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“Até aqui nos ajudou  o Senhor”.
1 Samuel 7:12
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Operações contra
motos sem placas
e veículos irregulares
completam um mês

Projeto CINE BRASIL chega a
Macuco e exibe documentário
com moradores da localidade

                                  Página 04.

  Lançada há exatamente um mês, no dia 18/7, a for-
ça-tarefa do estado, que reúne agentes do Detran.RJ,
do Detro, policiais militares e policiais civis para repri-
mir a circulação de motos sem placas e de veículos
irregulares alcança números bem expressivos: mais
de 10 mil abordagens, quase 8 mil autuações, 135
operações realizadas, 1.668 motos rebocadas (des-
tas, 528 com problemas de placas) e 126 CNHs reco-
lhidas por motivos diversos – carteiras de habilitação
vencidas, cassadas, suspensas ou com o motociclis-
ta sem capacete.
  Hoje, quinta-feira (18/8), as operações acontecerão,
no turno da manhã, em Santa Teresa (Rua Almirante
Alexandrino, na altura da Rua Santa Cristina), em
Bangu (Rua General Gomes de Castro com Rua Ma-
rechal Falcão da Frota- Padre Miguel) e em Piratininga
(Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat - saída do
túnel, sentido Cafubá, após o Posto de Operação da
Prefeitura).
   As seis principais infrações registradas neste pri-
meiro mês de operações de fiscalização de veículos
irregulares foram: licenciamento atrasado (23%); con-
dução de veículo sem possuir CNH ou permissão para
dirigir (12%); veículo com sistema de iluminação ou
sinalização alterado (12%); veículo em mau estado
de conservação (10%); direção sem o uso do cinto de
segurança (4%); e condução de veículo sem uma das
placas (2%).
   Outros dados relevantes do balanço deste primeiro
mês das operações de fiscalização: 262 Automóveis
removidos, uma moto roubada recuperada, duas vans
e um caminhão recolhidos ao depósito por irregulari-
dades.
   Ampliada recentemente para a Região Metropolita-
na do Estado, as operações de fiscalização continu-
am acontecendo todos os dias da semana, de segun-
da-feira a domingo, nos turnos da manhã, da tarde e
da noite. Os locais são determinados seguindo um pla-
nejamento estratégico, escolhidos conforme denún-
cias que chegam ao Detran.RJ e por estatísticas do
Instituto de Segurança Pública (ISP) - que identificou
um grande número de ocorrências praticadas por pes-
soas que se deslocam em motocicletas para cometer
delitos.
Sobre as operações
  Diariamente, são mobilizados cerca de 20 agentes
do Detran.RJ, PM, Polícia Civil e Detro, em cada uma
das operações diárias, que continuarão nos próximos
dias. Para dar mais transparência aos procedimen-
tos, os policiais militares estão atuando com câmeras
portáteis. Além de garantir a segurança da operação,
os PMs fazem revistas à procura de armas e drogas.
Já os policiais civis estão, também, em busca de con-
dutores com mandado de prisão em aberto.
  Os agentes do Detran atuam na fiscalização de trân-
sito, aplicando multas e demais penalidades previs-
tas no Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, por sua
vez, está disponibilizando os reboques que transpor-
tam os veículos apreendidos para dois pátios - locali-
zados nos bairros Engenho da Rainha e Vargem Gran-
de. Os agentes do Detro também estão reprimindo o
transporte clandestino durante as operações.

Sebrae-RJ
 desenvolve

ações de
empreendedorismo

na Região
Serrana

Foto:divulgação

Secretário de Governo João Vitor, prefeita
Michelle Bianchini e diretora de Cultura
Naná Boquimpani com a equipe da
Cimento Nacional.

O projeto Cine Brasil esteve na noite de sexta-feira (19/08)
na Praça Professor João Brasil e reuniu dezenas de pes-
soas que assistiram pelas telas de cinema, um
documentário com moradores da cidade e outras apresen-
tações culturais; a abertura foi realizada pelos músicos da
Sociedade Musical São João Batista, e ainda aconteceu a
exibição de dois  filmes com direito a pipoca gratuita para o

publico presente.
   Uma realização da Cinear Produções, Ministério do
Turismo e Cimento Nacional, que irá fazer um tour por
dezenas de cidades do nosso Brasil. Em Macuco, o
evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal
de Macuco através do Departamento de Cultura.
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PORTARIA BOM PREVI Nº 042/ 2022, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

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 tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos autos do Processo TCE-RJ

217.831-4/22,

R E S O L V E:

Retificar o Ato Concessório de Aposentadoria da Sra. MICHELINE PINTO DE ALMEIDA,

Portaria BOM PREVI nº. 013/2022, concernente à fundamentação constitucional, passando

a constar art. 6º da EC 41/03 c/c art. 40, § 5º, da CRFB/88, permanecendo inalteradas as

demais disposições.

