperança em Deus.

Precisamos decidir buscar
a esperança no lugar certo:
em Deus! Olhar para Deus.
Esperar em Deus. Que
Deus? O Deus que enviou
seu filho Jesus por amor,
para nos resgatar e perdoar.
Aquele que se deu para nos
dar uma nova vida. Este
Deus nos ouvirá.
Você fez tudo errado. Quer
mudar de v ida? Tenha
esperança. Jesus pode te
ajudar.

Alimentação no verão exige cuidados especiais
Para curtir a estação mais quente do ano, é preciso preocupar-se com alimentação,
hidratação correta e ainda ficar atento com os perigos de contaminação
O verão é o período de
maior temperatura. Por
causa disso é importante o
cuidado especial com a alimentação, pois é muito comum casos de virose por
má higiene dos alimentos e
também desidratação. Os
especialistas alertam, então, para a importância de
tomar bastante líquido e
prestar atenção com os alimentos consumidos. Diante disso, é necessário mudar alguns hábitos nesse
período para que o funcionamento do organismo
ocorra de maneira correta.
Nesse período também
ocorre grande perda de líquidos através do suor, fazendo com que o corpo se
desidrate com maior facilidade. Por isso a importância da hidratação. “Além de
tomar água, também podemos nos hidratar comendo
alimentos com maior teor

de líquidos como frutas e legumes”, alerta Tatiana Stela
Kruger, nutricionista da Fundação Pró-Rim.
Outro cuidado essencial,
segundo a especialista, é
com o armazenamento dos
alimentos. “Manter os alimentos sempre sob refrigeração evita contaminação. É
importante também ter cuidado no manuseio, como lavar as mãos antes de tocar
em qualquer alimento e
higienizar a bancada onde
será preparado”, explica.
Cuidado com alimentos
expostos à temperatura ambiente por muito tempo, principalmente aqueles muito
manipulados, pois, segundo
Tatiana, no calor a multiplicação de microrganismos
acontece de forma mais rápida, estragando os alimentos mais rapidamente.
A má alimentação ou into-

xicação alimentar pode provocar sintomas desagradáveis como vômitos e
diarreias. Em casos de pessoas com imunidade mais
baixa, doenças crônicas, idosos e gestantes, pode demorar mais tempo para se recuperar, podendo, em alguns
casos específicos, serem até
ser fatais.
Alimentando-se bem
Nesse período do ano, é importante ficar atento à nutrição dos alimentos. Frutas e
verduras são essenciais,
pois, além de leves e cheios
de vitaminas e minerais, também ajudam a manter a
hidratação "em dia".
“Alimentos muito pesados
como carnes vermelhas em
grande quantidade, devem
ser evitados, pois a sensação
de ‘cansaço’ que o calor provoca pode aumentar”, diz
Tatiana. Já os alimentos mui-

to quentes como sopas devem ser trocados por saladas de folhas cruas, frias e
leves. Os molhos muito condimentados e industrializados, também devem ser
evitados.
A nutricionista aconselha
tomar água longe das refeições. Para variar a
hidratação é possível beber
água de coco e sucos naturais sem adição de açúcar.
“Mas é importante lembrar
de não exagerar. Evite consumir refrigerantes, refrescos em pó ou até mesmo de
caixinha, pois estes contêm
muitos conservantes”, diz.
Para finalizar, a
nutricionista alerta: “equilíbrio é essencial. Não devemos exagerar nem mesmo
com as indicações. Até consumir água em excesso, de
uma só vez, pode fazer
mal”.

A importância de brincar para educação
Você já reparou no seu filho brincando? Em como
ele consegue resolver o
mais variados tipos de situações usando apenas a
imaginação? É no ato de
brincar que as crianças desenvolvem diversas capacidades. Quem não lembra,
de quando era criança, das
brincadeiras que fazia?
Brincar de esconde-esconde, alerta, cabra-cega, lenço-atrás e amarelinha. Estas e outras brincadeiras
auxiliam as crianças na
descoberta de si e do mundo.
Ao longo do tempo e com
os avanços tecnológicos,
brinquedos e brincadeiras
foram mudando, mas o prazer da criança em brincar é
o mesmo. E é de extrema

