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“Até aqui nos ajudou  o Senhor”.
  1 Samuel 7:12

 MACUCO -RJ

Festa literária em Macuco
reaviva a história local

     Novembro Azul!

     Previna-se!

Mascote do
projeto ‘Saúde

em Foco’
   Drº Clóvis é o homenageado e mascote recebe o seu nome

     Na tarde de 03 de novembro, na sede do Pro-
jeto Saúde em Foco, foi realizada uma cerimô-
nia para a entrega de premiação à Giovanna
Muller, vencedora do nome para o Mascote do
projeto. Autoridades municipais estiveram pre-
sentes: vice-prefeita, Michelle Bianchini, secre-
tário municipal de Saúde, José Luiz Pereira
Júnior, subsecretária, Marlise Quintana Cerbino
Juliano e a coordenadora do Projeto em
Macuco, Glaucia Peres.                  Página 04

    Da esquerda para a direita, o secretário municipal de saú-
de, José Luiz Pereira Júnior, a ganhadora do prêmio
Giovanna Muller, a sobrinha do dr Clóvis (homenageado)
Helena Reis, a vice-prefeita Michelle Bianchini, a coordena-
dora do projeto Saúde em Foco de Macuco, Glaúcia Peres
e a subsecretária municipal de saúde, Marlise Quintana.

    Foto:Jornal O Macuco

Foto:Ederson Villas Boas

Festa Literária de Macuco incentiva a cultura das letras, desperta  talentos e reaviva a história local.           Página 03
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                   POLO MACUCO RJ

   Proc. BOM PREVI Nº 0173/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa- Art. 24, II, Lei Federal 8.666/93.
À vista dos elementos contidos no processo administrativo supra especificado, no
uso de suas atribuições legais e ainda de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal n°
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: Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Objeto: Elaboração de Cálculo Atuarial, exercício financeiro 2022, base 2021.
Valor Total: R$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais).
Prazo: 30 dias após envio de toda documentação.

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 19 de outubro de 2021.

Raul de Abreu Bezerra

Diretor Presidente

 Proc. BOM PREVI Nº 0173/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2021.

A) Das Partes:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Bom Jardim – RJ.
Contratada: Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
B) Objeto: Elaboração de Cálculo Atuarial, exercício financeiro 2022, base 2021.
C) Prazo de entrega do objeto: 30 dias após envio de toda documentação.
D) Valor: R$ 10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais).
E) Data de celebração: 19/10/2021
F) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e
Natureza da Despesa – 3390.39.
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   CONVOCAÇÃO

A Associação Pestalozzi de Macuco, como sede na Rua Carlos Badini

Junior, nº 401, Santos Reis, Macuco/RJ, CEP 28545-000, através de sua

Diretoria, devidamente representada por sua presidente, IRINILDES

RIBEIRO NERY DOS SANTOS LOPES, CONVOCA, por meio do presente

edital, todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, que será

realizada em 18/11/2021, às 10:00 horas, com a seguinte ordem do dia:

Na forma do Estatuto que rege a Associação, especialmente o que

dispõem os artigos 52 e 55, a presente Assembleia tratará da dúvida

suscitada na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15/09/2021,

na sede da Associação, acerca dos mandatos da Diretoria e Conselhos

da Associação. Segue abaixo o teor dos mencionados artigos:

Art. 52 - “Não havendo chapas completas registradas, os mandatos dos

membros da Diretoria e dos Conselhos ficarão automaticamente

prorrogados por mais quatro anos, salvo se a Assembleia Geral decidir

pela convocação de novas eleições.”

Art. 55 - “Os casos omissos ou que suscitarem dúvidas serão analisados

e julgados em Assembleia Geral especificamente convocada para este

fim.”

IRINILDES RIBEIRO NERY DOS SANTOS LOPES

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACUCO
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e mail: omacuco.redacao@hotmail.com
Circulação: Macuco, Cordeiro, Cantagalo,

São Sebastiãodo Alto , Bom Jardim e
Trajano de Moraes.

Telefone (22) 22401215

(22) 981021182

Editora e jornalista  diplomada  responsável:
Elisangela de Paiva  Mtb/RJ: 32231

Assessora Jurídica: Valéria  Anunciação de  Melo -OAB/RJ 144.100
www.jornalomacuco.com.br

Colaboradores: Noemi Laje, Iesa de Paiva, Thiago Dias
Endereço:Rua: Jorge Abi-Ramia, 129,

bairro: Nova Macuco, Macuco-RJ
Cep: 28545000

  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 337/2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA – ART. 75, II, da Lei 14.133/21.