Bom Jardim/RJ, em 22 de agosto de 2022.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE
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  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim

   A  Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou em segunda
discussão, nesta quarta-feira
(17/08), o Projeto de Lei
5.173/21, de autoria do depu-
tado Rodrigo Amorim (PTB),
que cria o Programa “Sou Jo-
vem, Sou Empreendedor”,
que visa a incentivar a cria-
ção de novas empresas no
estado, além de estimular o
interesse dos jovens
fluminenses ao mercado de
trabalho e ao empreen-
dedorismo. A norma segue
para o governador Cláudio
Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-lo ou
vetá-lo.
   O projeto beneficiará jo-
vens matriculados nas esco-

las da rede pública, estudan-
tes bolsistas de cursos téc-
nicos e superiores e as pes-
soas entre 16 a 29 anos que
tenham empresa aberta ou
que busquem abrir sua pri-
meira empresa.
   O Programa “Sou Jovem,
Sou Empreendedor” será re-
alizado em seis etapas: o di-
agnóstico de perfil empreen-
dedor e cursos de iniciação
ao empreendedorismo, de
gestão empresarial e de ela-
boração do plano de negóci-
os, de acesso à linha de cré-
dito, de criação da primeira
empresa (custeada com uma
linha de crédito de até R$ 50
mil da AgeRio autorizada
pelo projeto) e o acompanha-
mento das empresas duran-

te os dois primeiros anos.
   “O empreendedorismo jo-
vem trata do fenômeno de
abertura de negócios com
ideias inovadoras por pesso-
as entre 18 e 30 anos de ida-
de, o que tem acontecido
com maior frequência a par-
tir da segunda metade dos
anos 2000, estando relacio-
nado principalmente à
globalização do mundo dos
negócios e o desenvolvi-
mento das ferramentas
tecnológicas, que além de
oferecer as suas próprias
oportunidades também abriu
campo para a abertura de
novas empresas em diferen-
tes setores”, explicou
Amorim na justificativa do
projeto.

ALERJ APROVA PROGRAMA DE INCENTIVO À PRIMEIRA EMPRESA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 257/2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 257/2022, e no uso

das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 75, I, 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: PRIMEIRA LINHA DA SERRA AUTO PEÇAS LTDA.

CNPJ: 09.221.574/0001-64

OBJETO: Aquisição de Peças Automotivas para o Veículo Oficial da Câmara Municipal de

Bom Jardim – RJ.

VALOR: R$ 623,40 (Seiscentos e Vinte e Três Reais, Quarenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza de

Despesa: 3390.30.00-00/3.

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, 18 de agosto de 2022.
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  O projeto Cine Brasil esteve na noite de sexta-feira (19/
08) na Praça Professor João Brasil e reuniu dezenas de
pessoas que assistiram pelas telas de cinema, um
documentário com moradores da cidade e outras apre-
sentações culturais; a abertura foi realizada pelos músi-
cos da Sociedade Musical São João Batista, e ainda acon-
teceu a exibição de dois  filmes com direito a pipoca gra-
tuita.
   Uma realização da Cinear Produções, Ministério do Tu-
rismo e Cimento Nacional, que irá fazer um tour por de-
zenas de cidades do nosso Brasil. Em Macuco, o evento
contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Macuco
através do Departamento de Cultura.
  A diretora de Cultura, Naná Boquimpani Cuco Calvelli,
destaca a importância em valorizar a cultura local através
do projeto Cine Brasil.
  “ O documentário com pessoas da nossa cidade marca
a nossa tradição, nossa cultura e a vida na localidade de
Macuco. O Cine Brasil é  um projeto de inclusão social e
cultural muito importante;  valoriza o nosso morador e as
nossas tradições”, destacou a diretora.
  Para o produtor cinematográfico do projeto, Rangel
Moreira,o documentário exibido nas telas registra a tradi-
ção macuquense.
  “ A tela de cinema aproxima as pessoas da arte, do
conhecimento...a apresentação de um documentário com
a participação de moradores de Macuco oportunizou as
pessoas a se reconhecerem através da cinematografia”,
frisou o produtor.

Projeto Cine Brasil chega a Macuco e exibe documentário
com  a participação de moradores da localidade

Foto:Divulgação

Sociedade Musical São João Batista durante abertura do cinema na praça.

