Macuco, 25 de abril de 2017 - ANO XIX - EDIÇÃO Nº292- PERIODICIDADE SEMANAL

Moto Clube O Clã Macuco
comemora o seu 3º aniversário
Foto/Elis Paiva

Os motociclistas de
“plantão” vieram comemorar nesta tarde de sábado
(22/04) o 3° Aniversário
Moto Clube O Clã Macuco;
com direito a churrasco, wifi
liberado e show com as
bandas de rock - Luzes da
Cidade e Hipnose.

O evento contou com o
apoio e presença do prefeito
Bruno Boaretto e presença
dos vereadores Zé Estefani,
João Batista e Alberto Herdy.
O secretário municipal de
Esportes, Hugo Carvalho,
também participou da festa
celebrada e organizada por

membros da equipe macuquense, entre eles, João
Batista, Leonardo, Nico e
Magno Arquimedes.
A celebração reuniu
centenas de motociclistas
de diversas localidades da
região e também do estado
de Minas Gerais, na Praça

Professor João Brasil, no centro
da cidade. Além da animação, a
festa foi marcada por
reencontros de velhos amigos e
sorteio de brindes. Também
aconteceu o Escudamento dos
Motociclistas, momento em que
novos integrantes são recebidos no Clube.

Prefeito Antonio Gonçalves vai
pela quinta vez à Cedae
Fotoe e fonte/Ascom BJ

Moradores de alguns
bairros do município de
Bom Jardim ainda passam
por problemas devido à
escassez de água.
Determinado a resolver o
problema, que gera desconforto aos atingidos, o
prefeito bonjardinense Antônio Gonçalves - vai
pela quinta vez a sede da
Cedae.
Mais detalhes na:
Pág.04

Ao meio, o prefeito do município de Bom Jardim, Antônio Gonçalves.
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IMMT – No
Compasso
da Vida
Por Eduardo Neiva
Assim a vida prosseguiu com as funções da Superintendência Acadêmica da Funemac, o que já estava com
dias certos para terminar, pois se tratava de substituição
temporária da titular, função de licença maternidade. Após
esse período o Mestre em Metrologia assume definitivamente os trabalhos para desenvolvimento da parte escrita do IMMT, ou seja, suas concepções iniciais.
Dessa forma, sendo então contratado na condição de
Consultor Técnico, teve a oportunidade de participar não
somente da criação do órgão metrológico, mas também
das ideias e estruturação de outros que deveriam fazer
parte da estrutura do Complexo Universitário Municipal,
tal como o que viria a se tornar o CETEP – Centro de
Educação Tecnológica e Profissional.
Uma pausa para uma citada reflexão, que retrata o início
desses relatos. Alguns leitores devem se lembrar do
citado Físico que estudou na antiga URRS. No momento
que em iniciamos a parte escrita do projeto de lei, que
culminaria com o estabelecimento do Complexo
Universitário, o destino proporcionou o encontro das duas
gerações. Os trabalhos foram sendo executados de forma
conjunta e os momentos de história se fizeram realidade.
Dezembro de 1999 foi o marco oficial da criação do IMMT
e demais órgão da estrutura universitária do Município
de Macaé. Janeiro de 2000 a nomeação e posse como
Diretor Geral do IMMT. Antes, um fato que pode parecer
simples, mas que evidencia um aspecto intrigante da
história. O Instituto estava criado, mas não tinha
orçamento próprio. Sendo parte de uma estrutura maior
deveria contribuir para a entidade matriz. Como
operacionalizar um órgão tecnológico, de tamanha
envergadura, sem orçamento inicial para compor seus
recursos físicos e de profissionais?
Novamente um momento de decisão pessoal com
consequências para o futuro. Aspectos de visibilidade,
carreira profissional, construção e consolidação das
posições sociais em questão. Decisão tomada de
prosseguir. Em virtude das dificuldades para promover
externamente o objeto para qual o IMMT fora criado,
algumas características necessitavam ainda serem
desenvolvidas. Na época, mais do qualquer outra, é que
as habilidades para estabelecer ações estratégicas, em
situações adversas, foram essenciais para que as ideias
simplesmente não ficassem perdidas no tempo.
Ganhar reconhecimento externo para influenciar o
ambiente municipal era condição sine qua non para
continuar mantendo as esperanças. Aproveitando-se do
prestígio e credibilidade profissional, conquistado na
Capital do Estado, o convencimento da Diretoria
Executiva da Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM
para que Macaé fosse uma das sedes das regionais da
conceituada se mostrou estratégico.
Com um discurso diante a composição da então Diretoria
da SBM, cujos integrantes tinham idades superiores a
55 anos, o Mestre em Metrologia, com 29 anos de idade
na ocasião, se tornou o primeiro Diretor da Regional do
Estado do Rio de Janeiro da SBM. Um fato de relevância
para o Município de Macaé, pois se tratava da primeira
vez que a entidade permitia uma sede regional se localizar
fora da Capital de um dos Estados da República
Federativa do Brasil.
Eduardo Batista 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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Brasil registrou mais de 1000
casos de Meningite em 2016
No dia 24 de abril, é celebrado o Dia Mundial de
Combate à Meningite. A
Doença Meningocócica
Invasiva (DMI) é causada
pela bactéria Neisseria
meningitidis, que possui 12
sorogrupos diferentes.2 Atualmente, cinco destes
sorogrupos (A, B, C, Y e W)
são responsáveis por quase todos os casos de DMI
no Brasil.3 Segundo dados
do Ministério da Saúde, em
2016, foram notificados
1.083 casos de doença
meningocócica no país,
sendo que as regiões Sudeste (640 casos) e Sul (185
casos) apresentaram os
maiores números de notificações.1
A doença meningocócica
preocupa, pois pode levar a
óbito, em média, uma pessoa a cada oito minutos no
mundo.4 Estima-se a ocorrência de pelo menos 500
mil casos de doença
meningocócica por ano no
mundo, com cerca de 50 mil
óbitos.5
Geralmente ela se manifesta como meningite, que
é uma infecção das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.
Uma outra forma mais grave da doença é uma infecção direto no sangue, chamada de meningococcemia.2,5 Ambas podem
ocorrer concomitantemente.

