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“Até aqui nos ajudou  o Senhor”.
1 Samuel 7:12
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A bibarrense Luana
Pacheco levou o título de
Rainha da 14ª Exposição

Agropecuária do município
de Macuco

   A prefeita Michelle Bianchini ao lado das três primeiras
colocadas do Concurso Rainha Expo Macuco.
   Saiba mais sobre a noite na                             Página 03.

Foto:Elisangela de Paiva

      O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL),
candidato à reeleição, comunicou em público o seu novo
vice em sua chapa - o deputado estadual Thiago Pampolha
(União Brasil). Pampolha vai substituir o ex-prefeito de Du-
que de Caxias, Washington Reis (MDB), que renunciou ao
posto desistindo de concorrer depois que o Tribunal Regi-
onal Eleitoral fluminense o considerou inelegível. A

Freixo : “Quero ficar conhecido como o governador da Educação"
  O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo
Freixo (PSB) participou, nesta segunda-feira (12), de
agendas voltadas aos jovens do Estado do Rio de Ja-
neiro. No Largo do Machado, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, ele apresentou suas propostas para a Educa-
ção, uma das prioridades do seu programa de gover-
no.
 "Sou professor e sei como esses dois anos fora da
sala de aula por causa da pandemia prejudicaram nos-
sos alunos. Vou recuperar o tempo perdido pela garo-
tada contratando 3 mil explicadores universitários para
dar aulas de reforço nas escolas públicas. Quem tem
que pagar isso é o governador, não os pais", disse Frei-
xo.
  O candidato também lembrou da importância dos
CIEPs e do ensino em tempo integral, com uma edu-
cação voltada para o Século XXI e para o mercado de
trabalho:
  "Vamos criar a corrente de educação integral, cuidan-
do da primeira infância, com creche para nossas crian-
ças, até o primeiro emprego, para que nossos jovens

Imagem: Divulgação

impugnação da candidatura foi recomendada pelo Mi-
nistério Público.
  "Queria fazer um anúncio que está enchendo o meu
coração de felicidade, depois de tudo que aconteceu
nas últimas semanas. Eu queria anunciar meu amigo,
meu irmão, deputado estadual Thiago Pampolha como
candidato a vice na nossa chapa", disse Cláudio Cas-
tro, em vídeo publicado em sua conta no Twitter, na tar-
de de domingo (11/09).
 Thiago Pampolha é deputado estadual pela terceira vez
e já ocupou o cargo de  secretário estadual de Espor-
tes.
   "O Thiago tem uma vasta experiência na administra-
ção pública", disse Castro. "Além de um deputado esta-
dual experiente, também já foi secretário de diversas
pastas, inclusive no meu governo, comandando a pas-
ta de ambiente e sustentabilidade", completou o gover-
nador.
   Washington Reis teve sua candidatura indeferida por
unanimidade, sendo rejeita pelos sete
desembargadores.
   O ex-prefeito foi condenado no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) por dois crimes: ambiental e loteamento ir-
regular, quando estava ocupando o cargo de prefeito
em Duque de Caxias.

Thiago Pampolha é o novo vice da chapa do
governador Cláudio Castro, candidato à reeleição

entrem no mercado de trabalho e tenham mais oportu-
nidades. No meu governo os estudantes vão passar o
dia na escola, com três refeições diárias, aprendendo e
se desenvolvendo. No fim do meu governo quero ficar
conhecido como o governador da educação", comple-
tou Freixo.
   O candidato também se reuniu com representantes
do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Ja-
neiro (SindRio), onde fez questão de lembrar a impor-
tância do setor para a geração de emprego em todo o
Estado.
  “O setor de bares e restaurantes é um dos mais im-
portantes para a geração de emprego, não só na nos-
sa cidade como em todo o estado, além disso é o setor
que tem mais identificação com todo o Rio de Janeiro.
Não conseguimos imaginar o nosso estado sem os
bares e sem os restaurantes, que são lugares que ge-
ram emprego, renda e felicidade. E o que a gente quer
é exatamente isso, fazer um governo com lugares para
que as pessoas possam trabalhar, tirar o seu sustento
e serem felizes."