Projeto Jovem Alerta oferece aprimoramento profissional
para jovens que desejam entrar no mercado de trabalho

   A Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro,
em parceria com o Centro de Integração Empresa Esco-
la (CIEE), realizou na última quinta-feira (18/8), a forma-
tura da segunda turma do projeto Jovem Alerta 2022. O
Programa socioeducativo faz parte do setor de assistên-
cia social do CIEE e tem como objetivo contribuir com o
aprimoramento pessoal e profissional de jovens e ado-
lescentes que desejam entrar no mercado de trabalho
mais preparados.
   Os 28 alunos formados são da comunidade do
Jacarezinho, e foram preparados por dois meses para o

mercado de trabalho, e no final do curso, os alunos terão
a possibilidade de serem encaminhados para o banco de
vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.
   Segundo a subsecretária de Governo de Parceria e Ino-
vação, Joilza Rangel, é importante despertar o desejo
desses jovens, para a busca pelo primeiro emprego.
   “Hoje com a conclusão do curso esses adolescentes
terão uma grande oportunidade no mundo do trabalho, é
uma grande alegria saber que a parceria da SEGOV e do
CIEE puderam fazer com que eles comecem uma carrei-
ra”, contou Joilza.

   Um dos grandes destaques dessa turma, foi o André
Luiz, de 16 anos, o menino mora no bairro da Rocha com
sua família e viu uma grande oportunidade no programa.
   “O programa Jovem Alerta me trouxe muitos aprendi-
zados novos, além de ajudar a superar diversas barrei-
ras, como a timidez, o André de alguns meses atrás ja-
mais conseguiria dar uma entrevista, agora me sinto pron-
to para novos desafios",   relatou o jovem.
   A terceira turma do projeto será iniciada dia 15 de se-
tembro, e os jovens já foram selecionados.

Secretaria de Trabalho e
Renda divulga 2.271 vagas

de trabalho em várias
regiões do Estado do Rio

   A captação de vagas re-
alizada pela Secretaria de
Estado de Trabalho e
Renda (Setrab) resultou,
esta semana, na oferta de
2.271 vagas para as re-
giões Metropolitana, Mé-
dio Paraíba e Serrana do
estado. Entre os desta-
ques do Painel de Vagas
há 300 oportunidades
para entregador de mer-
cadorias em bairros das
zonas Sul e Norte, e tam-
bém na Baixada
Fluminense, e 100 para
motorista carreteiro, com
exigência de nível médio
completo. Há ainda três
vagas direcionadas a
pessoas com deficiência,
para trabalho embarcado
como marinheiro de má-
quinas, e os salários po-
dem chegar a R$
8.400,00. Todas as opor-
tunidades são
disponibilizadas através

do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine).
   O total de vagas na região
Metropolitana do estado che-
ga a 1.410, sendo 584 desti-
nadas exclusivamente para
pessoas com deficiência
(PCD). Entre as oportunida-
des para ampla concorrência
destacam-se 60 para promo-
tor de vendas, com exigência
de nível médio completo, 11
para padeiro no Recreio dos
Bandeirantes e em São Gon-
çalo e 10 oportunidades para
saladeiro. Para PCDs, são
oferecidas também 50 vagas
para ajudante de cozinha e 30
para atendente de lanchone-
te no Centro do Rio, entre
outras.
  Na região do Médio Paraíba
estão sendo oferecidas 68
vagas para diferentes fun-
ções, entre elas 16 para mo-
torista de caminhão, com exi-
gência de ensino médio com-
pleto, e 11 para auxiliar de li-

nha de produção em Itatiaia
e Valença, respectivamen-
te.
  Na região Serrana, as
oportunidades são para a
cidade de Teresópolis, onde
há 209 vagas, entre elas 10
para atendimento de
telemarketing, quatro para
auxiliar de limpeza e 10
para faxineiro.
  O Sine realiza uma análi-
se comparativa do perfil
profissional de cada candi-
dato cadastrado com o da
vaga disponibilizada pela
empresa contratante. Por
isso, é importante que o ci-
dadão mantenha seu ca-
dastro atualizado.
  Para se inscrever ou atu-
alizar o cadastro, é neces-
sário ir a uma unidade do
Sistema Nacional de Em-
prego levando  documentos
de identificação civil, cartei-
ra de trabalho, PIS/PASEP/
NIT/NIS e CPF.

