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Concerto de Natal da
Sociedade Musical de

Macuco atraiu um grande
público no centro da cidade

Evento tradicional do município apresentou grandes talentos
musicais de Macuco e região

Projeto ‘Saúde em Foco’
realiza Piquenique do Clóvis
com centenas de crianças no

Macuco Rural Park

Macuco sedia
9º Festival

Intermunicipal de
Poesia nas Escolas

   Macuco deu mais uma amostra da integração com
os municípios na quinta-feira, 16, dessa vez envolven-
do um evento artístico e literário. Para aguçar o gosto
pela poesia e manter um diálogo saudável entre os
setores de cultura e educação, o município sediou o
‘9º Festival Intermunicipal de Poesias nas Escolas’,
numa parceria com o poeta e escritor Carlos Henrique
Muniz de Castro e o professor Alex Sandro Oliveira.
   Envolvendo educandários da Região Serrana, a ‘Fes-
ta Lírica’ reuniu, além do anfitrião Macuco, os municí-
pios de Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto,
Sapucaia, Sumidouro e Trajano de Moraes. Ao som da
canção ‘Coração de Estudante’, de Milton Nascimento
e Fernando Brant, os poetas regionais foram anuncia-
dos para defender seus respectivos municípios em
duas categorias distintas.
   Durante as solenidades de abertura e fechamento
do evento, Macuco teve como representantes a sua
vice-prefeita Michelle Bianchini e a secretária de Edu-
cação Luciana Boaretto, que tiveram opinião similar
quanto ao evento, reconhecendo a representatividade
artística das escolas locais e elogiando os profissio-
nais macuquenses que atuaram nos bastidores para o
sucesso da ornamentação e cerimonial do festival.

   Vice-prefeita, secretária e demais representantes da Secretaria de Educação e
Departamento de Cultura de Macuco junto dos representantes do município

                           Por Ricardo Vieira

    Foto:Ederson Vilas Boas

Foto:divulgação

  Cerca de 500 crianças da rede municipal de ensino participaram do piquenique do Clóvis.

Foto:divulgação
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  Assessoria Jurídica

Proc. BOM PREVI Nº 0208/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS Nº 026/2021

A) Das Partes:

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim

– RJ.

Contratada: Infotech de Bom Jardim Comércio e Material de Informática Ltda.

B) Objeto: Aquisição de uma impressora multifuncional monocromática.

C) Prazo de entrega do objeto: 15 dias após emissão da nota de empenho.

D) Valor: R$ 3.150,00 (três mil cento e cinqüenta reais).

E) Data de celebração: 17/12/2021.

  Proc. BOM PREVI Nº 0208/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa- Art. 24, II, Lei Federal 8.666/93.

À vista dos elementos contidos no processo administrativo supracitado, 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: Infotech de Bom Jardim Comércio e Material de Informática Ltda;

Objeto: Aquisição de uma impressora multifuncional monocromática.

Valor Total: R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 3001.04.122.0094.1.059 e Natureza da

Despesa 4490.52 (equipamento);

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração dos contratos 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 17/12/2021.

Raul de Abreu Bezerra

Diretor Presidente
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  PORTARIA BOM PREVI Nº 047/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

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 legais e de acordo com o Processo Administrativo n.º

206/2021, de 19 de novembro de 2021,

R E S O L V E:

APOSENTAR COMPULSORIAMENTE, com proventos proporcionais ao tempo de

contribuição, o servidor do Quadro Estatutário do Poder Executivo Municipal, Sr. CLEUZE

ALCANTARA DA SILVA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Nível I, Padrão I, Matrícula

10/1777-SMOI,  de acordo com o Artigo 40, § 1º, inciso II, da CRFB, com redação dada pela

Emenda Constitucional 88/2015 e Artigo 17, II, da Lei Complementar nº. 039/2001, de 20/

03/2001 (Organização do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos de Bom

Jardim).

