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

Em Macuco, Bruno Alves Boaretto, pelo seu mandato exercido até o dia 31 de março, recebeu  duas
premiações como primeiro colado:   1º lugar - Categoria Empreendedorismo na Escola  e 1º lugar -
Categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal. Na foto, Bruno Boaretto,  ao meio, com
o prêmio em mãos e ao lado de sua esposa, Andréia Boaretto, equipe da secretaria municipal de
educação e integrantes da diretoria da Rede de Agentes da Região Serrana 2002.                                                           Página 03

Prefeita tem final de semana
em ritmo intenso de trabalho

    Aqueles que com ela convivem desde os tempos em que
se elegeu vereadora, ou tenham acompanhado sua trajetória
como secretária de Saúde e, mais recentemente, comandan-
do a Secretaria de Administração – função exercida sem ônus
para a municipalidade durante o período em que ainda era
vice-prefeita –, sabe do ritmo intenso que Michelle Bianchini
costuma imprimir ao seu cotidiano de trabalho.
    Já na primeira semana de sua atuação como prefeita de
Macuco, isso ficou ainda mais evidente, mas extenuante até
mesmo para o marido João Vitor. Habituado ao ritmo da es-
posa, o também secretário de Governo e Gestão se desdo-
brou para acompanhá-la durante o sábado, dia 9 de abril. “É

preciso ter disposição e muito fôlego”, brincou ele.
   Com a agenda bastante movimentada – ela já ha-
via participado da inauguração de duas empresas da
iniciativa privada –, foi preciso estender sua cami-
nhada para poder participar de outra atividade ainda
no sábado. Michelle fez questão de acompanhar os
trabalhos da equipe da Secretaria de Fazenda res-
ponsável pela confecção e distribuição dos carnês
do IPTU 2022. “Em breve estaremos repassando
mais informações sobre essa ação, feita com muita
competência pelos servidores”, explica a prefeita de
Macuco.   Por Ricardo Vieira.

Foto:Selfie (divulgação)
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Proc. BOM PREVI Nº 0104/2022

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

EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS Nº 009/2022.

A) Das Partes:

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

RJ.

Contratada: Superthal Supermercados Ltda.

B) Objeto: Recarga de galões de 20l. de água mineral.

C) Prazo de entrega do objeto: 10 dias após emissão da nota de empenho.

D) Valor: R$ 71,82 (setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

E) Data de celebração: 11/04/2022

F) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da

Despesa – 3390.30.

   Proc. BOM PREVI Nº 0104  /2022

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: Superthal Supermercados Ltda.

Objeto: Aquisição de recarga de galões de 20l. de água mineral.

Valor Total: R$71,82.

Prazo: 10 dias após a nota empenho.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza da

Despesa 3390.30.

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 11 de abril de 2022.

Raul de Abreu Bezerra

Diretor Presidente
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 Assessoria Jurídica

PROC. BOM PREVI Nº 088/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 008/2022.

A) Das Partes:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim
– RJ.
Contratada: Nova Pix Comércio e Serviços Eireli.

B) Objeto: Aquisição de uma cafeteira elétrica, 20 xícaras, 127 volts.

C) Prazo de entrega do objeto: 10 dias após emissão da nota de empenho.

D) Valor: R$ 158,90 (cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

E) Data de celebração: 01/04/2022.

F) Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 3001.04.122.0094.1.059 e Natureza
da Despesa – 4490.52.
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Proc. BOM PREVI Nº 088/2022

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: Nova Pix Comercio e Serviços Eireli.

Objeto: Aquisição de uma cafeteira elétrica, 20 xícaras, 127 volts.

Valor: R$158,90.

Prazo: 10 dias após a nota empenho.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 3001.04.122.0094.1.059 e Natureza da

Despesa 4490.52.

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 01 de abril de 2022.

Raul de Abreu Bezerra

Diretor Presidente

Autoescolas podem ser obrigadas a
oferecer atendimento acessível a

pessoas com deficiência
   Os Centros de Formação
de Condutores credenci-
ados pelo Detran/RJ pode-
rão ter que oferecer atendi-
mento acessível a pessoas
com deficiência. É o que
prevê o Projeto de Lei
5.162/21, de autoria da de-
putada Célia Jordão (PL),
que foi aprovado em discus-
são única pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) nesta
quinta-feira (07/04). A medi-
da ainda precisa passar por
uma segunda discussão no

plenário da Alerj.
   A norma complementa a
Lei 8.142/18, que institui a
adaptação de veículos das
autoescolas para a apren-
dizagem de pessoas com
deficiência. “A proposta
traz à tona um dos obstá-
culos enfrentados pelas
pessoas com deficiência
que desejam frequentar
uma autoescola. A realida-
de da maioria dos municí-
pios fluminenses é a falta
de oferta de um serviço
acessível a esse público,

dificultando o exercício ple-
no da cidadania”, justificou.
   A regulamentação dos
procedimentos de acessibi-
lidade será feita pelo De-
partamento de Trânsito
(Detran). Os procedimen-
tos deverão seguir as dis-
posições da Lei de Diretri-
zes para Promoção da
Acessibilidade (Lei 7.329/
16) e a Lei Brasileira de In-
clusão da Pessoa com De-
ficiência (Lei Federal
13.146/15).

