
                 JORNAL  O MACUCOMacuco, 06 de junho  de 2016                                   03

 ·

Polo de Moda ìntima de Nova
Friburgo indica lingeries

sofisticadas para comemorar
Dia dos Namorados
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    O Polo de Moda Íntima de
Nova Friburgo, que se prepa-
ra para os cinco dias de
FEVEST (Feira Brasileira de
Moda Íntima, Praia, Fitness e
Matéria-prima) no início de
julho, está com novidades
para o Dia dos Namorados.
São peças que mexem com
a fantasia e os sentimentos
do coração, utilizando rendas
e tules, por exemplo, explo-
rando cada vez mais as pe-
ças nas cores preto, verme-
lho e branco, que são as pre-
feridas para comemorar a
data, e que podem ser encon-
tradas em diversos tama-
nhos.
   A De Chelles está com a
Coleção “Coisas do Cora-
ção”, onde a cor vermelha se
destaca uma vez que nunca
saiu de moda e é uma cor
clássica do vestuário e do
universo de lingerie, simboli-
zando o amor, coragem, le-
aldade, sucesso, fertilidade,
felicidade e paixão. As peças
são fabricadas com cetim
com elastano, tule invisível,
aplicação bordada, tule poá
e rendas rígida e com
elastano, em peças que po-
dem ser encontradas nas co-
res vermelho Carmim e Pre-
to, por exemplo.
   A Leluc sugere uma mini
coleção, composta de dois
conjuntos e uma camisola
acompanhada de calcinha,
com a temática de corações,
disponíveis também nas co-
res preto e branco. Mas não

é só isso. Os clientes po-
dem escolher entre peças
da coleção atual, lançada
recentemente, ideais para
quem busca tendência ali-
ada à sensualidade, que in-
clui modelo de strapy ou
modelo que combina renda
e tule; e para quem busca
o clássico, a sugestão é o
espartilho.
   E uma coleção limitada
para festejar o Dia dos Na-
morados está sendo con-
feccionada pela Lalie Lalou,
com tules e fluitys; mas há
também camisolas com e
sem bojo, sutiãs, calcinhas
e robes. A Plumas Lingerie
possui vários modelos plus
size, inclusive calcinhas fio
dental. Já a Via Tentação
sugere camisolas diversas
e fantasias de noivas.
   Mas nas lojas do Polo de
Moda Íntima de Nova
Friburgo também há em-
presas que trabalham com
diversos modelos de cue-
cas. Na Trave Underwear,
o modelo Boxer é fabricada
com tecido estampado e
elástico personalizado, ide-
al para o dia a dia e cheia
de estilo, e há peças com
um recorte diferenciado, a
cueca sungão, que foi de-
senvolvida em um
composê liso New Trip e lis-
trado Barcelona, ambos de
microfibra.
   A Ryjor Underwear, por
pensar exclusivamente em
moda masculina, a cada dia

a confecção vem inovando
suas peças e diversificando
os tecidos de acordo com as
novas tendências. Há artigos
para todos os gostos: Boxer
sem costura ou em viscose
listrada, Samba canção em
cetim, Boxer active radical,
Boxer embutida com tecido
em estampa de quadrinhos, e
quites com três peças em mo-
delos Slip Fibra de Bambu ou
em Algodão, por exemplo.

FEVEST FESTIVAL

   Nos dias 6, 7 e 8 (quarta,
quinta e sexta-feira), a Feira
Brasileira de Moda Íntima,
Praia, Fitness e Matéria-pri-
ma será voltada para os ne-
gócios e recebendo compra-
dores nacionais e internacio-
nais; nos dias 9 e 10 (sábado
e domingo), uma feira aberta
ao público em geral, para
compra direta da população
junto aos expositores.
   O evento é uma realização
do Sindvest (Sindicato das
Indústrias do Vestuário de
Nova Friburgo e Região), pro-
movida pelo Sistema Firjan e
Sebrae, com o apoio do Con-
selho da Moda, Prefeitura de
Nova Friburgo, TexBrasil,
Abit, Apex; e organização da
Teia de Eventos.