Rio de Janeiro
ganhará unidades
móveis de Samu

Veterinário

  O Governo do Estado poderá implementar unidades
móveis de atendimento de urgência e emergência ve-
terinária (SAMUV), com funcionamento 24h. Elas rea-
lizarão o resgate, socorro, tratamento e esterilização
gratuita a animais sob risco ou sofrimento, além de aten-
dimento veterinário ambulatorial para animais sob pos-
se de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
                                                                       Página 02

Imagem:banco de dados

Aprovada prorrogação de cotas
em vagas de concursos públicos

                       Página 02

Entre todas as atrações da Exposição
Agropecuária, o Concurso Leiteiro

confirma a força da tradição e fortalece
o título do município de Macuco como

Capital Estadual do Leite
Foto:Assessoria de Imprensa

A  prefeita Michelle Bianchini,  com o produtor  rural e empresário Aloízio, vice-presidente da Cooperativa Regional Agropecuária, Tadeu Erthal e o secretário
municipal de Governo  e esposo da prefeita de Macuco, João Vitor Pontes em entrega ao prêmio para Nathalia Ferreira, proprietária da vaca campeã categoria
Municipal: Moeda, com 189 KG.                                                                                                                                                                                       Página 04
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PORTARIA BOM PREVI Nº 043/2022, DE 01 DE SETEMBRO 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 de acordo com o Processo Administrativo n.º 237/

2022, de 10 de agosto de 2022 – BOM PREVI

R E S O L V E:

APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, a servidora do Quadro

Estatutário do Poder Executivo Municipal, a senhora VALDINÉIA SILVEIRA DIAS, no cargo

de Professor de 1ª a 4ª Série, Referência VII, Classe C, Matrícula 10/2491 - SME, com base

no art. 6º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003 C/C o § 5º do art. 40 da CRFB,

correspondentes às parcelas abaixo discriminadas:

Vencimento base atribuído ao cargo de Professor, Referência VII Classe C (Lei

Complementar n.º 305, de 25/03/2022= R$ 2. 498,85)

1- Vencimentos integrais....................................................................... R$ 2. 498,85

 E. Constitucional 41/2003, art. 6º;

 Orientação Normativa 002/2009, art. 69;

 Lei Complementar n.º 305 de 25/03/2022.

2 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)

(18% sobre o item 1)........................................R$ 449,79

 Lei Complementar nº 01, art. 67;

 Lei Complementar nº 01, art. 243;

 Lei Complementar nº 01, art. 87, parágrafo único.

3 – Gratificação de Regência de Turma

                         (10% sobre o venct.º base da Classe A, ref. I, da LC 234/18).........R$ 193,48

 Lei Complementar nº 234/18, art. 23;

 Lei Municipal nº 228/86, art. 5º;

 Lei Complementar nº 039, art. 12.

4 - Sexta Parte - (Itens 01+02+03/6)....................................................................R$ 523,69

 Lei Orgânica Municipal, art. 160;

 Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.

5 - TOTAL DE PROVENTOS ...........................................................................R$ 3.665,81

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Bom Jardim - RJ, em 01 de setembro de 2022.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE

  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 267/2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

 À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 267/2022, e no uso

das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do art. 75, 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 JARDIMCNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ: 28.790.186/0001-49

OBJETO: Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, Limpeza Geral e Higiene para a

Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.

VALOR: R$ 1.052,40 (Um Mil, Cinquenta e Dois 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, 06 de setembro de 2022.
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Rio de Janeiro ganhará
unidades móveis

de Samu Veterinário

   O Governo do Estado po-
derá implementar unidades
móveis de atendimento de
urgência e emergência ve-
terinária (SAMUV), com
funcionamento 24h. Elas
realizarão o resgate, socor-
ro, tratamento e esteriliza-
ção gratuita a animais sob
risco ou sofrimento, além
de atendimento veterinário
ambulatorial para animais
sob posse de pessoas em
situação de vulnerabilidade
social. A determinação é da
Lei 9.851/22, de autoria do
ex-deputado Paulo Ramos,
que foi sancionada pelo go-
vernador Cláudio Castro e
publicada no Diário Oficial
desta terça-feira (13/09).
   A norma também define
que as unidades móveis

darão apoio no atendimen-
to a casos de maus-tratos a
animais domésticos ou do-
mesticados, silvestres, na-
tivos ou exóticos denuncia-
dos pela sociedade civil a
órgãos públicos competen-
tes. De acordo com o texto,
as unidades móveis terão
veículos adaptados para o
atendimento aos cidadãos,
como educação, orientação
e procedimentos investi-
gatórios.
   Segundo o autor da lei, o
objetivo é otimizar os regis-
tros de ocorrências e man-
ter maior contato com as co-
munidades, integrando os
municípios na causa da pro-
teção animal. “Os atos de
abuso e de maus-tratos
com animais configuram