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 337/2021, e no uso

das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 75, Inciso

II, da Lei Federal nº 14.133/21, declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. AUTORIZO,

consequentemente, a contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.

CNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS.

CNPJ: 33.318.780/0001-71

OBJETO: 02 (Duas) Passagens Aéreas com Itinerários Rio de Janeiro x Brasília e Brasília x

Rio de Janeiro para a Câmara Municipal de Bom Jardim - RJ.

VALOR: R$ 1.450,00 (Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza de

Despesa: 3390.39.00-00/4.

Formalização de contrato dispensada na forma do art. 95, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/

21.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se

necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e

publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 72, Parágrafo

Único da já citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Bom Jardim, 05 de novembro de 2021.
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                  EXPEDIENTE: JORNAL O MACUCO
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Festa Literária de Macuco incentiva a cultura das
letras, desperta  talentos e reaviva a história local

   A festa literária de Macuco foi promovida entre
os dias 03 e 07 de novembro pela gestão munici-
pal, através da Secretaria Municipal de Educação,
que, junto ao trabalho em equipe, sob a orienta-
ção da secretária Luciana Boaretto, realizaram,
com o fundamental apoio dos professores e pais
de alunos, 05 dias de incentivo ao conhecimento
histórico cultural da cidade .
   O evento, além de  incentivar à participação do
letramento dos alunos com o concurso da poesia
nas escolas, propiciou aos munícipes e visitantes
dias de aprendizado com lazer e contações de

histórias com direito a uma ‘viagem no tempo’ - os
barões do café ( personagens com trajes da épo-
ca andavam pela cidade.)   A réplica de um dos
principais meios de transporte da época - o trem
Maria Fumaça, localizada no centro da cidade -
também foi um ponto de atração.
    A festa foi realizada  do virtual ao presencial,
seguindo os protocolos exigidos das atividades
presenciais em locais ventilados, o que foi funda-
mental para reunir familiares, alunos e professo-
res com segurança, e assim, poder propiciar bons
momentos da vida.

Concurso de poesias e revelação de talentos na Flimac

Dentre as atrações, se destacaram exposições de trabalhos de alunos das escolas locais;
contação de histórias infantis e pinturas ilustrativas; amostra dos pequenos empreende-
dores do JEPP; apresentações teatrais; retreta e atrações musicais; café literário com
conto de ‘causos’; e encontro de escritores, entre outras atrações.

 Em frente à réplica da Ma-
ria Fumaça inaugurada pelo
prefeito Bruno Boaretto, os
personagens com trajes da
época dos barões do café
chamaram a atenção.

Participação dos pequenos estudantes de Macuco, que se
entusiasmaram com a Festa Literária

Foto:Ederson Villas Boas

    O festival de poesias das escolas municipais e  a fi-
nal do projeto  ‘Nossos Talentos’ foram realizados na
noite de 05 de novembro no auditório do Macuco Rural
Park. O evento reuniu alunos, amigos, familiares e pro-
fessores em uma noite festiva, seguindo o protocolo de
segurança.
   Os pequenos poetas foram analisados por um corpo
de jurados que avaliaram os quesitos concordância e
criatividade. Os alunos do 4º e 5º anos disputaram as
três primeiras colocações.
  O primeiro lugar do 5º ano foi para o estudante  Isaque
Costa Oliveira; segundo lugar, Vitória Dias e o terceiro
lugar  para - Anielly de Oliveira F.de Lima.
   Para o 4º ano, o primeiro colocado foi o estudante
Victor Hugo  Abrahão Silva, segunda colocada - Lohaine
Moraes Bardasson e a terceira colocação foi para Arthur

dos Santos Leonardo.
  Todos os participantes do projeto ‘Nossos Talentos’ fo-
ram homenageados pela desenvoltura no canto; peque-
nos de belas vozes foram aplaudidos e surpreenderam
a todos com os seus dons musicais ao cantarem o hino
do município.
   A secretária municipal de educação, Luciana Boaretto,
agradeceu a presença de todos e a participação dos pais
e escolas através dos professores.
   “ Vivemos momentos difícies com a pandemia...agora
tudo esta se acalmando. Graças a Deus eu reconheço o
quanto foi importante a dedicação dos pais e dos profes-
sores para a efetiva participação das crianças nas aulas
virtuais, o que vemos aqui hoje, é apenas parte do resul-
tado obtido quando se tem união, comprometimento e res-
ponsabilidade”, disse a secretária.

