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O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
BOM JARDIM – BOM PREVI – visando trazer tranquilidade aos interessados, Resolve:
Tornar público que os Repasses das Contribuições Previdenciárias (Servidores e Patronal),
Aporte Financeiro para o Déficit Atuarial e Parcelamentos estão sendo feitos normalmente
pela Administração Municipal.

Essas informações encontram-se disponibi l izadas pelos Portais:
www.bomprevi.rj.gov.br>Menu>Balancetes das Receitas e www.previdencia.gov.br >
Prev idência no Serv iço Público>Demonostrativos>CADPREV>Consultas
Públicas>Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR>Ente>Exercício.

Bom Jardim – RJ, 16 de setembro de 2019.

A Direção.
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   PORTARIA BOM PREVI Nº. 038/2019, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

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 143/2019, de
11 de setembro de 2019 – BOM PREVI,

R E S O L V E:

CESSAR o benefício de aposentadoria do senhor ARMANDO PEREIRA PINTO, Gari,
Nível I, Padrão I, Matrícula 10/0183--SMO, em razão do óbito ocorrido em 08/09/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros
a partir da data do óbito.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Bom Jardim/RJ, em 16 de setembro de 2019.

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

  NOTA 01
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EXTRATO - TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20/2014

PREGÃO 49/14

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Macuco

CONTRATADA: SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO

OBJETO: Realização do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2014, que tem por

objetivo a prestação de serviço de atendimento médico-hospitalar, nas áreas

de clínica geral, obstetrícia, ginecologia e ortopedia, a ser prestado aos usuários

do SUS Macuco.

VIGÊNCIA: 01/09/2019 A 31/12/2019

PROCESSO: 64/2014

ASSINATURA: 30/08/2019

ADIVAR EXPOSTO DE SOUZA SILVA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cordeiro celebra  1ª
Expo Gospel

   Idealizada pelo COPEC
(Conselho de Pastores
Evangélicos de Cordeiro),
com apoio integral  da
Secretaria de Turismo do
município, foi realizada no
último sábado, dia 14, com
entrada franca, no Parque
de Exposições Raul Veiga,
a 1ª Expo Gospel de
Cordeiro, cuja presença
da comunidade cristã foi
bastante surpreendente e
participativa.
   Os primeiros movimen-
tos no início da tarde –
quando o parquinho e as
atividades recreativas
fizeram a festa da
garotada junto com
mamães e papais – já
prenunciavam que a
participação popular seria
realmente digna da força
do Povo de Deus na
Cidade Exposição, que
inclusive se preparou
para receber visitantes de
todo o estado e até de
outras partes do país num
sábado dedicado a fé e às
mensagens cristãs.

   Junto da primeira dama
Kilza Ramos e da vice-
prefeita Maria Helena, o
prefeito Luciano Bata-
tinha acompanhou a
programação, iniciada
pelos músicos da Socie-
dade Musical Fraterni-
dade Cordeirense com
os hinos Nacional e de
Cordeiro. Maria Helena
falou pela municipali-
dade, agradecendo a
instituição da Lei Nº 1818/
2013, do vereador
Robson Careca, criando
a Expo Gospel de
Cordeiro. Ela disse ser
uma forma de reveren-
ciar a paz e unidade e
crê na inclusão da festa
no calendário municipal.
   Na sequência, milhares
de pessoas se reuniram
no Campo do Posto de
Monta para acompanhar
à excelente grade de
shows especialmente
preparada para marcar a
noite, inteiramente
voltada às mensagens
de esperança e fé,

evidenciadas pelas mais
belas canções gospel.
Com seu pop rock a Banda
Deeper abriu as
apresentações em alto
astral. Logo depois veio a
ótima cantora Paula
Meneses numa perfor-
mance sui generis, com
muito forró gospel e uma
interação incrível com a
multidão no recinto.
    As orações dos pasto-
res do COPEC e uma
belíssima peça teatral
ainda embalaram o clima
de reflexão que antecedeu
ao momento mais aguar-
dado da noite. Gabriela
Rocha, um dos maiores
nomes da música gospel
da atualidade no Brasil
subiu ao palco para o
delírio dos fãs, que
ouviram e cantaram junto
os grandes sucessos da
jovem cantora, entre eles
hits como ‘Lugar Secreto’,
‘Teu Santo Nome’, ‘Atos 2’e
‘Eu Navegarei ’, entre
outras canções. Estima-se
que onze mil pessoas
marcaram presença.

