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Moda Itinerante forma
46 pessoas na cidade

de Macuco
Foto:Rodrigo Cuco

Secretaria de Trabalho
e Renda divulga 1.392

oportunidades de
emprego em várias

regiões do Estado do Rio
Há vagas para diferentes níveis de escolaridade

e salários que chegam a R$ 7.200,00

   A captação de vagas realizada pela secretaria estadual
de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, em
1.392 oportunidades nas regiões Metropolitana, da Costa
Verde, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Me-
tropolitana, o total chega a 1.058, entre elas 336 destinadas
exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD), com des-
taque para 14 vagas de terapeutas, em Ipanema, Zona Sul
do Rio, e 11 de fonoaudiólogos, na Barra da Tijuca, Zona
Oeste, com salários de até R$ 7.200.
   Entre as oportunidades para ampla concorrência, desta-
cam-se 48 para copeiro de restaurante e 30 para manobrista,
com exigência de nível médio completo e atuação no bairro
da Tijuca, enquanto no Centro do Rio há 28 oportunidades
para garagistas. Para PCDs, são oferecidas também 17
vagas para preparador físico e 17 para psicólogo hospitalar,
entre outras. Já para o município de Queimados, na Baixa-
da Fluminense, há 100 oportunidades para vendedor de
cosméticos e 10 para ajudante de cozinha, com salários de
até R$ 2.400,00. Todas as oportunidades são disponibilizadas
através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).
   Na região da Costa Verde, a captação de vagas levantou
três oportunidades para analista contábil, auxiliar de conta-
bilidade e auxiliar de limpeza em Conceição de Jacareí, dis-
trito do município de Mangaratiba. Já para a região do Mé-
dio Paraíba estão sendo oferecidas 112 vagas para diferen-
tes funções, incluindo 32 para servente de obras, cinco para
eletricista e cinco para engenheiro civil. Na região Serrana,
as 219 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre
elas 55 para vendedor, oito para operador de máquinas e
10 para auxiliar de linha de produção. No bairro de Venda
Nova, também em Teresópolis, há uma vaga para psicólo-
ga clínica.
   O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissi-
onal de cada candidato cadastrado com o da vaga
disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é im-
portante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a
uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os
documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/
PASEP/NIT/NIS e CPF.
   Para consultar o endereço das unidades Sine e os deta-
lhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo
de Vagas da Setrab, disponível no site http://
www.trabalho.rj.gov.br/.

À direita, a diretora do departamento municipal de Cultura,  Deginar Boquimpani Cuco Calvelli (a Naná), junto a professora do
curso, Rosinéia Ladeira,1ª à esquerda, durante registro em um momento de alegria com as costureiras de Macuco. Página 03.
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 044/2022, DE 26 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 256/2022, de 12 de

setembro de 2022 – BOM PREVI

R E S O L V E:

CESSAR o benefício de aposentadoria do senhor MANOEL ELPIDIO DUTRA, no cargo de

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Nível I, Padrão G, Matrícula 10/0159- SMO, em razão

do óbito ocorrido em 12/09/2022.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a

partir da data do óbito.

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

Bom Jardim/RJ, em 26 de setembro de 2022.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE
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   PORTARIA BOM PREVI Nº 045/ 2022, DE 27 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 264/2022, de 23 de

setembro de 2022 – BOM PREVI

R E S O L V E:

CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA à Sra. MARIA ALICE DA COSTA DUTRA, na qualidade

de cônjuge do ex-servidor MANOEL ELPIDIO DUTRA, o qual pertencia ao  quadro de inativo

do Poder Público Municipal no cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos , Nível I,

Padrão G, Matrícula 10/0159- SMO, falecido em 12/09/2022, com base no art. 40, § 7º da

Constituição Federal e art. 8º, inciso I c/c os artigos 20 e 21 da Lei Complementar n.º 039/91,

de 20/03/2001 (Organização do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos) e

alínea “a” do inciso I do art. 217 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, LC n.º 01/

1991.