Festival de Poesias das escolas
municipais de Macuco revela talentos

 Participantes do projeto  ‘Novos Talentos’ surpreenderam a
platéia com seus dons musicais.

Os alunos poetas receberam premiação pela participação no
evento

Margareth  Anselmo recitou
uma poesia aos presentes

A estudante de Letras
Fernada Miranda também
declamou  sua poesia à pla-
téia.

Aluno Premiado

Aluno Premiado

    Fotos: Ederson Villas Boas
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   Na tarde de 03 de novembro, na sede do Proje-
to Saúde em Foco, foi realizada uma cerimônia
para a entrega de premiação à vencedora do nome
para o Mascote. Autoridades municipais estiveram
presentes: vice-prefeita, Michelle Bianchini, secre-
tário municipal de Saúde, José Luiz Pereira Júnior,
subsecretária, Marlise Quintana Cerbino Juliano
e a coordenadora do Projeto em Macuco, Glaucia
Peres.
    Giovanna de Oliveira Lima Muller, foi quem
sugeriu o nome Drº Clóvis : nome campeão por
votação em rede social. Giovanna foi premiada
com  Alexa, assistente virtual programada para en-

           INFORME PUBLICITÁRIO

Drº Clóvis é o nome do
Mascote  ‘Saúde em Foco’

tender e falar o português brasileiro e capaz de
executar  tarefas simples.
   A cerimônia contou com a presença de uma
das sobrinhas do drº Clóvis de Azevedo Reis
(92 anos), Helena Boquimpani Reis Botelho. Ela
representou o tio, que por motivo de força mai-
or, não pôde comparecer.
   "Drº Clóvis dedicou anos de sua vida em prol
da área da saúde do município de Macuco, e
hoje recebe em vida, uma singela homenagem,
porém com todo o carinho e reconhecimento",
disse o secretário municipal de Saúde - José
Luiz Pereira de Souza Júnior.

Fotos:Jornal O Macuco

    A ganhadora da Alexa - Giovanna de Oliveira Lima Muller

 Helena Boquimpani Reis Botelho representou o tio- Drº
Clóvis de Azevedo Reis

.

A vice-prefeita Michelle Bianchini, o secretário municipal de Saúde - José Luiz Pereira de Souza Júnior e a subsecretária Marlise
Quintana Cerbino Juliano falam à representante familiar sobre a justa homenagem dedicada em vida ao DrºClóvis de Azevedo Reis.

Drº Clóvis - o mascote do Projeto Saúde em Foco
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           INFORME PUBLICITÁRIO

Projeto ‘Saúde em Foco’ é
saúde feminina em dia

   As ações do Projeto Saúde em Foco não param!
A semana foi reservada em atendimento à saúde
da mulher, foram realizados vários exames de pre-
venção e as pacientes agendadas se submete-
ram à inserção do DIU (Dispositivo intrauterino e
método contraceptivo).O DIU fornece uma opção
não-cirúrgica para a prevenção da gravidez e é
tão eficaz quanto a esterilização cirúrgica.
    O DIU é indicado para mulheres que procuram
uma solução reversível e não se adaptam ou pos-
suem contraindicações, por exemplo, ao uso de
pílulas anticoncepcionais. No entanto, a decisão
da inserção do dispositivo e do modelo/material

mais adequado é bastante individual, pois de-
pende da avaliação de diversos fatores entre o
médico e a paciente.
  Todo o procedimento de atendimento está sen-
do realizado e avaliado na sede do projeto  ‘Saú-
de em Foco’ pela médica ginecologista drª
Andrea Gentil.
   *A subsecretária de Saúde Marlise Quintana
informa que o cadastro está aberto e mulheres
que desejam inserir o DIU, para isso, devem pro-
curar a instituição, na Rua Jackson de Melo, 35,
e agendar a consulta.

 Médicos do Projeto Saúde em Foco - o  cardiologista
Felipe Rocha, a ginecologista Andrea Gentil e a enfer-
meira Tamiris Araújo junto a subsecretária Marlise
Quintana Cerbino Juliano.

A semana foi reservada em atendimento à saúde da mulher

Fotos:divulgação
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           INFORME PUBLICITÁRIO

                  PROJETO  SAÚDE EM FOCO