Congresso se ilumina de laranja
pela Semana da Pessoa com

Deficiência Intelectual e Múltipla
   O Congresso Nacional
recebe iluminação especi-
al na cor laranja, de 21 a 23
de agosto, em celebração
à Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Inte-
lectual e Múltipla, instituída
pela Lei 13.585/2017. Com
o tema “Superar barreiras
para garantir inclusão”, a
intenção é envolver a popu-
lação na luta pela elimina-
ção dos obstáculos enfren-
tados pelas pessoas com

deficiência e a inclusão de-
las na sociedade.
   A deficiência intelectual é
considerada um distúrbio
do desenvolvimento neuro-
lógico, que prejudica a ca-
pacidade de aprender, de
realizar tarefas do dia a dia
e de interagir com o meio
em que vive. A deficiência
múltipla associa duas ou
mais deficiências primárias
como física, visual, intelec-
tual ou auditiva na mesma

pessoa, que dificultam a
autossuficiência.
   De acordo com o Censo
2010, realizado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Brasil
tem cerca de 45 milhões de
pessoas com algum tipo de
deficiência. Isso equivale a
quase 24% da população
com algum grau de dificul-
dade como enxergar, ouvir,
caminhar ou deficiência in-
telectual.
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MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

MAT.: 12/3797-SMF
CRC/RJ: 085864/O-5

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE

MAT.: 10/6221-BOMPREVI

Sebrae desenvolve ações de empreendedorismo na Região Serrana
   Juntas as cidades de Nova Friburgo, Cachoeiras de
Macacu, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Su-
midouro, Duas Barras, Trajano de Moraes, Santa Maria
Madalena, São Sebastião do Alto e Macuco, possuem
mais de 43,7 mil pequenos negócios. Dessas empresas,
o segmento que mais chama a atenção dos empreende-
dores da região é o de Serviços (35,02%), Comércio
(32,99%) e Indústria (26%). Mais de 56,12% dessas em-
presas estão concentradas em Nova Friburgo; 10,59%
em Cachoeiras de Macacu e 6,91% em Bom Jardim.
    Dentro das empresas em atividade na região, moda
(21,31%), construção civil (10,11%) e alimentação fora
do lar (9,13%) são os principais destaques. Em 2022, o
Sebrae Rio na Região Serrana I já atendeu mais de 1,6
mil empreendedores.
   “A missão do Sebrae é promover a cultura empreende-
dora, aprimorar e desenvolver a gestão de negócios. Des-
de o final de 2020, o Sebrae está com escritório com amplo
espaço para receber empreendedores para palestras, ofi-
cinas e capacitações. É um espaço inovador e moderno,
onde o empresário vai ter a oportunidade de se capacitar

e fazer networking”, ressalta Fernanda Gripp, coordena-
dora do Sebrae Rio no município de Nova Friburgo.
Arroz  Anã
   O distrito de Cantagalo, São Sebastião do Paraíba, tem
uma pequena localidade denominada Porto Marinho, que
guarda entre seus 200 habitantes um segredo: o arroz anã.
Esse cereal tem origem ainda desconhecida, mas já se
sabe que veio de fora do país há muitas décadas e que os
agricultores locais permanecem até hoje com o cultivo das
sementes, mas com o tempo, outros tipos de arroz foram
se misturando ao original, transformando-o numa espécie
híbrida e bastante saborosa. Tão diferente, que atrai
ecochefs e pode ser o responsável por colocar a localida-
de na lista de Indicação Geográfica no Brasil, como Deno-
minação de Origem – que apresenta qualidades e carac-
terísticas exclusivas de um produto de determinada re-
gião.
Inspiração na sua Porta
   O projeto nasce com a ideia de ser um evento itinerante
em bairros e/ou comunidades, próximas às escolas en-
volvidas com o projeto JEPP – Jovens Empreendedores

Primeiros Passos, em situações de dificuldades econô-
micas e sociais, entre outras. O incentivo ao
empreendedorismo nessas comunidades promove uma
possibilidade de mudança na vida de muitas famílias e,
quando os pais entendem as premissas do
empreendedorismo, os filhos acabam sentindo menos re-
sistência ao ingressar no JEPP.
Prêmio Prefeito Empreendedor
   Ao todo, foram 30 projetos finalistas na etapa estadual.
O município de Macuco foi o grande premiado na edição
desse ano, em duas categorias: Empreendedorismo na
Escola e Governança      Regional e Cooperação
Intermunicipal. O município de Cordeiro foi premiado na
categoria Sala do Empreendedor. Foram três prêmios para
a região.
Compras públicas
   Por meio da Lei Geral da MPE, o Sebrae Rio realiza
encontros entre empresários e governo para apresentar
os benefícios de compras aos pequenos negócios e as
oportunidades de compras para as prefeituras.
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