crime ambiental e, portan-
to, devem ser comunicados
à polícia, que registrará a
ocorrência, instaurando in-
quérito. Entretanto esta prá-
tica ainda é difícil, devido à
alta demanda de ocorrênci-
as, que acabam por
assoberbar o trabalho nas
delegacias de polícia”, jus-
tificou Paulo Ramos.
   O governo do estado ve-
tou duas normas da lei que
determinavam a realização
de campanhas anuais para
consolidação da legislação
e a fonte de orçamento pró-
pria para as despesas da
aplicação da lei. Ele consi-
derou que os artigos ferem
a autonomia de administra-
ção do Poder Executivo.

Foto:Banco de Imagem

Alerj aprova prorrogação de cotas para
negros e índios em vagas de concursos públicos
   A    Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou, em
discussão única, nesta ter-
ça-feira (06/09), o Projeto
de Lei 6.371/22, de autoria
do Poder Executivo, que
prorroga, até 2081, a reser-
va de 20% das vagas ofe-
recidas nos concursos pú-
blicos para provimento de
cargos efetivos e empre-
gos públicos integrantes
dos quadros permanentes
de pessoal dos Poderes
Legislativo e Judiciário, Mi-
nistério Público, Tribunal de
Contas, da Defensoria Pú-
blica, além dos órgãos de
administração direta e indi-
reta do Poder Executivo,

para negros e índios. O tex-
to segue para o governador
Cláudio Castro, que tem até
15 dias úteis para sancioná-
lo ou vetá-lo.
   De acordo com a medida,
a nomeação dos candida-
tos aprovados será de acor-
do com a ordem de classi-
ficação geral no concurso,
mas a cada cinco candida-
tos, a quinta vaga fica des-
tinada a candidato negro ou
indígena aprovado, de
acordo com a sua ordem de
classificação.
   Além disso, a norma pror-
roga a ação afirmativa por
mais 60 anos e determina
que a Secretaria de Estado
de Assistência Social e Di-

reitos Humanos promova o
acompanhamento dos re-
sultados e produza relató-
rio conclusivo a cada dois
anos.
  De acordo com a justifica-
tiva, a reserva de vagas
para minorias étnicas e ra-
ciais em concursos públi-
cos confere concretude à
proteção aos direitos funda-
mentais e ao princípio da
igualdade. Além disso, o
texto afirma que, com ne-
gros e indígenas em cargos
públicos nos próximos
anos, haverá um avanço
significativo na redução das
desigualdades raciais e so-
ciais.
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Representante da beleza feminina de Duas Barras
leva o título de Rainha Expo Macuco 2022

   A noite de sexta-feira (09/09), foi de glamour na Expo
Macuco! O desfile para a escolha da Rainha da festa atraiu
um grande público que foi assistir de pertinho um dos
momentos mais esperados do evento. O concurso de
beleza regional foi organizado pelo Departamento Muni-
cipal de Cultura. Na ocasião,  a prefeita Michelle Bianchini
agradeceu o empenho de sua equipe e a presença do
público presente.
  “É empolgante ver tanta gente reunida aqui para
prestigiar a beleza dessas musas. Minha gratidão a vocês
e equipe do Departamento de Cultura eTurismo pela or-
ganização”, discursou a prefeita.
    Foram seis belas candidatas que concorreram ao pos-
to de Rainha Expo Macuco 2022, representantes dos mu-

nicípios de Cordeiro, Macuco, Sumidouro, Duas Barras,
Trajano de Moraes e Carmo, avaliadas por um corpo de
jurados composto pelas seguintes personalidades da  re-
gião:  Hugo Alves, cabeleleiro e maquiador da cidade de
Nova Friburgo; dra Lúcia Almo de Moraes Pinheiro,
cirurgiã dentista; Cristiano Maria, empresário e vereador
do município de Aperibé; Iris Moura,vencedora do Con-
curso Garota Macuco, Expo Cordeiro e Expo Macuco no
ano de 2019; Rayane da Silva Rufino, vencedora do Be-
leza Negra Macucoense no ano de 2021 e estudante de
radiologia.O juri foi o principal responsável pelo resulta-
do da noite, ao avaliarem os quesitos: beleza facial, cor-
poral, simpatia, desenvoltura e presença na passarela,