Os meningococos, bactérias que causam a doença
meningocócica, podem ser
transmitidos para outras
pessoas por meio do contato direto com gotículas respiratórias através de tosse,
espirro, beijo, beber no mesmo copo ou comer com talheres de outra pessoa.2 A
doença pode ocorrer em
pessoas de qualquer faixa
etária, porém é mais comum
em crianças até cinco anos
e mais rara em idosos.5
De acordo com Dr. Otávio
Cintra, Diretor Médico de
Vacinas da GSK Brasil, é de
suma importância proteger
as crianças no primeiro ano
de vida1. “É nesse período
que elas são mais vulneráveis. O risco de doença
meningocócica em crianças
que ainda estão sendo amamentadas, que chamamos
de lactentes, é três vezes
maior que uma criança de
um a quatro anos de idade
e é seis vezes maior comparado a uma criança de
cinco a nove anos de idade.
Uma das principais respostas para a mitigação dessa preocupação e logo, dos
números de casos de meningite, é a vacinação8. Até
o ano passado, a imunização para quatro sorogrupos
da bactéria (A, C, W e Y) só
estava disponível no país
para crianças acima de um
ano de idade. Hoje, a indi-

cação de faixa etária da vacina conjugada com o CRM
197 para os grupos ACWY é
a partir dos 2 meses de idade e, também, para adolescentes e adultos.9,10 Já a
vacina para a proteção contra a doença meningocócica
causada pelo meningococo
B (MenB) é indicada para indivíduos dos dois meses aos
50 anos de idade11. Nos postos de saúde, apenas a vacina contra o meningococo C
é gratuita, para crianças de
3 meses a 4 anos de idade12
e adolescentes de 12 a 13
anos.
Uma pesquisa internacional conduzida pela GSK ano
passado, revelou a falta de
conhecimento de pais e
mães brasileiros sobre a doença meningocócica e suas
potenciais consequências.
Quase sete em cada dez responsáveis disseram que não
sabem o suficiente sobre os
diferentes sorogrupos da
meningite e sequelas que a
doença pode causar. Em
média, mais da metade dos
responsáveis não sabiam ou
não tinham certeza de que
existem diferentes tipos de
bactérias que causam a meningite. Mas ainda assim,
entre 14 doenças com prevenção através da vacinação, a meningite é considerada a doença de maior risco à saúde dos filhos, para

