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Hemocentro de Friburgo está com
estoque baixo e convoca doadores
Unidade atende a outros 13 municípios da região
O Hemocentro de Nova Friburgo está convocando doadores de sangue para por causa do baixo estoque na unidade. A coordenação da unidade infora que a média atual
não passa de três doações por dia, um número considerado extremamente baixo. Segundo informações da prefeitura, a realização de cirurgias e o atendimento de pacientes
de outros 13 municípios da região contribuiu para a redução das bolsas de sangue.
Ainda de acordo com o município, outro agravante foi a
vacinação contra a febre amarela que impede a doação de
sangue nos primeiros 30 dias após a imunização, causando a redução do número de doadores.
Como doar sangue?

O Hemocentro de Nova Friburgo fica anexo ao Hospital
Municipal Raul Sertã, no Centro, e recebe os doadores de
sangue de segunda a sexta-feira, das 8h as 11h30. Os interessados precisam levar carteira de identidade ou outro
documento com foto.
Quem pode doar sangue?
O doador de sangue precisa ter entre 18 e 65 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), pesar no mínimo 50kg, estar descansado (ter dormido pelo
menos seis horas nas últimas 24 horas) e estar alimentado
(evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem à doação). Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (22) 2523-9000.

Foto/Edemir Rodrigues/Subsecom

Reunião do Cis-serra
em Bom Jardim
O Prefeito de Bom Jardim, Antonio Gonçalves, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana, reuniu-se com gestores consorciados para discutir assuntos referentes à saúde. Compareceu ao encontro o deputado federal Hugo Legal, que traçou o cenário atual para
liberação de convênio e emendas parlamentares. Compuseram a mesa os prefeitos Luciano Ramos Pinto(vice-presidente do Cis-Serra), Renato Pinheiro Bravo(pertencente
ao conselho fiscal), e o Secretário de Estado, Luiz Antonio
Teixeira de Souza Junior.
Ao se dirigir à platéia, o prefeito Antonio Gonçalves recordou que, nos anos 90, o Ministério da Saúde estimulou a
criação de consócios, tendo como finalidade a melhoria da
qualidade de vida da população. Além disso, ele citou que a
atividade consorcial gera união entre as cidades.
- O consórcio municipal na área da saúde é visto como associação entre os municípios para a realização de atividades conjuntas referentes à promoção, proteção,e recuperação da saúde de suas populações. Na prática, os consórcios têm sido utilizados para o enfrentamento de problemas
de diversas naturezas, destacou.
O Secretário de Saúde afirmou que o encontro foi oportuno para discutir melhorias para a população.
- Aproveitem o consórcio, reúnam-se, discutam. Essas dúvidas que são comuns podem se transformar em soluções
para vocês, prefeitos. Quem vai se beneficiar disso é a população.
Aderiram à reunião, promovida no teatro do Galpão Cultural, os prefeitos de Cachoeiras de Macacu, Carmo,
Guapimirim, Santa Maria Madalena e São José do Vale do
Rio Preto.
Os benefícios concretos obtidos através do consórcio são:
otimização de recursos e a uniformização e regulação do
mercado.
Fotoe fonte/Ascom BJ

Macuco comemora dia 1ºde maio
com passeio ciclístico e sorteios

O prefeito Antonio Gonçalves
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Por Eduardo Neiva

A vice-prefeita Michelle Bianchini, o prefeito Bruno Boaretto, o contemplado Leandro Vanelli, subsecretária de esportes Helen Ferreira e o
secretário municipal de esportes Hugo Carvalho .

A Prefeitura Municipal de
Macuco e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
realizaram em comemoração ao Dia do Trabalhador
um passeio ciclístico reunindo diversos ciclistas do mu-

nicípio. O evento foi iniciado
pela manhã no centro da cidade, houve ainda sorteio de
brindes e de uma bicicleta,
o sortudo foi o garotão Leandro Vanelli que participou
do percursso, se divertiu e

ainda levou o prêmio para casa.
O prefeito Bruno Boaretto participou do evento e parabenizou
os organizadores do evento e
também à todos os trabalhadores macuquenses.