   Instituições financeiras
que emitirem cartão de cré-
dito ou débito por aproxima-
ção podem ser obrigadas a
realizar consulta expressa
ao consumidor para autori-
zar a emissão. A determina-
ção é do Projeto de Lei
5.083/21, de autoria dos
deputados Lucinha (PSD) e
Luiz Paulo (PSD), que a
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, em primei-
ra discussão, nesta terça-
feira (05/04). O texto ainda
precisa ser votado em se-
gunda discussão pela Casa.
   A autorização deve ser
prestada por escrito ou por
meio eletrônico, com estipu-

lação de prazo e limite de
valor, podendo ser renova-
da a critério do consumidor.
No ato de autorização de
emissão, o consumidor ain-
da deverá ser informado
sobre a possibilidade de
escolher os valores máxi-
mos das transações a se-
rem feitas; sobre as medi-
das para evitar roubo, fur-
to e fraudes; e sobre paga-
mentos realizados na mo-
dalidade, discriminados
nas faturas a serem emiti-
das.
   A instituição deverá ofe-
recer ao consumidor, sem
custo, a opção de receber
notificação ao fazer paga-
mentos através da modali-

dade por aproximação e a
opção de confirmar a com-
pra para conclusão do pa-
gamento. O descumpri-
mento da norma acarreta-
rá sanções previstas pelo
Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC). A norma
entrará em vigor 180 dias
após a publicação em Diá-
rio Oficial.
   “Em uma sociedade
globalizada e com os avan-
ços na tecnologia de infor-
mação e comunicação, tor-
na-se cada vez mais ne-
cessário que se ofereça
segurança nas transações,
evitando assim os chama-
dos golpes por esta moda-
lidade”, afirmou Lucinha.

Alerj estabelece regras para cartões
com pagamento por aproximação
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Auxílio Brasil: benefícios de
abril começam a ser pagos

a partir do dia 14
Pagamento de R$ 400 é feito de acordo com o

final do Número de Inscrição Social
    Os benefícios do Auxílio Brasil referentes ao mês abril começam a ser pagos a partir
da próxima quinta-feira (14). O pagamento de R$ 400 é feito de acordo com o final do
Número de Inscrição Social (NIS), ou seja, quem tem NIS final 1, recebe no dia 14 de
abril; quem tem NIS final 0 recebe no dia 29.
   Confira o calendário de abril:

NÚMERO FINAL DO NIS DATA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO

   O programa é voltado
para pessoas em situação
de vulnerabilidade socio-
econômica, com renda fa-
miliar mensal per capita de
até R$ 105, consideradas
de extrema pobreza. Tam-
bém podem receber o be-
nefício, as famílias em si-
tuação de pobreza, com
renda familiar mensal per
capita entre R$ 105,01 e R$
200, desde que tenham,
entre seus membros, ges-
tantes ou pessoas com
menos de 21 anos.
   De acordo com o econo-
mista César Bergo, esse
recurso é fundamental para
as famílias de baixa renda
e aumenta o consumo des-
sas famílias, o que auxilia
na economia. "Esse Auxí-

lio Brasil é fundamental em
um país com essas desi-
gualdades como o Brasil.
Então, a economia, de fato,
é afetada positivamente
por esses valores pagos,
embora em valores peque-
nos, mas importantes para
essas famílias e para a so-
brevivência delas.”
    Atualmente, pouco mais
de 18 milhões de famílias
brasileiras são atendidas
pelo programa Auxílio Bra-
sil.

 Como pedir o benefício

   Há três possibilidades de
solicitar o benefício:
 Para quem já era
beneficiário do Bolsa Famí-
lia, o Auxílio Brasil será

pago automaticamente;
  Quem está inscrito no
CadÚnico, mas não recebia
o Bolsa Família, vai para
uma lista de reserva;
   Quem não está inscrito
no CadÚnico, é preciso
buscar um Centro de Refe-
rência de Assistência Soci-
al (Cras) para se registrar,
mas sem garantia de rece-
ber.
  Pelos aplicativos Caixa
Tem e Auxílio Brasil é pos-
sível consultar informações
sobre o benefício, como
saldo e pagamento de par-
celas. O cidadão também
pode consultar se tem direi-
to ao Auxílio Brasil e o va-
lor que será pago pelo te-
lefone 121, do Ministério da
Cidadania.