SERVIÇO
FEVEST FESTIVAL
6 a 10 de julho de 2016
13h às 20h
Nova Friburgo Country Clube

Fitness e Matéria-prima será
voltada para os negócios e vai

receber  compradores
nacionais

e internacionais

PORTARIA BOM PREVI Nº. 017/2016 DE 01 DE JUNHO DE 2016.
                                            (REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO)
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 205.873-7/14, fls. 67/68,
R E S O L V E:
Retificar o ato de fixação de Proventos mensais de Pensão Vitalícia, da Sra. MARIA DAS GRAÇAS VOGAS
BRASIL FERSSURA, ex-esposa do servidor inativo municipal SEBASTIÃO FERSSURA, PORTARIA BOM PREVI
nº. 008/14, concernente ao sobrenome do ex-servidor, instituidor da pensão, anteriormente grafado
incorretamente – FERSURA e inclusão do último sobrenome da beneficiária, antes omitido - FERSSURA,
permanecendo inalteradas as demais disposições.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
                                 BOM JARDIM/RJ, 01 DE JUNHO DE 2016.

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA BOM PREVI Nº. 018/2016 DE 01 DE JUNHO DE 2016.
Republicação em parcela única, de acordo com determinação do TCE nos autos do
processo TCE-RJ 205.867-8/14, fls. 17/18 e correção da data da produção de efeitos.

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso de suas
atribuições e de acordo com o Processo Administrativo nº. 444/2013, 03/11/2013-BOM PREVI,
R E S O L V E:
CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA à Senhora CARMELITA MARTINS GOMES na qualidade de
viúva do ex-servidor Inativo JOSÉ ROSA GOMES, do Quadro Estatutário do Poder Executivo
Municipal, no cargo de Pedreiro, Nível VI, Padrão 9, Matrícula 10/0045-SMOIE, falecido em 03/11/
2013, com fulcro no artigo 40, § 7º, I, da Constituição Federal, e Art.8º, inciso I, c/c os artigos 20 e
21, da Lei Complementar nº. 039/91, de 20.03.2001 (Organização do Regime de Previdência Social
dos Servidores Públicos) e alínea “a” do inciso I do art. 217 do estatuto dos servidores Públicos
Municipais, LC nº. 01/1991.
Os proventos de pensão da beneficiária serão no total de R$ 1.972,67 (um mil novecentos e setenta
e dois reais e sessenta e sete centavos).
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de novembro
de 2013.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

BOM JARDIM/RJ, 01 DE JUNHO DE 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER

DIRETOR PRESIDENTE
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Assessoria Jurídica
Contrato: Termo Aditivo
Processo BOM PREVI nº 0379/14 (Originário)
Processo BOM PREVI nº 094, de 19de maio de 2016 (Prorrogação)
Contrato: 012/2015.
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93.
1º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda. ME
OBJETO: Publicação de Atos Oficiais.
PRAZO: 12 meses
INÍCIO:08/06/2016
FINAL: 07/06/2017
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2016
VALOR: R$ 2,30 (cm coluna).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3001.04.122.0094.2.128, NATUREZA DA DESPESA: 3390.39
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APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS 001-2016
Ficam fixados os proventos mensais de aposentadoria do Sr. Jorge Elias Penin Garcia, Zelador,
nível III, Padrão I, Matrícula 10/01893-SMS, conforme Portaria de concessão nº. 003/2016,
correspondente ao total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), calculados de acordo com o
Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/
1998 e Artigo 17, III, “b”, da Lei Complementar nº. 039/2001, de 20/03/2001 (Organização do Regime
de Previdência Social dos Servidores Públicos de Bom Jardim).

BOM JARDIM/RJ, EM 15 DE JANEIRO DE 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER

DIRETOR PRESIDENTE
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AVISO DE EDITAL

O Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação Márcio da Silva Barbas, do Fundo
Municipal de Saúde de Cordeiro, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 080/
2016 torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de Junho de
2016, ás 09horas, no endereço Auditório do Posto de Saúde - Rua Nacib Simão, nº1320 – Rodolfo
Gonçalves – Cordeiro-RJ, a reunião de recebimento na abertura das documentações e propostas,
conforme especificado no Edital de Pregão Nº. 003/2016 na Modalidade Pregão Presencial COM
RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço Rua Nacib Simão, nº1324
– Rodolfo Gonçalves – Cordeiro/RJ a partir do dia 07/ 06 / 2016, das 13:00 às 17:00, mediante a
disponibilização de 01 (UM) dispositivo de armazenamento, compatível com entrada USB,
para gravação e pelo site www. http://saudecordeiro.rj.gov.br/
A presente licitação terá como valor máximo previsto um montante de R$134.277,20(cento e trinta
e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de pneus novos (primeira vida), devidamente certificados
pelo INMETRO  e montagem dos mesmos para atender a frota de veículos do FMS, conforme
especificações, quantitativos e condições estabelecidas no anexo I do edital.