“Neste Primeiro de
maio, dia do trabalhador,
Parabenizo à todos
vocês trabalhadores de
Macuco!”, disse o prefeito Bruno Alves Boaretto

Câmara Municipal de Cordeiro vai
realizar sessões no bairros
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IMMT – No
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Social
Por Eduardo Neiva
O IMMT disponibilizou seu primeiro curso para o mercado. A marca registrada foi exatamente o foco na ampliação dos conceitos e práticas de qualidade na área da
saúde. Um momento de felicidade e outro, quase que
imediato, de reflexões, pois os recursos adquiridos ainda não podiam ser administrados conforme o planejado.
Isso dificultava as ações necessárias para se avançar
rumo aos objetivos para o qual fora criado.
Novamente, como em muitas outras situações, decisões
difíceis de serem tomadas. Mais do que em outras
ocasiões os aspectos não somente técnicos se faziam
muito presente nas relações sociais. Naquela condição
algumas ações estratégicas foram estabelecidas,
articuladas e colocadas em prática. Muitos leitores podem
estar se perguntando que movimentações foram
executadas.
Nesse momento, o que desejamos passar de mensagem
está mais relacionado, simplesmente, aos aspectos da
dinâmica da sociedade. Por mais que os projetos
pareçam ser interessantes, as propostas de se colocar
em prática as ideias, num determinado tempo da vida,
quase sem pre apresentam uma dimensão de
pensamentos peculiar ao meio em que nos localizamos
e convivemos.
Dessa forma, uma constatação foi confirmada naquele
ano de 2000. Apesar dos objetivos e estratégias,
estabelecidas inicialmente para implantação do órgão
metrológico, ter seguido uma determinada lógica
operacional, os rumos deveriam ser alterados para
assegurar o prosseguimento do projeto. Diversas
articulações foram executadas. Por vezes, algumas
situações foram de certa forma incompreendida naqueles
dias. Por mais que se tivesse avançado no processo de
divulgação o futuro do órgão era incerto. As relações dos
bastidores se apresentaram ainda mais complexa.
A vida prosseguiu. O Ano de 2000 estava chegando ao
fim. Novas perspectivas eram vislumbradas. As ações
colocadas em prática nos anos anteriores se
consolidavam como uma semente plantada. O solo
parecia fértil para prosperar, mas a análise do contexto
social se apresentava como o fertilizante que iria garantir
o crescimento e consolidação dos pensamentos. Apesar
das conjecturas favoráveis, no início do ano de 2001,
barreiras de grande magnitude ainda precisavam ser
avaliadas. Essas sim se apresentaram como uma espécie
de fronteira final.
Em virtude dos aspectos humanos, envolvidos nesses
relatos, em algum tempo mais adiante boa parte de
alguns fatos marcantes devem ser revelados. Outros se
explicam por si só. Existem aqueles que, possivelmente,
ficarão guardados nas memórias de alguns presentes no
nosso cotidiano e dos que já não estão fisicamente entre
nós.
Independente de todos os pensamentos que se
configuraram o IMMT foi elevado à condição de Autarquia
Municipal nos meados de 2001. Tinha um quadro de
pessoal muito reduzido, sem patrimônio próprio, em
virtude do seu histórico de criação, mas pairava no ar
daqueles momentos uma vontade que nos fazem pensar
sobre a vontade do ser humano.
A saga chamada IMMT era constituída de paixão em
associação com a parte técnica objeto da sua razão de
ser. Talvez seja essa a combinação que represente o
verdadeiro espírito da coisa pública.
Eduardo Batista NeivaFísico 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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Depressão infantil existe e pode
atrapalhar o aprendizado da criança
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
a depressão é um transtorno mental que acomete
mais de 350 milhões de
pessoas em todo o mundo.
Quem sofre com esse tipo
transtorno pode vir a ter
problemas em todas as
áreas da vida, seja no trabalho, na escola ou no
meio familiar. Apesar da
grande maioria da população achar raro, os casos de
depressão em crianças e
adolescentes aumentam a
cada dia. Dados revelados
recentemente pela OMS
mostraram que esse transtorno é a principal causa de
incapacidade de realização
das tarefas do dia a dia entre jovens de 10 a 19 anos.
Aqui no Brasil estima-se
que 1 a 3% da população
entre 0 e 17 anos tenha algum quadro depressivo.
Uma criança pode ficar
tão deprimida quanto um

adulto, o grande problema é
que, na maioria das vezes,
tal comportamento pode ser
interpretado de outra forma
pelos pais ou responsáveis,
prejudicando o aprendizado
e a vida social da criança.
Por esse motivo, segundo
Ana Regina Caminha Braga,
psicopedagoga, especialista em educação especial e
em gestão escolar, pais e
professores devem estar
sempre atentos ao comportamento e as emoções da
criança. “É muito importante manter uma relação próxima com a criança, ouvindo suas histórias e perguntando como foi seu dia, tentando entender a situação e
ajudando a resolver o problema da melhor maneira
possível”, explica.
Antigamente, crianças
com depressão não tinham
um auxílio adequado, ou
profissionais capacitados

