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Hospital Raul Sertã tem novas
regras de funcionamento

    Dalai Lama
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Prefeitura de Nova
Friburgo passará a ter
programa de estágio
   A Prefeitura de Nova
Friburgo irá oferecer vagas
de estágio na Secretaria de
Ciência e Tecnologia através
de uma parrceria com insti-
tuições de ensino da cidade.
As solicitações para as vagas
de estágio deverão ser feitas
através do site da prefeitura
e impressão do Termo de Es-
tágio Programa de Desenvol-
vimento de Estágios Estu-
dantil.
   A parceria é com as seguin-
tes unidades: Universidade
Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj), Unopar, Universidade
Federal Fluminense (UFF),

Instituto de Educação de
Nova Friburgo (Ienf), Colé-
gio Cêfel, Universidade
Candido Mendes (Ucam),
Universo, Senac, Cederj,
Estácio de Sá e Escola de
Enfermagem Nossa Senho-
ra de Fátima.
   Para atendimento das co-
ordenações de estágio, os
responsáveis podem procu-
rar a subsecretaria sempre
às sextas-feiras, das 9h as
14h, e os alunos, às terças
e quintas-feiras, das 9h30 as
17h. O telefone para conta-
to é o (22) 2525-9209.

O uso exagerado
do celular e suas
consequências

Estado pagou, no 10° dia útil, salários
de janeiro da Educação e Segurança

   O Governo do Estado do
Rio de Janeiro depositou, na
terça-feira, dia 14/02, os sa-
lários integrais de janeiro dos
servidores ativos da Educa-
ção e de todos os servidores
ativos, inativos e pensionis-
tas da Segurança - policiais
militares e civis, bombeiros,
agentes penitenciários e de-
mais funcionários das secre-
tarias de Segurança e Admi-
nistração Penitenciária e ór-
gãos vinculados. Ao todo, foi
depositado o valor líquido de

R$ 920 milhões. O paga-
mento ocorreu no décimo
dia útil do mês, de acordo
com o calendário regular de
pagamento dos salários e
vencimentos dos servido-
res.
   Os servidores da Segu-
rança receberam o paga-
mento de janeiro com até
10,22% de aumento, equi-
valente à terceira parcela do
reajuste que foi aprovado,
em cinco parcelas anuais,
em 2014, pela Assembleia

Legislativa. O Estado tam-
bém pagou, na terça-feira
(14/2), a terceira parcela
para ativos e inativos. A Po-
lícia Militar e o Corpo de
Bombeiros tiveram reajuste
de 7,65%. A Polícia Civil,
10,22%. Delegados da Po-
lícia Civil tiveram os venci-
mentos reajustados em
3,3%. Inspetores de segu-
rança e Administração Pe-
nitenciária receberam au-
mento de 3,24%. Os reajus-
tes foram instituídos pelas

leis 6.840/2014, 6.833/2014
e 6.841/2014, respectiva-
mente. As duas últimas par-
celas serão pagas em 2018
e 2019.
   Os servidores ativos da
Educação receberam os sa-
lários integrais de dezembro
no dia 13 de janeiro. Já os
servidores ativos, inativos e
pensionistas da Segurança
tiveram os salários de de-
zembro depositados inte-
gralmente no dia 18 de ja-
neiro.

Funcionamento do Detran
no período de carnaval

   Entre o sábado de carnaval e a quarta-feira de cinzas,
não haverá expediente nas unidades do Detran em todo
o estado. Na quinta-feira depois do carnaval, o funciona-
mento será normal em todos os setores do departamen-
to.

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Inscrições abertas até o dia 19 de março

  Atenção, professor! As
inscrições na 20ª edição da
OBA - Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáuti-
ca seguem abertas até o
dia 19 de março, no site

www.oba.org.br. Não deixe
de convocar os seus
alunos e inscrever a sua
escola.
  Os estudantes que
conquistarem as melhores

classificações irão repre-
sentar o Brasil na Olimpía-
da Internacional de Astro-
nomia e Astrofísica e na
Olimpíada Latino-America-
na de Astronomia e Astro-

náutica deste ano. Os
participantes também
concorrerão a vagas para a
Jornada Espacial, que será
realizada em São José dos
Campos, em São Paulo.

   Entrou em vigor des de o
sia 13/02 as mudanças nos
horários de visita e rotina de
acompanhentes de pacien-
tes do Hospital Municipal
Raul Sertã, em Nova
Friburgo. A unidade também
atende a outros 13 municípi-
os e o objetivo, segundo a
prefeitura, é melhorar e
humanizar o atendimento.
   De acordo com informa-
ções do município, as novas
regras do hospital foram
divulgadas aos funcionários

através de uma ordem de
serviço e alteram procedi-
mentos na unidade.
Confira as mudanças
1- Abertura ao público para
acesso interno ao hospital a
partir das 11h
2- A partir de segunda-feira
(13), as visitas poderão ser
feitas todos os dias, das 15h
às 16h, com direito a dois vi-
sitantes
3- Cada paciente poderá
cadastrar dois responsáveis
(acompanhantes), com di-