Os proventos de pensão da beneficiária correspondem às parcelas abaixo:

Vencimento base atribuído ao cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Nível

I, Padrão G (Lei Complementar n.º 305, de 25/03/2022 = R$ 1.221,66)

1. - Vencimentos integrais....................................................................R$ 1.221,66

 CRFB, art. 40º, § 7º;

 Orientação Normativa 002/2009, art. 66;

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

2 – Adicional por Tempo de Serviço (Triênio)

          (10% sobre o item 1)....................................R$ 122,17

 Lei 297, de 17 de maio de 1989;

 Decreto 439, de 01 de julho de 1987;

 Lei Orgânica Municipal, art. 160.

3 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)

(07% sobre o item 1)........................................R$ 85,52

 Lei Complementar nº 01, art. 67;

 Lei Complementar nº 01, art. 243;

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

4- Adicional de Insalubridade

(30% incidindo sobre o item 1).........................................................R$ 366,50

 Lei Complementar 01, art. 68, 69 e 70;

 Lei Municipal 1.313/2011;

 Laudo MTE.

5 - TOTAL DE PROVENTOS ............................................................................R$ 1.795,85

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a

partir da data do óbito.

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

Bom Jardim/RJ, em 27 de setembro de 2022.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE
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  Assessoria Jurídica

Proc. BOM PREVI Nº 0248/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2022.

A) Das Partes:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim
– RJ.
Contratada: Infotech de Bom Jardim Comércio de Materiais de Informática Ltda.

B) Objeto: Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática e rede
interna.

C) Prazo: 12 meses.

D) Valor mensal: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

E) Data de celebração: 19/09/2022.

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

da Despesa – 3390.39.
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 PROC. BOM PREVI Nº 011/2022

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: Infotech de Bom Jardim Comércio Material de Informática.

Objeto: Aquisição dos materiais de informática.

Valor Total: R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais).

Prazo: 10 dias.

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 15 de fevereiro de 2022.

Raul de Abreu Bezerra

Diretor Presidente
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Dezenove estados, DF e 535
cidades receberão auxílio

para gratuidade de transporte
público de idosos

Serão disponibilizados R$ 2,5 bilhões em recursos da União para reduzir
os efeitos da elevação do preço do petróleo, combustíveis e derivados

   O Ministério do Desenvol-

vimento Regional validou

um total de 557 propostas

para acesso aos recursos

do Auxílio Emergencial à

Gratuidade das Pessoas

Idosas no Transporte Públi-

co Coletivo Urbano. A lista

completa com os valores

pode ser acessada neste

link.

   Desse total, 535 planos de

ação foram enviados por

Prefeituras, 19 por gover-

nos estaduais, um pelo Go-

verno do Distrito Federal e

outros dois por empresas

públicas. As orientações

para o cumprimento das

próximas etapas de acesso

aos recursos serão repas-

sadas aos entes nesta se-

gunda-feira (26), de acordo

com o cronograma dispos-

to na Portaria

Interministerial  n.9/2022.

   Serão destinados ao au-

xílio R$ 2,5 bilhões em re-

cursos da União. O montan-

te servirá, exclusivamente,

para o custeio da gratuidade

de maiores de 65 anos em

sistemas regulares de

transporte público coletivo

urbano, semiurbano ou me-

tropolitano. A ação foi insti-

tuída por meio da Emenda

Constitucional n. 123/2022.

   “O setor de transporte pú-

blico foi um dos mais afeta-

dos da economia em decor-

rência da pandemia do

coronavírus, em razão da

diminuição de circulação de

pessoas nas cidades. Ago-

ra, temos esse auxílio que

vai ajudar estados e muni-

cípios a enfrentarem essa

redução”, destaca o minis-

tro do Desenvolvimento

Regional, Daniel Ferreira.

    A execução dos recursos

será descentralizada, por

meio de transferências da

União a órgãos vinculados,

municípios, estados e ao

Distrito Federal. Os entes

federativos serão respon-

sáveis pelo uso e distribui-

ção dos recursos aos

prestadores de serviços,

observando o equilíbrio

econômico-financeiro dos

contratos.