importância que nós, educadores, levemos a sério tal
ato, não só para um melhor
processo de aprendizagem
das crianças, como também
para sua evolução como ser
humano. Nosso papel é orientar esse processo, com
projetos que ajudem no desenvolvimento e nas habilidades específicas de cada
faixa etária.
A brincadeira não é o objeto em si, mas um conjunto
de estratégias e habilidades
que possibilitam as crianças
experiências que revelam o
mundo e as desenvolvem
para o futuro. Enquanto brincam elas exercem determinadas funções sociais, pois,
no interior de uma brincadeira ela acaba distinguindo
vários tipos de reação grupal

estimando as consequências agradáveis ou desagradáveis que eles acarretam.
O ato de brincar tem um
papel fundamental para o
desenvolvimento biopsicossocial da criança. É nesse
momento que ela se desenvolve, explora característica
de personalidade, fantasias,
medos, desejos, criatividade
e elabora o mundo exterior a
partir de seu campo de visão.
A criança precisa experimentar, ousar, tentar, conviver
com as mais diversas situações. Brincar com outras crianças, com adultos, com objetos, com o meio. A brincadeira individual também é
algo importante, mas brincando com o outro, essa criança desenvolve seu convívio social.

As crianças necessitam
de brinquedos e brincadeiras que favoreçam seu desenvolvimento, suas habilidades motoras, coordenação grossa e fina, estruturação espaço temporal e
late-ralidade. Nossos pequenos estão em uma fase
de descoberta, a brincadeira caracteriza vínculo importante com o seu meio social, seus familiares e amigos, e é desse convívio com
o outro, que a criança começa a formar sua ideia de
mundo.
*Ana Regina Caminha
Braga (https://
anareginablog.wordpress.com/
) é escritora,
psicopedagoga e especialista em educação especial
e em gestão escolar.

Mais de 50% das mulheres não
realizam mamografia
Principal ferramenta para
a detecção precoce do Câncer de Mama, o exame de
Mamografia ainda é ignorado por milhares de mulheres. No Dia Nacional da
Mamografia (5 de fevereiro), a Bradesco Saúde alerta para o percentual de
mulheres que não fazem
anualmente o exame. Segundo dados do Comitê de

Saúde da seguradora, no último ano, 51,46% das mulheres acima de 40 anos não
realizaram a mamografia em
12 meses, conforme protocolo recomendado pela Sociedade Brasileira de
Mastologia. Esse percentual
cai para 38,75%, quando o
período avaliado é de 24 meses passados.
O universo da pesquisa

envolve 2,2 milhões de segurados que fazem parte das
empresas que participam do
Comitê de Saúde. O câncer
de mama é o principal causador de morte na população
feminina. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca
de 58 mil casos da doença
foram diagnosticados no Brasil em 2016.
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Ao ler o texto do salmista,
parece que lemos os
jornais e rev istas ou
assistimos aos noticiários
atuais. Parece que foi
escrito hoje mesmo. Como
pode isso acontecer?
Parece que a história se
repete e o que acontece
hoje não é novidade. Já
acontecia tempos atrás e a
dif erença só é que os
nomes das pessoas não
eram os mesmos. O resto
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 017/2017.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 038/2017.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 038/2017, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 24, 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:PAULO SÉRGIO CATALDO (FRILETRAS).
CNPJ: 17.905.632/0001-05
OBJETO: Aquisição de placas personalizadas para composição das mesas do plenário da Câmara
Municipal.
VALOR: R$ 2.160,00 (Dois mil, Cento e Sessenta Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0103100012.001; Natureza de
Despesa: 3390.30.00-00/5.
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, 08 de fevereiro de 2017.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 017/2017, 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: AUTO POSTO LIMA STUTZ DE BARRA ALEGRE COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA - ME.
CNPJ: 09.676.993/0001-90
OBJETO: Aquisição de 1.900 (Um Mil) Litros de Combustível (Gasolina Comum) para o Veículo
Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$
4,05 (Quatro Reais, Cinco Centavos) por litro de combustível (gasolina comum), totalizando R$
7.695,00 (Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais), a partir da vigência do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0103100012.001; Natureza de
Despesa: 3390.30.00-00/7.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se
necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada Lei,
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Bom Jardim, 02 de fevereiro de 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº: 041/2017.
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EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativonº 041/2017, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 24, 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:L.P. FARIA - ME.
CNPJ: 14.562.891/0001-84
OBJETO: Serviços de Certificação Digital de pessoa jurídica para a Câmara Municipal de Bom
Jardim– RJ.
VALOR: R$ 379,00 (Trezentos e Setenta e Nove Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:0000.0103100012.001; Natureza de
Despesa: 3390.39.00-00/7.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se
necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada Lei,
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.

CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADO: AUTOPOSTO LIMA STUTZ DE BARRA ALEGRE COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA - ME.
CNPJ:09.676.993/0001-90
OBJETO:Aquisição de 1.900 (Um Mil) Litros de Combustível (Gasolina Comum) para o Veículo
Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VIGÊNCIA: 02 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.
VALOR: Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$
4,05 (Quatro Reais, Cinco Centavos) por litro de combustível (gasolina comum), totalizando R$
7.695,00 (Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais), a partir da vigência do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza de
Despesa: 3390.30.00-00/5.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:017/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATO Nº: 002/2017.
DATA DA ASSINATURA:02de fevereiro de 2017.
Bom Jardim, 03 de fevereiro de 2017.

Bom Jardim, 08 de fevereiro de 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
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Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 016/17
DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 002/2017
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$ 63,00 (sessenta e três reais).
B)Data da celebração: 31/01/2017
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.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM
JARDIM
Proc. BOM PREVI nº016/17
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$ 22,84(vinte e dois reais e oitenta e quatro 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 30 de janeirode 2017.
IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
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DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 001/2017
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$ 22,84 (vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).
B)Data da celebração: 31/01/17
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.
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Assessoria Jurídica
2º TERMO ADITIVO
Proc. BOM PREVI nº 0348/14 (Originário)
Proc. BOM PREVI nº 0241/15 (1ª Prorrogação)
Proc. BOM PREVI nº 0222, de 19 de dezembro de 2016 – 2ª Prorrogação.
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93
2ª INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PARTES:
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom
Jardim – RJ.
CONTRATADA: E e V Tecnologia e Comunicação Ltda. ME
OBJETO: Prestação de Serviços Gerenciamento e Manutenção do Portal do BOM PREVI ,
contendo atos oficiais, legislação federal e municipal, informações de interesse dos servidores
ativos, inativos e demais interessados, portal da transparência, newletter e e-mail.
PRAZO: 12 meses, a partir de 01/01/2017.
VALOR: R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: P.T. 3001.0412200942.128, N.D. 3390.39

Prefeito de Bom Jardim se reúne
com diretor-presidente da CEDAE
O Prefeito e Bom Jardim,
Antonio Gonçalves, esteve
pela segunda vez na sede da
CEDAE, no Rio de Janeiro.
Ele foi recepcionado pelo diretor- presidente Jorge
Ferreira Briard, e Heleno Silva, diretor de interior da empresa.
Como não poderia ser diferente, a discussão girou em
torno da falta de água, que

há algum tempo interfere na
qualidade de vida de alguns
munícipes. O prefeito
externou as condições técnicas que impedem a chegada da água às residências, assim como a necessidade do aumento da captação e tratamento de água
potável.
“ A ida do prefeito à nossa

sede é de grande importância para que o município consiga os recursos necessários para uma melhoria. Quando o prefeito se mostra interessado em pessoalmente
resolver essa demanda, ele
recebe uma atenção especial, sem dúvida nenhuma”,
revelou o gerente regional da
CEDAE, José Lima.

Prefeitura de Macuco realiza
solenidade de formatura da 10ª
turma da Guarda Mirim Ambiental
Foto e fonte/Ascom Macuco
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM
JARDIM
Proc. BOM PREVI nº016/17
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$ 63,00 (sessenta e três 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 30 de janeirode 2017.
IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
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Palestra da Secretaria de
Educação em Bom Jardim
Membros da Secretaria
de Educação f izeram
questão de recepcionar os
participantes, entre eles
professores e funcionários
de apoio, que compareceram ao Bom Jardim Maravilha Clube, no dia 3 de
fevereiro, para acompanhar a palestra “Desperte
seu poder”, da coaching
Inessa Franco, que abor-

dou questões como
autoestima e assuntos relacionados à produtividade no trabalho.
O evento fez parte da
abertura do ano letivo de
2017 da Rede Municipal
de Ensino, que abrange
16 escolas, que acolherão,
aproximadamente, mais
de dois mil e quinhentos
alunos.