para orientações. Hoje, o
quadro é outro. Já existem
profissionais prontos para
identificar e diagnosticar o
problema, criando programas que ajudem os pequenos a enfrentar tais dificuldades, ajudando na retomada
de uma vida normal. Ainda
segundo a especialista, crianças
com
quadro
depressivo necessitam de
uma ajuda especial para encontrar o prazer em estar em
sala de aula. “O professor
deve estar atento ao que
acontece em sala, ao comportamento dos seus alunos,
para poder ajudar de forma
adequada cada criança, fazendo com que ela goste e
se interesse em estar ali”,
detalha.
Para Ana Regina, a atuação da equipe pedagógica
também é de suma importância em todo esse processo. “O trabalho com essa cri-

ança tem que ser em conjunto. Precisamos articular
para que ela se sinta confortável em todas as áreas,
assim como estar atentos
aos efeitos que esse trabalho vem causando. Só assim vamos conseguir possibilitar a recuperação efetiva da criança com depressão”.
Agora, se você quer evitar que seu filho tenha algum tipo de quadro
depressivo, é importante ficar muito atento, pois as crianças desenvolvem muito
cedo seu autoconceito em
relação aos outros. “As crianças precisam de muita
atenção. Elogie e incentive
quando ela estiver fazendo
alguma coisa. Ela precisa
entender que é importante,
que tem pessoas que gostam dela, que a respeitam e
querem seu bem”, completa a especialista.

O caráter transformador da educação
Foi em 2010, na Conferência Internacional sobre os
Sete Saberes Necessários
à Educação do Presente,
que o filósofo francês Edgar
Morin traçou os ideais da
Educação Transformadora.
Embasado em seu pensamento holístico, Morin defendeu uma educação pautada no desenvolvimento da
compreensão e da condição
humana, na cidadania planetária e na ética do gênero
humano. Visão que daria
aos indivíduos potencial
para enfrentar as múltiplas
crises sociais, econômicas,
políticas e ambientais que
colocam em risco a preservação da vida do planeta.
Menos de dez anos depois desse registro, é fácil
perceber sua relação com
nosso cotidiano. São poucas as mentes capazes de

entender que a classe social não define o caráter de
uma pessoa, que a liberdade é muito mais valiosa que
o dinheiro ilícito, que a religião deve ser fundamentada em tolerância e respeito,
e que o planeta é um bem
finito e como tal, deve ser
bem cuidado. Para enxergar
tudo isso, é preciso ir além.
Mudar modelos mentais.
Transformar a educação
para assim, transformar a
sociedade.
Pode parecer complexo,
mas é, na verdade, muito
simples. A educação é um
bem que precisa ser compartilhado. Não é apenas um
direito, mas algo inerente ao
ser humano. Por isso, para
mim, falar em educação
transformadora torna-se redundante, uma vez que, trata-se de estimular o desper-

tar individual e coletivo de
modo a provocar um processo sinérgico de relacionamento, aprendizagem e, por
consequência, transformação.
A Organização das Nações
Unidas também encontrou
uma forma de mostrar a importância que a educação
tem para a sociedade. “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade
e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo
da vida para todos” foi definido como o quarto Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), meta a ser atingida até 2030. Independentemente de uma questão
ordinal de priorização, esse
ODS está entre necessidades básicas ao ser humano
como a vida digna, o direito

à alimentação e o acesso à
saúde, entre tantos outros.
No entanto, é na capacidade de interconexão entre os
ODS que entendemos o real
papel da educação na busca por cada um desses objetivos. Sem a disseminação
do conhecimento e devida
sensibilização das lideranças, as metas estarão restritas a certos grupos de interessados, enquanto na verdade, o que o mundo precisa é de uma mobilização
global. Assim como Morin,
Delors e tantos outros pensadores já registraram, acredito e defendo sempre que
somente por meio da educação poderemos promover
mudanças e encontrar respostas para os graves problemas do mundo e assim,
evoluirmos.