somando a pontuação, obteve o seguinte resultado:
   Segunda princesa: Gabrielle Aparecida - Carmo, com
237 pontos.
   Primeira princesa: Anna Vitória - Sumidouro , com 240
pontos.
   Rainha: Luana Pacheco -Duas Barras, com 241 pon-
tos.
   *A vencedora na noite, entre os prêmios recebidos, foi
contemplada com uma TV de 50 polegadas.
   A premiação foi entregue pela prefeita Michelle Bianchini
ao lado do secretário de Governo e esposo, João Vitor
Pontes e da diretora de Cultura Naná Boquimpani.
   Para encerrar a noite, show com Barões da Pisadinha.

A 14ª Exposição Agropecuária de Macuco foi
palco de muitas atrações culturais, rodeios, shows

musicais e apresentação de um dos maiores
concursos leiteiros do Estado do Rio de Janeiro

    A  pandemia praticamente paralisou o mundo e não
poderia ser diferente com a paralisação, por dois anos,
de grandes eventos em nosso país, estado e municípios.
A última Exposiçaõ Agropecuária de Macuco foi realizada
em 2019, mas voltou com toda a força priorizando a cultu-
ra local e o agronegócio regional. A festa começou na quin-
ta-feira (08/09), e para iniciar com chave de ouro a inau-
guração contou com a presença das autoridades munici-
pais: prefeita Michelle Bianchini, presidente da Câmara,
Júlio Badini; dos secretários municipais João Vitor Pontes
e Hugo Carvalho e do presidente da Cooperativa Regio-
nal agropecuária de Macuco, sr.Silvio Marini.
    Após o hasteamento das bandeiras a Sociedade Musi-
cal São João Batista enriqueceu o ambiente com a  sua
apresentação. Cada autoridade fez o seu breve discurso,
em seguida o sr.Silvio Marini relembrou o surgimento da
feira através da tradição de mais de 59 anos do Concurso
Leiteiro, elogiou a remodelação do parque e exaltou o cres-
cimento do agronegócio mesmo em meio à pandemia.
    Ao lado do esposo e secretário João Vitor, sob aplau-
sos, a prefeita Michelle Bianchini agradeceu a Deus pela
retomada da festa, relembrou ser a primeira mulher
prefeita a realizar o evento, destacou a parceria com a
cooperativa e agradeceu a todos que atuaram nos basti-
dores da organização. "Nossa Expo Macuco exibe o quan-
to é importante agregarmos valores e todas as coisas belas
de nossa terra. De mãos dadas, juntos haveremos de ob-
ter muitas conquistas em favor de Macuco", concluiu a
prefeita.
   A noite se estendeu com muitas animações na Tenda
Cultural onde se apresentaram diversos cantores e gru-
pos do município e da região. A Centenária Sociedade
Musical também estrelou a noite e trouxe cantores
renomados regionalmente para participarem em sinfonia
com a banda. A Cia de  Rodeio América Country e a feira
de artesanato e gastronomia  atrairam um grande
público.Foram quatro dias de festa com shows de Tierry,
Barões da Pisadinha, Roberta Miranda e Dilsinho. O can-
tor Tierry, em rede social, disse que sua apresentação na

Expo Macuco 2022 registra o seu priemiro show no Rio
de Janeiro. “Que seja o primeiro de muitos”, disse o can-
tor.
   E Os Barões da Pisadinha  transformaram o Parque de
Exposições  em um espaço  de muitos fãs, que unâni-
mes entoavam o mesmo som em cada música apresen-
tada.
   A cantora Roberta Miranda relembrou composições pró-

prias e canções de parceiros de longa data da MPB, a
rainha mostrou que continua sendo uma representante
da força artística feminina e nacional.

  Para encerrar a festa na noite de domingo  (11/09) o
cantor Dilsinho superou as expectativas com uma apre-
sentação que agradou a todo o público presente.

Expo Macuco superou a expectativa de público do primeiro ao último dia.

