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PORTARIA BOM PREVI Nº 061/ 2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.
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 n.º 154/2016, de 13 de setembro de
2016 – BOM PREVI
R E S O L V E:

APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, por ter cumprido os requisitos da

aposentadoria especial do magistério, a senhora ROSÂNGELA DAS GRAÇAS MOURA LIMA,

Professora de 1ª a 4ª Série, Nível VI, Padrão I, Matrícula 10/0676-SME, com base no caput do art.

6º e seus incisos I, II e III da Emenda Constitucional n.º 41 C/C o § 5º do art. 40 da CRFB,

correspondentes às parcelas abaixo discriminadas:

Vencimento base atribuído ao cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, Nível VI, Padrão I (Lei
Complementar n.º 195, de 16/09/2015 = R$ 1.305,21)

1- Vencimentos integrais.................................................................................R$ 1.305,21
 E. Constitucional 41/2013, art. 6º, Incisos I, II, III;
 Orientação Normativa 002/2009, art. 69;
 Decreto 2.743/2013, de 27 de maio de 2013 = 1.305,19
2 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)
(29% sobre o item 1).......................................R$ 378,51
 Lei Complementar nº 01, art. 67;
 Lei Complementar nº 01, art. 243;
 Lei Complementar nº 01, art. 87, parágrafo único.
3 – Gratificação de regência de turma
(50% sobre o item 1)............................................................R$ 652,60
 Lei Municipal nº 220/86, art. 2º, parágrafo único;
 Lei Municipal nº 228, art. 5º;
 Lei Complementar nº 039, art. 12.
4 – Gratificação de Nível Universitário
(15% incidindo sobre o item 1)..................................R$ 195,78
 Lei Municipal 491/1994

5 - Sexta Parte - (Itens 01+02+03+04 / 6).............................................................R$ 422,01
 Lei Orgânica Municipal, art. 160;.
 Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.
6 - TOTAL DE PROVENTOS ........................................................R$ 2.954,11
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 01 de outubro de 2016.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

BOM JARDIM/RJ, em 17 de outubro de 2016.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

  PORTARIA BOM PREVI Nº 062/ 2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.
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 TCE n.º 204.201-9/13, às fls. 151/156,
R E S O L V E:
RETIFICAR o ato concessório de aposentadoria e fixação de proventos da Sra. DENISE MARIA
DOS SANTOS, servidora inativa, aposentada no cargo de Professor de 1ª à 4ª Série, Nível VI,
Padrão I Matrícula 10/0348-SME, atinente à parcela de gratificação de nível universitário do
percentual de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento), passando a vigorar da
seguinte forma:

Vencimento base atribuído ao cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, Nível VI, Padrão I
(Decreto 2.539/2012, de 19 de março de 2012 = R$ 1.092,58)

1- Vencimentos integrais.......................................................... R$ 1.092,58
· E. Constitucional 41/2013, art. 6º, Incisos I, II, III;
· Orientação Normativa 002/2009, art. 69;
· Decreto 2.539/2012, de 19 de março de 2012 = R$ 1.092,58
2 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)
(25% sobre o item 1)..................................R$ 273,15
· Lei Complementar nº 01, art. 67;
· Lei Complementar nº 01, art. 243;
· Lei Complementar nº 01, art. 87, parágrafo único.
3 – Gratificação de Regência de turma
(50% sobre o item 1)...........................................R$ 546,29
· Lei Municipal nº 220/86, art. 2º, parágrafo único;
· Lei Municipal nº 228, art. 5º;
· Lei Complementar nº 039, art. 12.
4 – Gratificação de Nível Universitário
(15% incidindo sobre o item 1)...............................R$ 163,88
· Lei Municipal 491/1994
5 - Sexta Parte - (Itens 01+02+03+04 / 6).......................................................R$ 345,98
· Lei Orgânica Municipal, art. 160;.
· Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.
6 - TOTAL DE PROVENTOS .........................................................................R$ 2.421,88
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a
partir de 01 de outubro de 2016.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
                                           BOM JARDIM/RJ, em 17 de outubro de 2016.

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

Jornal O MACUCO, Edição nº 264, 19 de outubro de  2016, página 03

Bruno Boaretto comemora vitória
do 31 com grande festa em Macuco

   O Jornal O Macuco regis-
trou na tarde deste domingo,
16/10, a festa da vitória do
prefeito eleito Bruno Boaretto,
que comemorou ao lado do
povo, juntamente com lide-
ranças políticas e famílias. A

Muitas famílias presentes à comemoração da festa pela vitória do prefeito eleito Bruno Boaretto.

festa aconteceu no centro
da cidade e as atrações fo-
ram pura animação com a
Banda carioca Luzes da Ci-
dade e Grupo Simplicidade!
   Além de muito show, oque
não faltou foram  brincadei-

ras para as crianças e muito
churrasco para todos os pre-
sentes
    A festa se estendeu até a
noite, ao som do grupo de
pagode Simplicidade.

