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Republicação para correção
O Extrato de Contrato relativo ao Processo Administrativo BOM PREVI nº 123/17, relativo à Empresa
Infotech de Bom Jardim Comércio de Informática Ltda. ME, publicado no Jornal O Macuco, Edição
nº 307, de 11/08/17, pág. 03, onde está escrito como sendo o de nº 14, leia-se: nº 12.

Republicação para correção
O Extrato de Contrato relativo ao Processo Administrativo BOM PREVI nº 109/17, relativo à Empresa
Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda., publicado no Jornal O Macuco, Edição nº 307, de 11/08/
17, pág. 04, onde está escrito como sendo o de nº 12, leia-se: nº 14.

PORTARIA Nº 032/2010

A Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/RJ,
no uso de suas atribuições legais e Regimentais, emite
a seguinte:

PORTARIA:

Art.1º - Concede a servidora SELMA CALVO PALMA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar
de Serviços Gerais, matrícula 2004001105, licença prêmio com base no artigo 101 da Lei 354/
1990, iniciando-se em 01/09/2010 e findando-se em 28/11/2010.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 20 de agosto de 2010.

MARIA HELENA COELHO PINTO
Presidente
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Prefeitura de Bom Jardim paga
salário dos funcionários adiantado

   Diante da nebulosidade
econômica que paira sobre
o Rio de Janeiro, afetando
também cidades do interior
fluminense, a prefeitura de
Bom Jardim trabalha com
cautela para que os
servidores não sejam
atingidos pelo atraso do
salário. Desde que assumiu
o governo, o prefeito Antonio
Gonçalves se precaveu para
que o pagamento fosse
pontualmente depositado na
conta de cada empregado. E
as ações administrativas
deram certo, indo mais
além, através da quitação,
no mês de junho, de
cinqüenta por cento do
décimo terceiro. Sabedor de
que regularidade salarial é
uma obrigação, o prefeito
revelou sua satisfação por
manter o ordenado em dia.
   - Nosso trabalho, feito em
equipe, está gerando bons
resultado. Cada um tem seu
compromisso no final do
mês, trabalha e precisa ser
honrado com a segurança
que vem do recebimento
mensal, destacou o chefe do
poder executivo.
 A secretária de Fazenda,
Lucimar de Jesus, contou
que, logo no início deste ano,
um dos primeiros pedidos

feitos pelo prefeito  foi o de
manter a regularidade
salarial.
   - Desde o meu primeiro
contato com o prefeito, ele
priorizou o pagamento em
dia dos funcionários. Isso é
uma demonstração de
compromisso com o
funcionalismo.
 Presidente do Sindicato dos
Servidores há doze anos,
Leila Ornellas recordou da
recessão em gestões
anteriores, e afirmou que a
pontualidade quanto ao

estipêndio gera serenidade
ao trabalhador.
   - O pagamento em dia
representa tranqüilidade,
revelou.
   Para a Associação
Comercial Industrial e Rural
de Bom Jardim, onde estão
filiados 77 comerciantes, o
rigor da remuneração
representa movimentação
no mercado bonjardinese.
    - Isso é muito bom, pois o
dia do pagamento dá uma
pequena aquecida em
nosso comércio.

 A prefeitura
de Bom

Jardim tem
pagado

antecipadamente
aos

servidores.
Neste mês de
agosto, por
exemplo, o
salário já

estava
disponível no

dia 25 de
agosto.

Foto/Thiago Dias

Secretário de agricultura se encontra
com representantes de Associações

de Produtores Rurais
   O secretário de Agricul-
tura, Carlos Alberto Spitz,
reuniu-se com represen-
tantes das Associações de
Produtores Rurais de Bom
Jardim para discutir as
aspirações de quem lida
diariamente com a  geração
de produtos agrícolas. O
encontro, que é promovido

mensalmente na sede da
Emater, desta vez recebeu
representantes do IBGE,
que se encarregaram de
informar que o Censo
Agrícola começará em
outubro deste ano.
 - Esta reunião significa
transparência, prestação de
contas, disse Spitz.

   O comparecimento do
produtor todos os meses à
Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural é
uma forma de incentivar
economicamente o trabalho
do homem do campo. Na
Região Serrana do Rio, Bom
Jardim é líder na produção
de grãos e raízes.
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O secretário de Agricultura, Carlos Alberto Spitz, reuniu-se com representantes das Associações de
Produtores Rurais