Foto:divulgação

Foto: Elisangela de Paiva

O título de Rainha Expo Macuco 2022 foi disputado pelas representantes das cidades de Cordeiro, Macuco, Sumidouro, Trajano de Moraes, Duas Barras e Carmo.
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Macuco reafirma sua condição de
Capital Estadual do Leite

Sucesso do Concurso Leiteiro ratifica uma tradição cinquentenária
   O reconhecimento nunca foi por acaso, tampouco por
sorte. Sempre se baseou num trabalho contundente e co-
erente, na dedicação constante e abnegada dos persona-
gens envolvidos e numa paixão extrema dos produtores
que continuam amando aquilo que fazem e, por isso, apos-
tam todas as suas fichas na pecuária leiteira como a ra-
zão de suas vidas e numa ferramenta capaz de garantir o
progresso socioeconômico regional.
   É assim que os pecuaristas macuquenses conquista-
ram ao longo do tempo o respeito das autoridades do
agronegócio, avançaram através de investimentos
tecnológicos responsáveis pela agregação de valores e
protagonizaram uma história que culminou com a nome-
ação do município como ‘Macuco, A Capital Estadual do
Leite’, insígnia reconhecida pelos poderes constituídos do
Estado do Rio de Janeiro.

   Ao concluírem no último domingo, dia 11, o 52º Concur-
so Leiteiro – parte integrante da Edição 2022 da Exposi-
ção Agropecuária de Macuco e um dos alicerces dessa
nova e emergente feira rural regional – produtores rurais
que investem no setor, trabalhadores do campo que ga-
rantem o funcionamento dessa engrenagem em sítios e
fazendas e simpatizantes desse segmento escreveram
juntos uma nova página da história.
   Com apoio irrestrito da Cooperativa de Macuco e da
Prefeitura de Macuco, o Concurso Leiteiro reuniu repre-
sentantes dispostos a exibir ao público tudo que é corri-
queiro no cotidiano campestre, mas ainda desconhecido
nos grandes centros. Eles mostraram como se dá a pro-
dução durante o certame, respeitando diversas categori-
as, cada uma delas recebendo uma premiação específi-
ca, referente às vacas mais bem colocadas. A prefeita

Michelle Bianchini e o secretário de Governo João Vitor
Pontes participaram da entrega dos prêmios aos produ-
tores rurais.
   Após nove ordenhas, as principais vencedoras e suas
respectivas produções foram: Vaca Municipal: Moeda,
com 189 KG, de Nathalia Ferreira, Fazenda Oliveira/
Macuco; Vaca Geral: Zulmira, com 212 KG, de Daniel
Latini, Sítio Bela Vista/São Sebastião do Alto; Novilha
Geral: Previsão, com 153 KG, de Gustavo Fidalgo, Sítio
Cruzeiro/Trajano de Moraes; Vaca 30 KG: Estrela, com
90 KG, de Igor Ornellas, Sítio Boa Vista/Santa Maria
Madalena. Representando a Cooperativa de Macuco, o
vice-presidente Marcos Tadeu Erthal também esteve na
entrega da premiação. Quem também visitou o Concur-
so Leiteiro foi o ex-prefeito Bruno Boaretto. Confira ima-
gens do evento:

Fotos:Assessoria de Imprensa/ Texto:Ricardo Viera

A prefeita Michelle Bianchini,  produtor rural e empresário Aloízio, vice-presidente da Cooperativa Regional Agropecuária,
Tadeu Erthal e o secretário municipal de Governo  e esposo da prefeita de Macuco, João Vitor Pontes em entrega ao
prêmio para Nathalia Ferreira, proprietária da vaca campeã categoria Municipal: Moeda, com 189 KG.

A prefeita Michelle
Bianchini entrega
premiação para

Daniel Latini, Sítio
Bela Vista/São

Sebastião do Alto,
proprietário da

vaca Zulmira, com
212 Kg, a campeã
na categoria geral.

Christiano Biscácio recebe da prefeita Michelle
Bianchini e do seu esposo João Vitor Pontes,
premiação por uma das  vacas campeãs da noite.

O vereador e presidente do Poder Legislativo Munici-
pal de Macuco, Julio Badini entrega prêmio para o pro-
prietário de uma das vacas campeãs da Concurso
Leiteiro.O vereador de Macuco, Felipe Carvalho junto ao produtor

rural macuquense Wildimar Faria na entrega de premiação
do Concurso Leiteiro

    Exposição de animais também foi destaque durante a Expo Macuco