Jovem morre em colisão com ônibus
O jovem Thiago Beltrão
(25 anos) morreu em um
acidente
grave
na
madrigada de sábado 29
de abril. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, el seguia pela Av.
Roberto Silveira, sentido
Conselheiro Paulino,
quando bateu de frente
com um ônibus. Com o
impacto, o carro ficou totalmente destruído e a vítima não resistiu aos ferimento.

Uma jovem, de 20 anos,
estava no carona e foi levada para o Hospital Municipal Raul Sertã. A unidade informou que ela está passando por cirurgia.O cobrador
do ônibus também foi levado para a hospital, medicado e liberado. Segundo o
motorista do coletivo, o acidente aconteceu por volta
das 4h30, logo após sair da
garagem da empresa.
Por causa do acidente, os
dois sentidos da avenida fi-

caram totalmente interditados. A perícia esteve no local
e o caso foi registrado na
151ª DP.
Tiago Beltrão era engenheiro de produção e funcionário da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim, lotado na secretaria de Projetos Especiais. O
Prefeito Antonio Gonçalves,
consternado com a notícia do
falecimento do jovem publicou nota de condolências aos
familaires e amigos do jovem.

Foto/reproduçaõ facebook

Cerca de 300 ciclistas protestam
para pedir ciclovia em Nova Friburgo
Foto/Reprodução inter TV-fonte/G1

Cerca de 300 ciclistas se
reuniram nesta segunda-feira (1º) em um protesto para
pedir a construção de uma
ciclovia para o municípío de
Friburgo. O ponto de encontro foi a Praça Dermeval
Barbosa Moreira. Do local,
eles seguiram, em grupo,
para Conselheiro Paulino e
Olaria. Além do protesto, os
ciclistas já reuniram mais de
mil assinaturas em uma
abaixo-assinado que será
entregue ao prefeito Renato Bravo.
Segundo Alexandre Dias,
professor de Educação Física, pedalar sem uma
ciclovia é muito arriscado,
por causa dos carros e pedestres. O aposentado Sebastião Cardoso, por exemplo, conta que já foi atropelado 28 vezes, ao longo de
38 anos no ciclismo.Arnoldo
Borges, organizador do movimento, diz que a ciclovia
não é luxo, e sim, necessidade. Ele conta que tem um
levantamento com dados
que muitas pessoas que tra-

Grupos presentes no protesto usaram faixas e cartazes

balham em confecções e indústrias do setor metal mecânico vão para o trabalho
de bicicleta. Algumas dessas
empresas têm, inclusive,
bicicletários.
Em nota, a Prefeitura de

Nova Friburgo afirmou que
“existe um projeto de
ciclovias do atual governo e
que será colocado em prática no tempo possível - com
a devida capacidade econô-

mica e estrutural, a partir de
critérios de engenharia pública e transparência total
dos atos do executivo”, mas
não informou quando isso irá
acontecer.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017, DE 27 DE ABRIL DE 2017.
Suspende o expediente para os servidores municipais do Poder Legislativo durante o dia 28/04/
2017.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, RJ, no uso de suas atribuições
legais, e com fundamento no art. 39, II, IV e V da Lei Orgânica Municipal e, art. 14, III, “a”, da
Resolução nº 298 de 27 de dezembro de 1990;
DECRETA:
Art. 1º - Fica suspenso o horário de expediente desta Câmara no dia 28 de abril de 2017, com
vistas a permitir a participação dos servidores municipais na manifestação programada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bom Jardim/RJ.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 011/2017
“INSTITUI O PROGRAMA ‘CONHECENDO A CÂMARA MUNICIPAL’ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por seus
representantes, aprovou e em seu nome promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO:

CÃMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-RJ, EM 27 DE ABRIL DE 2017.

Art. 1º - Fica instituído o programa “Conhecendo a Câmara Municipal”, que será organizado pelo
Departamento de Imprensa da Câmara Municipal.

ÁLVARO LUIZ DE AGUIAR CARIELLO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Art. 2º - O programa “Conhecendo a Câmara Municipal” tem como objetivos:
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I – estimular a atividade cívica dos estudantes das escolas municipais do município;
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II – proporcionar aos estudantes o conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Legislativo,
assim como participar de palestras educativas.
Parágrafo primeiro – A participação no programa será mediante agendamento por iniciativa da
direção da escola ou a convite da Câmara Municipal.

PORTARIA Nº 040/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e
Regimentais, emite a seguinte:
PORTARIA:
Art. 1º - Delega a servidora FERNANDA ECARD CARRILHO BRITTO, para atestar as
notas fiscais da Câmara Municipal de Cordeiro, atos necessários antes atribuídos a
servidora VIVIANE ANTUNES MACHADO DE ASSIS.