64% dos pais e mães brasileiros entrevistados. *
Sobre a Meningite
Os sinais e sintomas iniciais da doença meningocócica — incluindo febre,
irritabilidade, dor de cabeça,
perda de apetite, náusea e
vômito — assemelham-se
aos do resfriado e de outras
doenças virais comuns.14
Na sequência, o paciente
pode apresentar manchas
arroxeadas na pele, rigidez
na nuca e sensibilidade à
luz.14 Após 15 horas, o quadro geralmente evolui para
confusão mental, convulsão, sepse e choque, falência múltipla de órgãos e risco de óbito.5,14 Essa rápida progressão deixa pouco
tempo para o diagnóstico e
tratamento apropriados em
tempo hábil, reforçando a
necessidade de prevenção
da doença por meio de vacinação.
O diagnóstico inicial da
doença meningocócica é
clínico, feito por exclusão de
outras doenças, já que seus
primeiros sintomas são
inespecíficos, tornando o diagnóstico
geralmente
dificultoso. O diagnóstico
laboratorial é realizado a
partir da análise e cultura de
amostras de sangue e de
líquor.

Um dia de salário e a causa de nossa crise
Política é ciência ou arte,
ciência e arte disputam seus
respectivos reinados e seus
princípios são absolutamente distintos. A arte tem a vantagem de ser iluminada pela
intuição, pelo imaginário,
pode ser instigante, mas
concomitantemente incorreta. E a ciência, com suas
precauções, não raro é
acertadamente vagarosa.
Às coisas simples da vida
basta a lanterna da arte, que
as organizam e lhes dão
sentido e colorido.
Num momento excepcionalmente crítico à economia
e à política do Brasil, descobre-se uma causa importante de nosso "débâcle",
que a Câmara dos Deputados, insuscetível de ser chamada de egrégia, traz à
pauta, com um óbvio objetivo: ocultar as verdadeiras
causas, plúrimas, remotas e
imediatas, de nosso drama
atual.
É o "monstro" do imposto
sindical. Registra-se que o
monstro frequenta nossas
terras desde Getúlio Vargas.
É verdade, salvo quanto ao
aspecto. Não se trata de
nenhum monstro, que penetre qual uma lâmina a vida
de nossos compatriotas.
Nesse período, tivemos
momentos bons e momentos de crise, sem que se

identificasse um imposto
pago pelas categorias a
seus órgãos de representação sindical como o grande
causador dos males.
Intuitivamente se percebe
que não deveríamos estar a
discutir o imposto sindical. O
próprio presidente Temer
admitiu que, por ele, esse
assunto não estaria pautado.
Porém, complementa que
pode propor reduzir o desconto a 1/5 ou 1/3 de um dia
de salário.
Isso num país em que os
trabalhadores recolhem impostos que superam a casa
de 180 dias de salário. Só
por aí se verifica que se enganam, ou nos enganam.
Que festa faríamos se a proposta fosse de redução do
conjunto de impostos! Em 1/
1. O Brasil estaria numa alegria inédita, até porque a renúncia fiscal não abalaria a
fazenda pública, mas a
quantidade de corrupção
que corrói nosso país.
O imposto sindical é um
dos poucos que não são
imiscuídos no preço dos
produtos. É suportado pelos
trabalhadores. Repassar a
quem, se seu único produto
é a força de trabalho, que
não se vende na padaria da
esquina. Daí porque nada
representar à economia, em
nada molestar a sociedade,

o tributo monstruoso que escreve as linhas desse mistério medieval ao iluminar a
velas a Câmara dos Deputados.
Nem mesmo prejudica os
trabalhadores, quando seus
sindicatos são atuantes e
resgatam em seu favor muitos direitos que lhes não seriam conferidos pelos marcos legislados. Se as representações são falhas, as
assembleias eleitorais das
categorias podem corrigi-las.
E o fazem, amiúde, com vitórias de oposições. A grande pergunta: em que medida o imposto sindical agrava
a saúde da sociedade e justifica esse "monopólio" de
debates congressuais? Se
for extinto ou reduzido, em
que medida a vida de cada
um de nós será melhorada?
Em nada. É no que resulta o
transporte de um assunto
privado (os sindicatos são
pessoas jurídicas de direito
privado) ao dilema público.
Se o governo anterior foi
aparelhado por sindicalistas
(da CUT, braço sindical do
PT), não foi o imposto sindical, que é meio de sustentação de todos os demais sistemas confederativos, obviamente, a causa, mas a velha "vontade política" desse
segmento que, no poder, atu-