Interior do Rio se destaca em
Prêmio Prefeito Empreendedor
Etapa estadual classifica sete prefeitos para final da premiação nacional

   No dia 06 de abril, o
Sebrae Rio realizou a final
da etapa estadual do Prê-
mio Prefeito Empreende-
dor. O evento aconteceu no
auditório da Casa do Co-
mércio, no Rio de Janeiro.
Sete gestores municipais
receberam o título em nível
estadual e vão concorrer ao
prêmio em nível nacional,
no mês de junho, em oito
categorias: Sala do Empre-
endedor; Marketing
Territorial e Setores Econô-
micos; Inovação e
S u s t e n t a b i l i d a d e ;
D e s b u r o c r a t i z a ç ã o ;
Empreendedorismo na Es-
cola; Cidade Empreende-
dora - Região Sudeste;
Governança Regional e
C o o p e r a ç ã o
Intermunicipal; e Compras
Governamentais.
   Dos sete prefeitos premi-
ados pelo Sebrae Rio, seis
são do interior do Estado:
Bruno Boaretto, de
Macuco; Vinicius Claussen,
de Teresópolis; Gilberto
Martins Esteves, de São
José do Vale do Rio Preto;
Eurico Pinheiro Bernardes
Neto, de Paty do Alferes;
Leonan Lopes Melhorance,
de Cordeiro; e Severino
Dias, de Vassouras.
   Ao todo, foram 30 proje-
tos finalistas na etapa es-
tadual. O município de
Macuco foi o grande premi-
ado do dia, em duas cate-
gorias: Empreendedorismo
na Escola e Governança
Regional e Cooperação
Intermunicipal. O prefeito
de Teresópolis, Vinicius
Claussen, que recebeu o
prêmio pela categoria
Compras Governamentais,
com o projeto ́ Compre em
Terê – Estímulo às com-
pras locais´, comentou a
iniciativa do Sebrae.    “Na
minha vida pessoal e pro-
fissional o Sebrae tem his-
tória. Assim que eu fui elei-
to, a primeira coisa que fiz
foi entrar em contato com
a instituição para saber
como ela poderia colaborar
para o desenvolvimento
econômico do município.
Receber esse prêmio, em

um eixo tão importante
como é o de Compras Pú-
blicas, mostra que investi-
mos o dinheiro dos impos-
tos corretamente. Uso as
ferramentas que aprendi
com o Sebrae no dia a dia
da administração da cida-
de”, afirmou.
   Com apenas 22 mil habi-
tantes, o município de São
José do Vale do Rio Preto
também tem Prefeito Em-
preendedor. Com o projeto
´Facilitar para Empreen-
der´, o prefeito Gilberto
Martins Esteves passa a
concorrer ao título em nível
nacional pela categoria
D e s b u r o c r a t i z a ç ã o .
“Estamos desenvolvendo a
cidade. Nosso município
está crescendo, mesmo em
meio à pandemia, e isso é
resultado de uma política
de investimentos em diver-
sas áreas, mas, principal-
mente, no
empreendedorismo”, disse.
   Axel Schmidt Grael, pre-
feito de Niterói recebeu o
prêmio na categoria Cida-
de Empreendedora – Re-
gião Sudeste, com o proje-
to ́ Niterói Empreendedora:
Uma Cidade de Oportuni-
dades’. “Niterói é uma cida-
de com tradição empreen-
dedora e isso é importante.
Somos um governo de con-
tinuidade e isso faz diferen-
ça pra este resultado”, co-
mentou Axel.
   O diretor-superintenden-
te do Sebrae Rio, Antonio
Alvarenga salientou a im-
portância de investir nos
pequenos negócios. “Os
micro e pequenos negóci-
os fazem o desenvolvimen-
to econômico e social acon-
tecer. São vocês, prefeitos,
que por meio de políticas
públicas fomentam esse
setor e são responsáveis
diretamente pela transfor-
mação do nosso estado.
Que possamos trabalhar de
mãos dadas para melhorar
as condições das pequenas
empresas que movimen-
tam a economia e geram
empregabilidade”, disse.
   Só em 2021, os peque-
nos negócios foram res-

ponsáveis por 70% das no-
vas vagas de trabalho cria-
das e por 30% do PIB bra-
sileiro.
   O presidente da
Fecomércio, Antonio
Queiroz, e o secretário de
Desenvolvimento Econô-
mico do Estado do Rio,
Cássio Coelho, represen-
tando o governador, Clau-
dio Castro, participaram da
premiação.

Confira os vencedores da
etapa estadual:

1º lugar - Categoria Cida-
de Empreendedora – Re-
gião Sudeste
Niterói: Prefeito Axel
Schmidt Grael.

1º lugar - Categoria Com-
pras Governamentais
Teresópolis: Prefeito
Vinicius Cardoso
Claussen da Silva.

1º lugar - Categoria
Desburocratização
São José do Vale do Rio
Preto: Prefeito Gilberto
Martins Esteves.

1º lugar - Categoria
Empreendedorismo na
Escola
Macuco: Prefeito Bruno
Alves Boaretto.

1º lugar - Categoria
Governança Regional e
C o o p e r a ç ã o
Intermunicipal
Macuco: Prefeito Bruno
Alves Boaretto.

1º lugar - Categoria Inova-
ção e Sustentabilidade
Paty do Alferes: Prefeito
Eurico Pinheiro Bernardes
Neto.

1º lugar - Categoria
Marketing Territorial e Se-
tores Econômicos
Vassouras: Prefeito
Severino Ananias Dias Fi-
lho.

1º lugar - Categoria Sala
do Empreendedor
Cordeiro:Prefeito Leonan
Lopes Melhorance.
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