Confira a lista com as vagas de
emprego em Nova Friburgo
       Vagas exigem experiência em carteira

   O Balcão de Empregos e o
Sistema Nacional de Empre-
gos (Sine) de Nova Friburgo,
na Região Serraa do Rio, di-
vulgaram nesta segunda-feira
(17) as  oportunidades dispo-
níveis nesta semana. Os inte-
ressados devem procurar aten-
dimento de segunda à sexta-
feira, das 9h as 16h, no prédio
ao lado da Prefeitura (antiga
Rodoviária Leopoldina). As
vagas oferecidas exigem ex-

periência em carteira.
   Confira as vagas para ho-
mens
-Motorista de caminhão
-Ajudante de caminhão
-Serviços Gerais e Motoris-
ta
-Ajudante de cozinha
   Confira as vagas para mu-
lheres
-Costureira travete
-Costureira para encapar
bojo

-Costureira para overloque
-Serviços Gerais
-Vendedora de loja
   Confira as vagas para am-
bos os sexos
-Tosador/a
-Auxiliar de Escritório
-Auxiliar Administrativo
-Telemarketing
-Divulgador/a
-Consultor/a de vendas
-Vendedor interno

 Jornal O MACUCO
                 (22) 2554-1221
 omacuco.redacao@hotmail.com

Carcaças de animais mortos
em Rodovias Estaduais
deverão ser recolhidas

   As concessionárias que ad-
ministram rodovias estaduais
serão obrigadas a recolher
carcaças de animais mortos
nas pistas. É o que determi-
na a lei 7.449/16, de autoria
do deputado Nivaldo Mulim
(PR), sancionada pelo gover-
nador em exercício, Francis-
co Dornelles, e publicada no
Diário Oficial desta sexta-fei-
ra (14/10).

   A destinação das carca-
ças deverá ser feita de for-
ma que não prejudique o
meio ambiente, a seguran-
ça dos motoristas e a saú-
de pública.
   O deputado explica que,
normalmente, os animais
mortos são arrastados para
a beira das pistas, ficando
expostos durante dias. “Na

Comissão Especial dos Pe-
dágios da Alerj, passei a ob-
servar os animais na beira
das estradas do estado. Em
decomposição, eles não po-
dem ter as carcaças descar-
tadas como lixo comum sob
o risco de transmitir doen-
ças. O descarte deve ser si-
milar ao do lixo hospitalar”,
justifica.

Fonte/Alerj comunicação

Prêmio de Educação Científica
  tem inscrições prorrogadas
   Foram prorrogadas as ins-
crições para a 3ª edição do
Prêmio de Educação Cientí-
fica. Os interessados terão
até o dia 04 de novembro
para se inscrever no site
www.premiodeeducacaocientifica.com.
Professores da rede estadu-
al de ensino podem participar
do projeto, que é uma inicia-
tiva da BG Brasil em parceria
da Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro
e com o British Council. O
objetivo é reconhecer experi-
ências inovadoras e criativas
de ensino realizadas na rede
pública fluminense.
   Podem participar docentes
que lecionam as disciplinas
de Ciências e Matemática no
Ensino Fundamental II e Bio-
logia, Física, Matemática e
Química no Ensino Médio que
tenham desenvolvido alguma

prática com metodologia
atrativa para seus alunos
durante o ano letivo de 2015
ou no 1º semestre de 2016.
   O Prêmio de Educação
Científica agracia seis pro-
fessores com uma viagem
educacional para Londres,
na Inglaterra, com as des-
pesas pagas. O roteiro pos-
sibilita uma imersão ao
mundo das Ciências, com
atividades interativas, pa-
lestras e visitas a museus.
Os vencedores serão con-
templados ainda com uma
ajuda de custo em dinheiro
e estarão acompanhados
por um tradutor durante as
atividades.
   Como novidade desta
edição, as escolas dos pro-
fessores vencedores tam-
bém receberão uma pre-
miação em equipamentos

para a melhoria do ambien-
te escolar, como uma televi-
são e um datashow. A ideia
é aproximar ainda mais os
diretores e coordenadores
pedagógicos do Prêmio.
   Na segunda edição do Prê-
mio de Educação Científica,
realizada em 2015, 97 pro-
fessores de 29 municípios
do Rio de Janeiro submete-
ram seus projetos à avalia-
ção. Os vencedores foram
os docentes Rosana
Zeitune, Mytse Andrade,
Duclécio Lopes, do Ensino
Fundamental II; e Daniela da
Silva, Deise Jacques, Luiz
Claudio Guimarães, do En-
sino Médio.
   Para mais informações e
i n s c r i ç õ e s , a c e s s e :
w w w . f a c e b o o k . c o m /
PremioEducacaoCientifica
eouwww.premiodeeducacaocientifica.com.

   A praça central de Duas
Barras, na Região Serrana do
Rio, sedia o Festival do Ba-

Município de Duas Barras
realiza Festival do Bacalhau

calhau até domingo (16). O
evento começou nesta sex-
ta-feira (14); barracas foram

montadas no local com pe-
tiscos, porções e pratos típi-
cos à base do peixe. Restau-
rantes da cidade também
compõem a "Vila do Baca-
lhau". A programação conta
com shows musicais.
   De acordo com a organi-
zação, houve recreação in-
fantil, apresentações artísti-
cas e venda de cerveja
artesanal no evento. Os
shows foram realizados en-
tre às 20h e 22h. Na sexta,
subiram ao palco a Banda
Vinew e o Bando de Blues.
Neste sábado (15), as ban-
das Na Vitrola e Big Black
Band se apresentam. Já no
domingo, As Fulanas e Ex-
presso Santiago encerram a
festividade.

As programações musicais incrementaram o evento

Foto/divulgação