Os proventos de aposentadoria do Servidor serão no total de R$ 1.100,00 (um mil e cem

reais), de acordo com o apurado por média aritmética.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Bom Jardim/RJ, 15 de dezembro de 2021.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE
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Governador Cláudio Castro
concede abono de natal a 64 mil

policiais civis, militares e bombeiros
Há seis anos, benefício não era entregue aos servidores

da segurança pública

   O governo do estado do
Rio de Janeiro concedeu,
neste fim de ano, um abono
de natal a todos policiais
militares, civis e bombeiros
do estado. A medida do go-
vernador Cláudio Castro vai
beneficiar aproximadamen-
te 64.500 agentes, com um
cartão no valor de R$ 500.
Nesta segunda-feira
(20.12), as Secretarias de
Estado da Polícia Militar,
Polícia Civil e Defesa Civil
começaram a entregar os
cartões.
  - O abono de natal é uma
forma de agradecer a todos
os servidores da Seguran-
ça Pública e reconhecer o
trabalho e a dedicação ao
povo fluminense neste ano
de 2021. É um benefício
mais do que justo que só
pode ser concedido graças
ao esforço de gestão que fi-
zemos desde que assumi o
governo do estado – expli-
cou Cláudio Castro.
   Ao todo, serão cerca de 45
mil beneficiados pela Polí-
cia Militar, totalizando um in-
vestimento de R$ 22 mi-
lhões.
   - Empregamos um gran-

de efetivo de homens e
mulheres nas ruas todos os
dias, que trabalham duro,
inclusive nos festejos de fi-
nal de ano. É gratificante
colaborar para que os poli-
ciais possam também fes-
tejar a passagem desse
novo ciclo com mais digni-
dade junto a seus familia-
res – disse o secretário de
Estado da Polícia Militar,
coronel Luiz Henrique Ma-
rinho Pires.
   A Polícia Civil destinou
pouco mais de R$ 4 mi-
lhões na distribuição dos
cartões para beneficiar
8.445 policiais e colabora-
dores.
   - Em um ano em que con-
seguimos reverter a crise
econômica e obter resulta-
dos expressivos na segu-
rança pública, vamos
disponibilizar um cartão de
natal para que todos os po-
liciais civis e suas famílias
tenham um período de fes-
tas ainda mais próspero –
disse o secretário de Esta-
do de Polícia Civil, delega-
do Allan Turnowski.
   A Secretaria de Estado de
Defesa Civil vai distribuir

cerca de 11 mil cartões, um
benefício de R$ 6 milhões
destinado à corporação.
   - Esta é uma oportunida-
de a mais de celebrar as
festas de fim de ano em
tempos tão difíceis, com
mais conforto e dignidade
para as famílias do Corpo
de bombeiros do Rio de
Janeiro – definiu o secretá-
rio de Estado de Defesa
Civil e comandante-geral
do CBMERJ, coronel Lean-
dro Monteiro.
   A Secretaria da Polícia
Militar definiu um amplo
esquema logístico para a
distribuição dos cartões,
com a participação de to-
das as unidades e do Quar-
tel General. Na Polícia Ci-
vil, os agentes focais fazem
a retirada na Cidade da
Polícia e ficam responsá-
veis por fazer a entrega. No
Corpo de Bombeiros, a Di-
retoria Geral de Finanças
concentra o repasse ao re-
presentante de cada unida-
de, que entregará os car-
tões, bloqueados com se-
nha, aos servidores da
corporação.
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Alerj aprova sistema de proteção dos militares

   A    Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
nesta quinta-feira (16/12),
em discussão única, o Pro-
jeto de Lei 5.181/21, de au-
toria do Poder Executivo,
que cria o Sistema de Pro-
teção Social dos Militares -
válido para os bombeiros e
para os policiais militares.
A medida é uma exigência
da legislação federal e al-
tera diversas regras
previdenciárias para os
servidores. O texto, que
recebeu 261 emendas, foi
amplamente discutido em
plenário e em duas audiên-
cias públicas realizadas
pelos deputados. A propos-
ta aprovada nesta quinta

segue para o governador
Cláudio Castro, que tem até
15 dias úteis para sancioná-
lo ou vetá-lo.
   As alterações previden-
ciárias foram determinadas
pela Lei Federal 13.954/19,
que também disciplina mu-
danças para as Forças Ar-
madas. A mensagem do
Governo do Estado estabe-
lece aumento de cinco anos
do tempo mínimo de servi-
ço para os novos policiais
e bombeiros se aposenta-
rem, passando de 30 para
35 anos, com pelo menos
30 anos em exercício de
atividade militar. Para os
atuais servidores, o texto
também prevê um pedágio