Parágrafo segundo – Também poderão participar do programa estudantes da rede privada.
Art. 3º - A Mesa Diretora nomeará, mediante portaria, dois servidores para desenvolver o programa,
sendo que estes serão os responsáveis pelo acolhimento dos visitantes.
Art. 4º - O programa “Conhecendo a Câmara Municipal” desenvolverá atividade diversa, dentre
as principais:
I – apresentar aos visitantes os setores da Edilidade, bem como suas atividades desenvolvidas;

Art. 2º - Justifica-se a presente medida ante o fato de que a referida servidora se encontra em
gozo de licença maternidade.
Art. 3º - A presente delegação se expirará, na data de 17/08/2017, ocasião do término da licença
maternidade antes mencionada, salvo edição de nova Portaria, se necessário.

II – realizar exposição, de cunho institucional, com a finalidade de transmitir aos visitantes o
devido conhecimento sobre o Processo Legislativo, o papel dos vereadores e do prefeito;
III – explicar como funcionam as eleições gerais e municipais que elegem os representantes da
população;

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, com efeito a contar de 17/04/2017.
IV – apresentar aos visitantes os documentos produzidos pela Edilidade, programas em andamento
e os principais instrumentos legais que regem a Casa;

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 18 de abril de 2017.

V – realizar palestras de cunho educativo em temas diversos, como drogas, cidadania, dengue,
respeito aos idosos, dentre outros.

Elielson Elias Mendes
Parágrafo único – As palestras poderão ser realizadas por vereadores, servidores públicos do
Executivo, Legislativo e também convidados, desde que tenham afinidade com o tema da palestra.

Presidente
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Art. 5º - A Câmara Municipal providenciará um lanche especial para todas as crianças visitantes
e, sempre que possível, também distribuirá um kit escolar.
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Art. 6º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação orçamentária
própria, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PORTARIA Nº 041/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e
Regimentais, emite a seguinte:

Sala das Sessões Juscelino Kubitschek, 26 de abril de 2017.

PORTARIA:

ELIELSON ELIAS MENDES

Art. 1º - Delega o servidor JORGE HENRIQUE CABRAL DE SOUZA, para ser responsável
pelo Almoxarifado da Câmara Municipal de Cordeiro, atos necessários antes atribuídos a
servidora VIVIANE ANTUNES MACHADO DE ASSIS.

Presidente do Poder Legislativo
Autoria: Mesa Diretora
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Art. 2º - Justifica-se a presente medida ante o fato de que a referida servidora se encontra em gozo
de licença maternidade.
Art. 3º - A presente delegação se expirará, na data de 17/08/2017, ocasião do término da licença
maternidade antes mencionada, salvo edição de nova Portaria, se necessário.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, com efeito a contar de 17/04/2017.

Câmara Municipal de Cordeiro
vai realizar sessões no bairros
Foto/internet

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 18 de abril de 2017.
Elielson Elias Mendes
Presidente
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PORTARIA Nº 042/2017
A Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ, no uso de suas atribuições legais e
Regimentais, emite a seguinte:
PORTARIA:
Art.1º - Concede, de acordo com a Lei n° 354/1990, Licença Maternidade a servidora
VIVIANE ANTUNES MACHADO DE ASSIS, matricula 20043004, Auxiliar Administrativo,
a contar de 17 de abril de 2017.
Art.2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 18 de abril de 2017.
Elielson Elias Mendes
Presidente
Jornal O MACUCO, Edição nº 293, 02 de maio de 2017, página 03

O presidente da Câmara
Municipal de Cordeiro, vereador Elielson Elias Mendes,
junto aos colegas vereadores, instituiu através da Resolução de número 08/2017
a relização de sessões
Itinerantes em bairros do
município. Segundo o presidente as reuniões da Câmara terão caráter informal, e
serão um canal para população que poderá expressar
seus anseios aos vereadores
que estarão prestando um
serviço público relevante à
comunidade.
De acordo com a resolução,
as sessões serão realizadas
trimestralmente, sempre na
3ª quinta-feira do mês, no
horário das 19 horas, fican-