Cordeiro, 01 de Junho de 2016.
MÁRCIO DA SILVA BARBAS

Presidente

  ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDEIRO
     COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Cordeiro sedia encontro de Agentes
de Desenvolvimento da Região Serrana
  A Secretaria de Indústria,
Comércio e Desenvolvi-
mento Econômico de Cor-
deiro promoveu o encontro
de Agentes de Desenvolvi-
mento da Região Serrana,
na terça-feira, 25 de maio,
no Palácio de Cristal do Par-
que de Exposições Raul
Veiga, contando com o
apoio do SEBRAE-RJ.
 O prefeito Leandro
Monteiro participou do en-
contro ao lado do secretá-
rio da pasta, Victor Garcia.

O SEBRAE-RJ foi repre-
sentado por equipe com-
posta pela analista técnica
Raquel Stumm, a consulto-
ra Necísia Gomes e a ana-
lista de políticas públicas
Flávia Gonçalves.
 O prefeito aproveitou para
informar que a inauguração
da Sala do Empreendedor
de Cordeiro será realizada
no dia 15 de junho. Lean-
dro Monteiro também parti-
cipou de discussão sobre o

levantamento situacional e
indicadores das prefeituras
em relação ao
enquadramento na Lei Ge-
ral, em desburocratização e
compras públicas.
 O evento ofereceu uma pa-
lestra para os servidores
municipais dos setores de
compras, controle, licitação,
postura, meio ambiente e vi-
gilância, abordando o papel
da Sala do Empreendedor e
as compras públicas.
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Fotos/reprodução facebook

Aniversariantes da
semana. Parabéns !!!

Palestra instrui professores
e outros profissionais na
identificação de abusos
sexuais contra menores

Cantagalo – Ainda como parte das ações pelo Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, comemorado em 18 de
maio, a Secretaria de Assistência Social de Cantagalo
promoveu, no auditório da Secretaria Municipal de
Educação, no Centro da cidade, na última quarta-feira,
1º de junho, uma palestra voltada ao esclarecimento e
preparação de profissionais como professores, agentes
comunitár ios de saúde, assistentes sociais e
conselheiros tutelares, com o objetivo de capacitar
esses profissionais na identificação de sinais de abusos
e exploração sexual de crianças e adolescentes.
– A gente precisa estar atento o tempo todo, pois são
práticas mais comuns do que possamos imaginar e, na
maioria das vezes, isso acontece envolvendo pessoas
bem próximas ao convívio dos menores, inclusive
familiares – lembrou a secretária municipal de
Assistência Social, Madalena Bard. “Quando um caso
desses acontece, marca a pessoa para o resto da vida,
causa sérios transtornos psicológicos”, acrescentou a
secretária.
  A palestra foi ministrada por profissionais da Casa da
Criança e do Adolescente (CCA) de Nova Friburgo, uma
entidade fundada em 1996, sem fins lucrativos e cuja
sede fica em Volta Redonda, no Sul fluminense. A
entidade desenvolve ações voltadas à promoção dos
direitos de crianças e adolescentes em todo o estado
do Rio de Janeiro.
 CRIME – Aprovada em maio de 2014, a Lei nº 12.978/
2014 torna hediondo o crime de exploração sexual de
crianças e adolescentes. Condenado por essa prática,
o indivíduo não tem nenhum direito à liberdade
provisória, anistia ou indulto. Também é crime
inafiançável favorecer a prostituição ou outra forma de
exploração sexual de criança, adolescente ou
vulnerável.
 DENÚNCIAS – Em Cantagalo, as denúncias podem
ser enviadas ao Conselho Tutelar, que funciona na
rodoviária municipal (Praça Miguel de Carvalho, s/nº).
O Conselho Tutelar também pode ser acionado pelo
telefone (22) 2555-4508. Em nível nacional, as
denúncias também podem ser feitas através de ligações
gratuitas para o Disque 100.

Rosimare Garcia - 04 de junho

Maria Luiza Dias - 04 de junho

       Leonardo Bessa - 30 de maio

  Nikollas Andrade - 07 de junho
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Com fé eu vou
Que em junho não me falte fé!

Pois eu não seria capaz de
superar nada sem acreditar que
existe um Deus que se importa
comigo e que pode fazer o
impossível acontecer na minha
vida!