de contribuição adicional
de 17% sobre o tempo res-
tante para aposentadoria -
levando em base o tempo
mínimo atual, de 30 anos.
   “Todos os estados estão
aprovando essa lei. Aqui
no Rio, essa medida vai
garantir que o estado não
perca cinco mil policiais já
no início do próximo ano.
Não teríamos nenhuma
condição de repor essa
perda a curto prazo, prin-
cipalmente com o Regime
de Recuperação Fiscal
(RRF). Por isso, solicitei ao
presidente da Casa
celeridade nessa votação",
comentou o governador
Cláudio Castro.

Por Rafael Wallace
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Concerto de Natal em Macuco reúne visitantes de vários municípios da região
   O Tradicional Concerto de Natal realizado pela Socie-
dade Musical São João Batista de Macuco, reuniu na noi-
te de 18 de dezembro no centro da cidade, dezenas de
talentos musicais do município e da região.
   Os cantores Carlos Figueira de Souza Silva (Kaisso),
Ana Luiza Latini Girolamy Daflon, Irene de Souza da Sil-
va Temperine, Larissa Feijó, João da Rocha Ferreira Sil-
va, Ester Simões da Silva Moura, Ministério de Dança
Filhas do Rei (Igreja Batista de Macuco ), Myrna Coutinho
Campos Gomes e Cantores Gospel de Macuco, apre-
sentaram ao público  músicas que marcaram uma épo-
ca.  Um repertório eclético que enalteceu do estilo clássi-
co ao atual.
    A apresentação de dançarinos, grupo de ballet munici-
pal, grupo Tamborim de Ouro...entre outros, animou a

noite de todos, que ao ar livre, assistiram a um belo espe-
táculo organizado e realizado por toda a equipe da Socie-
dade Musical sob a maestria do músico João Poubel.

   O evento, todos os anos, conta com o apoio da Prefei-
tura Municipal de Macuco e Departamento Municipal de
Cultura.

Ao meio, o atual presidente da Banda - Luigi Bianchini Biscácio e membros da
diretoria.

Fotos:Divulgação
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           INFORME PUBLICITÁRIO

 Projeto ‘Saúde em Foco’ realiza
Piquenique do Clóvis com

centenas de crianças no Macuco
Rural Park

   O  secretário Municipal de Saúde - Juninho da saúde - junto
a  equipe da secretaria Municipal  de Educação e alunos da
rede municipal de ensino.

 A  coordenadora do projeto Saúde em Foco de Macuco, Glaúcia
Pires, e demais profissionais em atuação no piquenique do Clóvis. Alunos da rede municipal de ensino.

A nutricionista do projeto Saúde em Foco - Maxine Montechiari.

A dentista do Projeto ‘ Saúde em Foco’ - Gabrielle Boaretto.

 A enfermeira do Projeto ‘ Saúde em Foco’, Tamiris Martins.

  Cerca de 500 crianças da rede municipal de ensino participaram do piquenique do Clóvis.

   Fotos: divulgação

     A  manhã  e a tarde do dia 13 de dezembro foi de muita
interação, brincadeiras, novidades e brindes no Macuco
Rural Park.Cerca de 500 crianças (alunos em horário es-
colar) participaram do Piquenique do Clóvis,  que tam-
bém proporcionou  aos profissionais do projeto ‘Saúde
em Foco’, a oportunidade em reforçarem tudo o que foi
aplicado em salas de aula.
  Psicóloga, nutricionista, dentista, assistente social, en-
fermeira, técnico em enfermagem... começaram o dia
recepcionando os alunos, que ao receberem perguntas
sobre o aprendizado, já tinham a resposta na “ponta da

língua”.
   A  apresentação teatral com o ator Cássio Campos
animou toda a criançada presente.Graças a  parceria
entre a Secretaria Municipal  de Saúde e de Educação,
foi possível  encerrar em 2021, o trabalho realizado pelo
projeto nas escolas.
   O evento contou com a participação ativa do secretá-
rio Juninho da Saúde, a subsecretária Marlise Quintana,
a subsecretária de Educação Michele Cunha, professo-
res e profissionais de saúde.