Violência obstétrica será tema
de audiência pública na

  A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio (Alerj) que
investiga mortes de re-
cém-nascidos no Hospital
da Mulher de Cabo Frio
vai realizar, nesta terça-
feira (17/09), uma audiên-
cia pública em que o tema
será a violência obstétrica.
Presidente da CPI, a de-
putada Renata Souza
(PSol) disse que pacien-
tes e representantes da
unidade de saúde serão
ouvidos. A reunião acon-
tecerá às 10h, no auditó-
rio Senador Nelson Car-
neiro, no 6o andar do pré-
dio anexo ao Palácio
Tiradentes."Vamos buscar
medidas de combate à vi-
olência obstétrica, já que
sabemos que ela existe.
 Os desafios da huma-
nização do parto também
estarão em pauta. Preci-
samos lutar pela saúde
das mulheres".

Foto:internet

Vice-prefeita fala em nome da Administração Municipal na Expo Gospel

Foto: imprensa Cordeiro
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LafargeHolcim realiza 7º Comitê com a Comunidade em Cantagalo
   A fábrica da LafargeHolcim de Cantagalo (RJ) reali-
zou na semana passada o 7º Comitê com a Comunida-
de deste ano, com a presença de 24 lideranças dos
municípios de Cantagalo, Cordeiro e Macuco. Os te-
mas abordados foram os resultados da LafargeHolcim
Cantagalo, o Projeto da Nova Portaria, Transitolândia,
Diretrizes Ambientais, Canais de Comunicação e Avali-
ação do CCC (pontos positivos e pontos de melhoria).
   O gerente de controle e performance da unidade
LafargeHolcim, Manoel Ramos, apresentou os resulta-
dos da Fábrica de Cantagalo acumulados até junho de
2019 e disse que o mercado de cimento ainda carece
de melhora. Além disso, também apresentou o projeto
da nova Portaria da fábrica, a empresa quer oferecer
mais segurança aos colaboradores e visitantes, aumen-
tar a acessibilidade e facilitar a mobilidade na fábrica.
   Marcelle Faria, da área de Responsabilidade Social,
falou sobre o Transitolândia, previsto para outubro 2019,
que tem como objetivo conscientizar alunos do ensino
fundamental, passando fundamentos básicos sobre o
trânsito, com foco na educação e respeito ao próximo,
às regras e à vida. A iniciativa visa  contribuir para o

desenvolvimento da região por meio da
conscientização da população para a construção
de um futuro com mais segurança e conta com o
trabalho de voluntários da empresa.
   Ao final do encontro, Daniel Curi, da área de
Mineração, apresentou as Diretrizes Ambientais
do Grupo LafargeHolcim que estão direcionadas
ao consumo de água, economia circular,
biodiversidade e comunidade. “Cumprindo os pi-
lares para a execução do Plano de
Sustentabilidade 2030, o objetivo é criar valor com-
partilhado, apresentando as ações da empresa
para o alcance dos resultados e mostrando como
cada um  pode ajudar nesse processo”, ressaltou
Daniel Curi, Coordenador de Mineração.
   O Comitê com a Comunidade é um programa
que tem como principal objetivo estabelecer diá-
logos transparentes com os stakeholders da
LafargeHolcim. O próximo encontro da unidade
de Cantagalo está previsto para novembro. Para
mais informações, a LafargeHolcim tem os seus
canais de comunicação abertos a todos os públi-
cos.

Foto: divulgaçào

Comitê com a comunidade