do a critério da mesa diretora o bairro contemplado.
Segundo o presidente da
Casa, o Programa “Câmara
Itinerante” tem por objetivo:
popularizar os trabalhos
legislativos, aproximar o contato direto do vereador com
a comunidade de cada bairro; promover a integração
entre o Poder Legislativo e a
Comunidade, abrindo as
perspectiva de trabalharem
juntos a partir das discussão
comum dos problemas que
envolvem o município, com
o intuito de encontrar uma
solução homogênea; propiciar ao vereador conhecer de
perto o comportamento de
cada comunidade, suas reações, opiniões e anseios,

propiciando uma intimidade
que desemboque em realizações mútuas; antever as
aspirações populares, visando intervir junto a cada comunidade, como interlocutor
no estudo de seus problemas, encaminhando suas
propostas aos setores competentes da Administração
Municipal.
As sessões poderão ser
realizadas em Escolas, Quadra de Esportes, Sindicato e
Associações de Moradores.
Na ocasião, serão convidadados a participar as lideranças comunitárias do bairro.
Cada dois representantes do
bairro poderão fazer uso da
palavra.

JORNAL O MACUCO

Macuco, 02 de maio de 2017
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Quem sabe, muitas vezes
não diz. E quem diz
muitas vezes não sabe.
Máxima do jornalismo investigativo

Por Elisangela de Paiva
Fotos/Reprodução facebook

Macuco perde ilustre cidadã
O dia 20 de abril foi de adeus para a nossa querida e
ilustre cidadã macuquense Terezinha Pinheiro
Martinelli.Dona Terezinha, carinhosamente chamada por
todos, prestou relevantes serviços sociais ao município;
foi ainda a primeira mulher de Macuco eleita vereadora,
quando Macuco ainda distrito do município de Cordeiro.
Vale ressaltar sua dedicação em vida à Associação
Pestalozzi e o seu amor e carinho pelas pessoas. Terezinha
Martinelli era evangélica da Primeira igreja Batista de
Macuco e deixou filhos, netos e netas, além de seu registro
na história do município.

.
Além das flores que embelezam a nossa coluna, vale registrar o aniversário de Maria Célia Figueira Vogas, celebrado no dia 18/04 . Desejamos felicidades à aniversariante,

A bela Simoni Marini Mansur - celebra seu aniversário ao
lado de familaires no dia 05 de maio. Parabéns!!!

A bela Julia Daflon, ladeada pelo paizão Plínio Daflon e pela
mamãe Aline comemorou seu aniversário em sua residência no dia 30 de abril. Desejamos muitas felicidades e parabéns lindona!!!

Larissa - comemorou seu aniversário junto a familiares e amigos no dia 26/04.
Parabéns gata!!!

Diogo Latini - vereador em Macuco, celebra seu aniversário no dia 04 de maio. Parabéns!!!

Proc. BOM PREVI nº 060/17
Proc. BOM PREVI nº0182/16
TERMO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
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:

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: Jaele Eletromóveis Ltda.
Objeto: Aquisição de 01 (um) bebedouro de mesa.
Valor: R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais).
Prazo da entrega do objeto: 15 (quinze)dias do recebimento da Nota de Empenho.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.1.059e Natureza da Despesa
– 4490.52
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.

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim –
RJ
Contratada: Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda.
Objeto: Aquisição de material de uso, consumo e produto de limpeza.
Valor Total: R$ 1.396,23 (Hum mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos).
Prazo da prestação do serviço: Entrega do produto (tempo pactuado suficiente: 15 dias).
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 24 de abril de 2017.

Bom Jardim-RJ, em 24 de abril de 2017.

IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
Jornal O MACUCO, Edição nº 293, 02 de maio de 2017, página 04

IvanirEledirThuller
Diretor Presidente
Jornal O MACUCO, Edição nº 293, 02 de maio de 2017, página 04

“

Proc. BOM PREVI nº 060/17
Proc. BOM PREVI nº 182/16
DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Nº 009 - 2017
A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Jaele Eletromóveis Ltda.
B)Objeto: Aquisição de 01 (um) bebedouro de mesa.
c)Valor Total: R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais).
C)Data da celebração: 24/04/17.
D)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.1.059 e Natureza da
Despesa – 4490.52.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO, CONSUMO E PRODUTO
DE LIMPEZA 008/17
A)DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda.
B)ObjetoAquisição de material de uso, consumo e produto de limpeza.
C)Valor:R$ 1.396,23 (Hum mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos).
D)Data da celebração: 24/04/2017.
E)Prazo: 15 dias do recebimento da Nota de Empenho.
F)Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.30
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