- A palestra teve como objetivo provocar mudança e
evolução humana, através
do desenvolvimento de
pessoas, tendo como missão descobrir, aprimorar,
ampliar habilidades e competências, focando também
a integridade e a ousadia,
destacou a Secretária de
Educação,
Grasiele
Beltrão.

omacuco.redacao@hotmail.com

Ao meio o prefeito Bruno Boareto ladeado pela vice-prefeita Michele Bianchini e pelo presidente do Poder
Legislativo municipal vereador Tico-Tico. A primeira à direita é a mãe de Tainá Gonçalves, a homenageada.

A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Macuco
juntamente com a Guarda
Municipal do m unicípio
realizou, no sábado dia 04 de
fevereiro, a solenidade de
formatura da décima turma
do projeto Guarda Mirim
Ambiental intitulada “Turma
Tainá Correa Gonçalves”.
Presentes ao evento o
Prefeito de Macuco Bruno
Boaretto; a primeira dama e
secretária de Trabalho,
Envelhecimento Saudável e
da Juventude, Andrea Tupini
Boaretto; a Vice Prefeita e
secretária de Administração
Michelle Bianchini Biscácio;
o secretário de Meio
Amb iente, Urb anism o e
Defesa Civil, Firmo Ferreira
Daflon; a secretária de
Educação Luciana Boaretto;
o secretário de Esporte Hugo
Carvalho; o secretário de
Agricultura,
Pecuária,
Abastecimento e Agricultura
Luiz Felipe de Carvalho
Espíndola; o presidente da
Câmara de Vereadores
Carlos Alberto da Silva
Oliveira, os vereadores José
Luiz Estefani Miranda Filho,
Diogo Latini, e Romulo da
Silva Oliveira; o Subtenente
Magno Junior; Comandante
da Guarda Municipal Luiz
Paulo Lemes; o instrutor da
Guarda
Mirim
Raul
Carapeba e a Comandante

da Guarda de Nova
Friburgo Ofélia.
O Secretário Firmo Daflon
parabenizou todos os
envolvidos no projeto e os
alunos que conseguiram
concluir o treinamento,
fazendo um agradecimento
especial ao prefeito que
apoiou a continuidade no
novo governo municipal.
“Agradeço em especial ao
prefeito Bruno Boaretto por
manter o projeto Guarda
Mirim Ambiental, trazendo
aos nossos adolescentes
novas oportunidades de
trabalho”, disse Firmo.
O Subtenente Magno
Junior
em ocionado
parabenizou todos os 23
form andos
pela
determinação e fazendo
uma homenagem a já
falecida aluna Tainá Correa
Gonçalves, já falecida
vitima de um tumor e cujo
sonho semp re foi ser
Guarda Mirim Ambiental . “A
Tainá era uma guerreira,
determinada, por isso essa
homenagem hoje. Seu
grande sonho era estar aqui
recebendo sua conclusão e
isso ela conseguiu. Espero
que esses novos guardas
mirins lev em sem pre
consigo essa determinação
e vontade de vencer que a
Tainá tinha”, lembrou o
subtenente.

A Vice Prefeira Michelle
Bianchinni referiu-se ao
projeto com carinho especial
já que, segundo ela, a idéia
nasceu no Governo de
Rogério Bianchini. “Hoje
vejo como esse projeto criou
asas e evoluiu. Me sinto
recompensada em ver que
tanto esforço tem valido a
pena. Espero que m ais
jov ens
possam
ser
beneficiados
pois
é
gratificante ver os resultados
sendo colhidos”, afirmou ela.
O prefeito Bruno Boaretto
falou sobre a importância do
projeto para a inclusão social
dos adolescentes e a
importância de se manter o
projeto ativo em seu governo
mesmo com as dificuldades
enfrentadas já no primeiro
mês de gestão. “Em meu
governo temos como meta
continuar e consolidar todos
os projetos que tragam a
todos os segm entos de
nossa população mais
saúde, melhores condições
de trabalho, lazer e
principalmente, levar aos
nossos jov ens novas
possibilidades
de
crescimento como cidadãos.
Esse é um projeto que não
só estimula nossos jovens a
serem mais preocupados
com o meio ambiente, mas
os torna também mais
participativos nas questões
sociais”, disse o Prefeito.