reito a trocá-los duas vezes
por semana
4- A troca de acompanhan-
tes só poderá ser feita no
horário autorizado, das 9h
às 10h, e das 16h às 18h
5- A entrada e saída de fun-
cionários, acompanhantes e
visitantes será somente pela
porta principal da unidade
6- Está vetada a entrada de
alimentos nas dependênci-
as do hospital; somente com
autorização das
nutricionistas, as quais fica-

rão responsáveis pela ma-
nipulação dos mesmos
7- Fica terminantemente
proibida a entrada de
motoboys nas dependênci-
as da unidade; a recepção
deverá comunicar o setor
que aguarda a entrega
8- Entrada e saída somente
de pacientes autorizados
9- Pacientes com alta hos-
pitalar devem apresentar a
documentação necessária,
sendo conduzidos pela en-
fermagem.
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  PORTARIA BOM PREVI Nº. 013/2017 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

(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 234.287-
1/14, fls. 03 e 08,

R E S O L V E:
Retificar o ato concessório de aposentadoria do Sr. CLEBER JACINTHO PACHECO, PORTARIA
BOM PREVI nº. 041/14, concernente ao sobrenome do ex-servidor, anteriormente grafado
incorretamente – JACINTO, permanecendo inalteradas as demais disposições.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bom Jardim/RJ, 13 de fevereiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA BOM PREVI Nº. 014/2017 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

                                            (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 234.287-
1/14, fls. 03 e 08,

R E S O L V E:
Retificar o ato de fixação de proventos mensais de aposentadoria do Sr. CLEBER JACINTHO
PACHECO, (APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS nº. 007/14), concernente ao
sobrenome do ex-servidor, anteriormente grafado incorretamente – JACINTO, permanecendo
inalteradas as demais disposições.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bom Jardim/RJ, 13 de fevereiro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

Entidades sindicais apoiam proposta da OAB substitutiva à Reforma da Previdência
   Na manhã desta quarta-
feira (15), após reunião rea-
lizada em Brasília (DF) com
representação da Associa-
ção Nacional dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal
do Brasil (Anfip), um grupo
de entidades sindicais de 12
estados (CE, ES, DF, GO,
MA, MG, PA, PR, RJ, RS, SC
e SP), lideradas pela Confe-
deração Nacional dos Traba-
lhadores em Turismo e Hos-
pitalidade (Contratuh), deci-
diu apoiar o documento cri-
ado pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) em
substituição à Proposta de
Emenda à Constituição

(PEC) 287, que trata da Re-
forma da Previdência.
   “Nos reunimos com um re-
presentante da Anfip para
termos total entendimento
da reforma previdenciária e,
depois de um amplo diálo-
go interno, decidimos que
seria de extrema importân-
cia para os trabalhadores
brasileiros nos unimos à
OAB para tentar mudar o for-
mato da PEC 287. Se acei-
tarmos teor da proposta da
forma que foi colocada, ire-
mos sucatear a Seguridade
Social e se aposentar será
quase impossível”, alertou
Moacyr Roberto Tesch

Auersvald, presidente da
Contratuh e diretor da Nova
Central Sindical de Trabalha-
dores (NCST).
   Entre as mudanças
sugeridas pelo substitutivo,
estão a eliminação de idade
mínima obrigatória para toda
e qualquer aposentadoria, a
vedação de remissões e de
anistias para devedores da
Previdência Social e a
vedação de que os recursos
da Seguridade Social pos-
sam ser desviados ou
desvinculados de sua finali-
dade constitucional (o que
afasta os impactos negati-
vos da Desvinculação das

Receitas da União - DRU no
equilíbrio orçamentário do
sistema). Mas as entidades
fazem ressalvas ao docu-
mento da OAB, como a
questão da não acumulação
de pensão com aposentado-
ria no mesmo regime e a
igualdade de idades entre
homens e mulheres -- hoje
a diferença do só existe para
trabalhadores rurais e defi-
cientes.
   “O contexto dessa reforma
é o de sempre: o mercado
buscando novos mecanis-
mos de auferir lucro, pois a
previdência tem uma parte
significativa da iniciativa pri-

vada. A proposta de reforma
precisa ser mais inclusiva,
em prol da justiça social.
Não se pode apenas retirar
direitos adquiridos”, expli-
cou o auditor fiscal da Pre-
vidência Floriano Martins de
Sá Neto, vice-presidente de
Política de Classe da Anfip.
   Entidades discordam de
“rombo na Previdência”
A Reforma da Previdência é
um dos temas mais polêmi-
cos do governo Michel Te-
mer. Em proposta enviada
pelo governo ao Congresso
Nacional no fim de 2016, a
idade mínima para todos os
trabalhadores aposentarem

será de 65 anos e haverá
uma regra de transição a
partir dos 50 anos. Segundo
o governo, a Previdência fe-
chou 2016 com um rombo de
R$ 149,73 bilhões.
“Esse discurso é falacioso.
Déficit da Previdência não
existe, pois ela não tem re-
ceita única e faz parte da
Seguridade Social. Se for-
mos falar em déficit ou su-
perávit, tem que ser num
conjuntos da Seguridade.
Em 2015, por exemplo, em
plena crise econômica, so-
mando receitas e despesas,
houve saldo de 11 bilhões”,
explicou Floriano de Sá.