lhou o Estado de "aspones",
empregados de confiança,
peculiares do Brasil. As democracias avançadas contam
com
burocracia
suprapartidária, concursada,
estável e capaz, em ordem
a servir a todos os governos;
a máquina administrativa
não é composta de engrenagem de cabos eleitorais.
Custa crer que, repentinamente,
o
colégio
congressual, fortemente
contaminado por investigações policiais e ações judiciais, transforme-se em defensor de pobres trabalhadores que, num contexto de
mais de 180 dias, sofrem o
desconto de 1, talvez o único tenha retorno.
Não se conhecem as causas dos fenômenos em razão de ignorância ou má fé,
neste caso para ocultar as
causas verdadeiras. Na primeira hipótese, a política é
desafiada por conhecimentos científicos. No segundo,
a simples intuição, a arte de
saber de pronto, nos mostra
como podemos ser enganados, para vegetar na
mesmice de um país subdesenvolvido.
Amadeu Roberto Garrido
de Paula, é Advogado e
sócio do Escritório Garrido de Paula Advogados.

Assembleia discute demissões
de trabalhadores dos correios
Nesta segunda-feira (24/
04), a Comissão de Trabalho da Assembleia Legisla-tiva do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) vai discutir,
em audiência pública, as
recentes 2.500 demissões
e o fechamento de cerca
de 250 agências dos Correios, além da precariedade na saúde e segurança

do trabalhador da empresa. O debate irá acontecer
às 13h no Auditório Senador Nelson Carneiro, no 8º
andar do prédio anexo ao
Palácio Tiradentes.
“É uma situação muito
grave. O Governo Federal
está com iniciativas que representam uma verdadeira provocação e restabe-

lece um programa de
privati-zação nas instituições que restam, no caso,
os Correios. Não é só uma
questão federal, é algo que
alcança a população do
estado e atinge os direitos
dos trabalhadores. Um assunto da nossa comissão”,
afirma o deputado Paulo
Ramos (PSol), presidente

da comissão.
Foram convidados para
o evento o diretor regional,
a gerente de Engenharia
de Segurança e Medicina
do Trabalho e o gerente de
segurança empresarial a
ECT-DR/RJ, Cleber Machado, Cláudia Varandas
e Marcus Mendes, respectivamente. O presidente
do Fentect/RJ, José silva,
o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Fábio Goulart, o presidente da CTB, Ronaldo
Leite, o presidente da
SINTECT/RJ, Ronaldo
Martins, o superintendente regional do trabalho,
Helton Yomura, a presidente da Comissão Especial de Direitos Sindicais
da OAB-RJ, Rita Cortez e
o presidente e o secretário da Cipa, Edilio Braz e
Heitor Fernandes.
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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 083/2017.
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cordeiro
Poder Legislativo
PORTARIA Nº 039/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e
Regimentais, emite a seguinte:
PORTARIA:

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 083/2017, 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: SCHIMIDT & SILVA DESENTUPIDORA, DETETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
- ME.
CNPJ: 14.944.275/0001-98
OBJETO: Serviço de Limpeza dos Reservatórios de Água Potável da Câmara Municipal de
Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 148,00 (Cento e Quarenta e OitoReais).
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.

Art.1º - Nomeia GUSTAVO MULIN PINTO para o cargo em Comissão de Assessor
Legislativo, índice CCI, de acordo com a Lei 1565/2010, a contar de 01 de abril de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 03 de abril de 2017.
ELIELSON ELIAS MENDES
Presidente
Jornal O MACUCO, Edição nº 292, 25 de abril de 2017, página 03

Bom Jardim, 17 de abril de 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Jornal O MACUCO, Edição nº 292, 25 de abril de 2017, página 03

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 120/2017.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 120/2017, 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: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS.
CNPJ: 30.591.432/0001-85
OBJETO: Serviço Cartorário de Reconhecimento de Firma, Autenticações e Registro paraa
Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 381,03 (Trezentos e Oitenta e Um Reais, Três Centavos).
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.
Bom Jardim, 24 de abril de 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Jornal O MACUCO, Edição nº 292, 25 de abril de 2017, página 03

