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PRODUTORES DE
CANTAGALO, NA REGIÃO

SERRANA, PARTICIPAM DE
SORTEIO DE SUBPROJETOS

DO RIO RURAL

Cordeiro registra mais de
mil casos de dengue

Maioria dos projetos escolhidos pelos produtores envolve
proteção de nascentes e área de recarga hídrica

    Técnicos executores do
Rio Rural, programa da se-
cretaria estadual de Agricul-
tura, realizaram na última
semana, o 3º sorteio este
ano de subprojetos do pro-
grama na Região Serrana.
Desta vez, 37 produtores da
microbacia de Córrego
D’Antas, em Cantagalo, fo-
ram selecionados para rece-
ber incentivos e adotar boas
práticas em suas proprieda-
des.
   A maioria dos subprojetos
que serão desenvolvidos na
microbacia envolve a recu-
peração de nascentes e de
áreas de recarga. Cada boa
prática adotada pelos agri-
cultores é mais uma con-

quista da campanha de
conscientização Água Lim-
pa para o Rio Olímpico, que
desde 2010 já protegeu
mais de três mil nascentes
em todo o estado. A implan-
tação dos subprojetos em
Cantagalo será acompa-
nhada pelos técnicos da
Emater-Rio e pela própria
comunidade.
   Na ocasião, foi aprovada
pelos produtores a
contratação de técnicos
para elaborarem os PIDs
(Planos Individuais de De-
senvolvimento) de cada
propriedade rural, além de
dois subprojetos grupais
para aquisição de um
microtrator. As informações

são do engenheiro agrôno-
mo Wilson Massaud, res-
ponsável pelos trabalhos do
Rio Rural na microbacia de
Córrego D'Antas.
   Em janeiro deste ano, ou-
tros dois municípios da Re-
gião Serrana realizaram sor-
teios. Em Carmo, 20 produ-
tores foram beneficiados
com subprojetos voltados às
áreas ambiental, de pecuá-
ria e pesca. Já em Lumiar,
distrito de Nova Friburgo, 60
produtores foram sorteados
e receberão incentivos para
adoção de práticas sustentá-
veis, como implantação de
sistemas de saneamento,
sistemas agroflorestais e
aquisição de roçadeiras.

Foto/Wilson Massud. Fonte/Sec .de Com.  Governo do Estado RJ

37 produtores da microbacia de Córrego D’Antas, em  Cantagalo, foram contempladas

Motoristas podem solicitar serviços como licenciamento anual

   Durante o mês de fevereiro, o Detran vai visitar municípios fluminenses para oferecer
serviços como licenciamento anual, 2ª via de CRV (Certificado de Registro de Veículos),
inclusão e baixa de alienação, alteração de características, além de transferências de
propriedade, de município e de jurisdição.
   Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para 0800 020 4040 e 0800 020 4041
ou acessar o site www.detran.rj.gov.br.

Confira abaixo o calendário:

22 – Bom Jardim, Quissamã, São João da Barra e Sapucaia;

23 – Itaocara, São Francisco de Itabapoana, Carapebus e Duas Barras;

24 – Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu, São Francisco de Itabapoana e

Cambuci;

25 – Aperibé, Cardoso Moreira, Rio das Ostras e Trajano de Moraes;

26 – São Sebastião do Alto, Saquarema, São Fidélis, Três Rios e São José de Ubá;

29 – São José do Vale do Rio Preto, Tanguá e Cantagalo.

DETRAN LEVA VISTORIA A MUNICÍPIOS
DO INTERIOR FLUMINENSE

    O município de Cordeiro já
registrou 1.024 casos de den-
gue. O número foi confirma-
do pela Secretaria de Saúde
no dia 17 de fevereiro. Segun-
do Márcio Barbas, diretor
cientifico da secretaria de saú-
de, os dados correspondem
ao período da segunda quin-
zena de dezembro do ano
passado até o dia 16/02. A ci-
dade já está enfrentando uma
epidemia.
  “A cada 300 casos para 100

mil habitantes passa a ser
considerada uma epide-
mia”, disse Márcio. Ele ain-
da explicou que, com essa
proporção, qualquer pes-
soa que vá até uma unida-
de de saúde com sintomas
da dengue pode ter o diag-
nóstico da doença”, afir-
mou.
    De acordo com o diretor
cientifico, os casos estão
sendo confirmados apenas
pela consulta clínica, sem

o exame de sorologia, já
que o município está pas-
sando por uma epidemia.
“São critérios e normas uti-
lizadas pelo Ministério da
Saúde e da Secretaria Es-
tadual de Saúde”, disse
Márcio.
   “Com esse critério de
apontar casos apenas com
consulta clínica, pacientes
com zika ou chikungunya
recebem o diagnóstico de
dengue”, explicou Barbas.

Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 0018/16

DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO

01/2016
A) DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: BGMB Comercial Ltda.
B) Objeto: Aquisição de Material Gráfico para atenderao Instituto.
c)Valor Total: R$ 2.090,00(dois mil e noventa reais).
C) Data da celebração: 04/02/2016
D) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.39

Assessoria Jurídica – BOM PREVI
Proc. BOM PREVI nº 0018/16

DISPENSA DE LICITAÇÃO– Art. 24, II, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO

02/2016
A)      DAS PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: R. Faria ME
B) Objeto: Aquisição de Material Gráfico para atender ao Instituto.
c)Valor Total: R$5,580,00(cinco mil, quinhentos e oitenta reais).
C) Data da celebração: 04/02/2016
D) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da
Despesa – 3390.39

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
Proc. BOM PREVI nº 018/16

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: BGMB COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisição de Material Gráfico para atender ao Instituto.
Valor Total: R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).
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
– 3390.39
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 04 de fevereiro de 2016.

IvanirEledirThuller
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM
JARDIM
Proc. BOM PREVI nº 018/16

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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:

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: R. FARIA ME
Objeto: Aquisição de Material Gráfico para atender ao Instituto.
Valor Total: R$ 5.580,00(cinco mil, quinhentos e oitentareais).
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
– 3390.39
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 04 de fevereiro de 2016.

IvanirEledirThuller
Diretor Presidente

Tel:(22) 2551-3755
Cel:(22) 981446236
E-mail:  wfgeletrica@gmail.com

Rua  José Gonçalves, nº92 -
Rodolfo Gonçalves - Cordeiro-RJ
Cep: 28.545-000 (antiga Farmácia
do Rodolfo) Cordeiro/RJ

PLANTÂO 24 HORAS!
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VOA BAIXO, PRODUZ POUCO ZUMBIDO E É MAIS ATIVO PELA MANHÃ