DECRETO LEGISLATIVO Nº 003 /2017, DE 17 DE ABRIL DE 2017.
Considera Facultativo o Ponto nas Repartições Públicas no âmbito do Poder Legislativo Municipal
nas datas que menciona.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, RJ, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento no art. 39, lll, lV e V da Lei Orgânica Municipal e art. 14, lll, “a” da
Resolução nº 298 de 27 de dezembro de 1990;
RESOLVE:
Art. 1º - É considerado Facultativo o Ponto nas Repartições Públicas do Poder Legislativo no
dia 20 de abril (quinta-feira) do ano corrente.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-RJ, EM 17 DE ABRIL DE 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
Presidente
Jornal O MACUCO, Edição nº 292, 25 de abril de 2017, página 03
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Republicado por incorreção
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Entenda os cinco pontos da
proposta de reforma da Previdência
que podem ser alterados
Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 061/17
DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE
ESCRITÓRIO 007/17
A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Madipral Distribuidora de Produtos de Armarinho Ltda.
B)Objeto: Aquisição de Material de Uso e Consumo de Escritório.
c)Valor Total: R$ 1.329,40(mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).
C)Data da celebração: 10/04/2017
D)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30.

Regras de transição, aposentadoria rural e pensões estão entre os temas em
negociação
O presidente Michel Temer autorizou o relator da reforma da Previdência, deputado
Arthur Maia, a negociar alterações em cinco pontos da proposta de emenda constitucional
(PEC) enviada ao Congresso em dezembro: as regras de transição, os critérios para
aposentadoria rural, o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), o acúmulo de
pensões e aposentadorias e o regime especial de professores e policiais civis. Saiba quais
eram as propostas originais do governo para cada um desses pontos e conheça as
mudanças estudadas.
Saiba quais eram as propostas originais do governo para cada um desses pontos e
conheça as mudanças estudadas.
REGRAS DE TRANSIÇÃO
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Proc. BOM PREVI nº 061/17
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: MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA - EPP
Objeto: Aquisição de material de uso e consumo de escritório.
Valor Total: R$ 1.329,40 (mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).
Prazo da prestação do serviço: Entrega do produto (tempo pactuado suficiente: 15 dias, a
partir do recebimento da Nota de Empenho).
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 06de abril de 2017.
IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
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Proposta original: Mulheres acima de 45 anos e homens acima de 50 anos não teriam
que atingir idade mínima de 65 anos para se aposentar. Esse grupo poderia se aposentar
pelas regras atuais, mas pagando um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para a
aposentadoria (se for um ano, por exemplo, terá de trabalhar um ano e meio).
O que está em estudo: Uma das propostas é abandonar os 65 anos como parâmetro
único e adotar a idade mínima progressiva, levando em conta ainda o tempo de contribuição
previdenciária de cada trabalhador. Uma hipótese seria criar uma escadinha, começando
com idade de 55 anos para mulheres e 57 anos para homens – até chegar nos 65 anos
para homens e mulheres. O pedágio de 50% pode ser abandonado.
APOSENTADORIA RURAL
Proposta original: Trabalhadores das áreas rurais podem se aposentar hoje por idade
(60 anos os homens e 55 anos as mulheres), bastando apenas comprovação da atividade
no campo. O governo propôs que esse segmento passe a contribuir para o regime, com
alíquota semelhante à do MEI, de 5%. A idade mínima de aposentadoria subiria para 65
anos. > O que está em estudo:Avalia-se como alternativa estabelecer tempo mínimo de
contribuição de 15 anos ou 20 anos para requerer aposentadoria, em vez dos 25 anos
dos trabalhadores urbanos. A idade mínima seria de 60 anos para homens e mulheres.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
Proposta original: A PEC prevê a desvinculação do Benefício de Prestação Continuada
(BPC-Loas), pago a idosos e deficientes de baixa renda, do reajuste do salário mínimo.
Haveria ainda elevação gradual da idade mínima para solicitar o benefício, hoje de 65
anos, para 70 anos.
O que está em estudo: Nos bastidores, o governo já recuou da desvinculação. Para
diferenciar o benefício assistencial do contributivo (ou seja, pago ao trabalhador que recolheu
ao INSS a vida toda), a idade para requerer o auxílio subiria de 65 anos para 68 anos. Já
está certo que não haverá mudanças para os deficientes.
PENSÕES
Proposta original: O texto da PEC acaba com a possibilidade de acumular dois benefícios
previdenciários. Assim, quem tivesse duas fontes de renda _ por exemplo, aposentadoria
do INSS e uma pensão por morte do cônjuge, teria de optar por um dos dois. Há regras
especiais para quem tem filhos, que receberiam frações no caso de pensão por morte.
O que está em estudo: Os parlamentares defendem que seja possível acumular benefícios
previdenciários até o teto do INSS, hoje em R$ 5.531. Já o governo quer um limite de dois
salários mínimos. Regras especiais de pensão para filhos menores seriam mantidas.
APOSENTADORIA DE PROFESSORES E POLICIAIS

Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 061/17
DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE ESCRITÓRIO
006/17
A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim –
RJ
Contratada: Papelaria Sorelle Ltda.
B)Objeto: Aquisição de Material de Uso e Consumo de Escritório.
c)Valor Total: R$ 290,86(duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos).
C)Data da celebração: 10/04/17
D)Prazo: 15 dias, do recebimento da Nota de Empenho.
E)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30.
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Proposta original: No texto da PEC enviada em dezembro, o governo propôs o fim da
aposentadoria especial de professores do ensino fundamental e médio e a extinção da
aposentadoria especial para atividades de risco (policiais), que podem se aposentar cinco
anos na frente dos demais.
O que está em estudo: Primeiro, por pressão de deputados e senadores, o governo recuou
e retirou servidores estaduais e municipais (onde professores e policiais civis se enquadram)
do escopo da reforma da Previdência. Caberia, assim, aos estados e municípios decidir
sobre os regimes destes profissionais. Com a chiadeira de governadores e insatisfação
da área técnica, o Planalto voltou atrás e deu prazo de seis meses, a contar da promulgação
da PEC, para que os estados e municípios aprovem as mudanças nos seus regimes
próprios. Caso nada seja feito, valerão as regras federais. O governo aceitou regras
diferenciadas para professores e policiais federais que exerçam atividades de risco ou
prejudiciais à saúde.
Fonte: G1 notícias

Prefeito Antonio Gonçalves
vai pela quinta vez à Cedae
Fotoe e fonte/Ascom BJ

Proc. BOM PREVI nº 061/17
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: PAPELARIA SORELLE LTDA.
Objeto: Aquisição de material de uso e consumo de escritório.
Valor Total: R$ 290,86 (duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos).
Prazo da prestação do serviço: Entrega do produto (tempo pactuado suficiente: 15 dias, a partir
do recebimento da Nota de Empenho).
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 06de abrilde 2017.
IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
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Festa do Produtor Rural do
município de Cordeiro
Você não pode perder mais um grande evento no Parque de Exposições Raul Veiga,
em Cordeiro, no último domingo do mês de abril, dia 30, a partir do meio-dia.
A Associação dos Micro e Pequenos Produtores Rurais de Cordeiro apresenta ao
público a 3ª Festa do Produtor Rural!
Diversas atrações: Shows musicais, cavalgada e muito mais...
Participe e leve a sua família!
Apoio: Secretaria de Agricultura / Prefeitura de Cordeiro

Ao meio, o prefeito Antônio Gonçãlves

Determinado a resolver a
escassez de água que gera
desconforto a moradores de
alg uns b airros de Bom
Jardim, o prefeito Antonio
Gonçalves, acompanhado
pelo Secretário de Fazenda,
Edilson Pereira Pinto,
esteve mais uma vez na
sede da Cedae, totalizando
a quinta visita à empresa.
No encontro, estiveram
presentes o deputado
estadual André Ceciliano, o
diretor de distribuição,
Marcelo Motta, e José Lima,

gerente regional
da
abastecedora.
Satisfeito com o resultado
da reunião, o prefeito
revelou que “a melhoria na
distribuição de água na
cidade é um de seus
objetivos”, ref erindo-se
também ao reinício da obra
que levará água à
localidade de Bem-Te-Vi,
cuja conclusão acontecerá
brevemente.
Outras providências
O Prefeito ainda teve a
oportunidade
de
se

encontrar
com Milton
Rattes, Secretário de
Trab alho e Renda da
prefeitura do Rio de Janeiro
e, assim, apresentar-lhe
um ofício, pedindo para que
seja implantado o Sistema
Nacional de Emprego em
Bom Jardim.
Ainda na capital, Antonio
Gonçalves conversou com
Sergio Ricardo Martins,
presidente da Loterj, a quem
solicitou duas ambulâncias
com UTI para a cidade.