Repasse

   O repasse de recursos

aos entes federativos co-

meçará a ser efetuado a

partir da próxima sexta-fei-

ra (30). A data-limite de

transferências do Auxílio

pela União é 31 de dezem-

bro deste ano. Todas as

movimentações de saídas

de valores serão classifica-

das e identificadas e ficarão

disponíveis para acompa-

nhamento, prestação de

contas e fiscalização.

   Nos casos em que hou-

ver sobras de recursos,

eles serão devolvidos à

Conta Única do Tesouro

Nacional por meio da emis-

são e pagamento de Guia

de Recolhimento da União

eletrônica.

   Os recursos aplicados

em desconformidade com

as regras estipuladas pelo

Auxílio Emergencial à

Gratuidade das Pessoas

Idosas no Transporte Públi-

co Coletivo Urbano serão

restituídos à Conta Única

do Tesouro Nacional,

atualizados. O cálculo será

feito com base na variação

da Taxa Referencial da

Selic, acumulada mensal-

mente, até o último dia do

mês anterior ao da devolu-

ção dos recursos – também

será acrescido 1% de juros

no mês da devolução.

Formas de repasse

   O repasse dos recursos

será feito pela União aos

entes federativos de forma

proporcional à população

maior de 65 anos residente

no Distrito Federal e nos

municípios brasileiros que

têm serviço de transporte

intramunicipal regular em

operação. O cálculo da

quantidade de pessoas

nessa faixa etária será fei-

to com base na estimativa

mais atualizada publicada

pelo Departamento de

Informática do Sistema Úni-

co de Saúde (DataSUS), a

partir de dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).

Tipos de sistemas de

transporte público

   A portaria que dispõe so-

bre os procedimentos para

o aporte define ainda os ti-

pos de sistemas de trans-

porte público coletivo. O

urbano se refere àquele

prestado no espaço urbano

intramunicipal. Já o metro-

politano abrange os servi-

ços prestados de forma

intermunicipal ou interesta-

dual, com características

operacionais típicas de

transporte urbano, em cida-

des pertencentes a regiões

metropolitanas, aglomera-

ções urbanas ou regiões

integradas de desenvolvi-

mento (RIDEs).

   Já o transporte público

coletivo semiurbano com-

preende as atividades de

transporte público coletivo

de passageiros interestadu-

al, com características

operacionais típicas de

transporte urbano, presta-

do pela União em áreas

que transpõem os limites

de um único estado.

Foto: Divulgação/MDR

Moda Itinerante forma 46
pessoas em Macuco

   A  Prefeitura de Macuco
continua se mobilizando
para ampliar oportunida-
des para a população no
que diz respeito à oferta
de qualificação e forma-
ção profissional. Visando
aumentar o número de
pessoas capacitadas a
entrar em igualdade de
condições no competitivo
mercado de trabalho, re-
centemente foi implanta-
do o projeto ‘Moda
Itinerante’, numa parceria
entre FIRJAN, SINDVEST
e Gestão Municipal.
   Esta semana a boa no-
tícia foi a conclusão dos
cursos de ‘Costura Bási-
ca de Produção’ e ‘Corte
de Produtos do Vestuário’,
ministrados na Unidade
Móvel viabilizada pela Fe-

deração das Indústrias do
Rio de Janeiro (FIRJAN) e
Sindicato das Indústrias do
Vestuário (SINDVEST).
Após todo aprendizado ofe-
recido pelos professores
Murillo Mascarenhas e
Rosinéia Ladeira desde o
início de agosto, se forma-
ram 46 macuquenses, que
frequentaram as aulas em
três períodos e agora estão
aptas ao mercado regional.
   Informações repassadas
por Deginar Boquimpani –
diretora do Departamento
de Cultura de Macuco, que
segundo a prefeita Michelle
Bianchini  teve participação
fundamental em todo pro-
cesso –, confirmam que
após 40 dias todas as
formandas receberão seus

certificados numa solenida-
de específica. Naná expli-
cou ainda que durante os
cursos foram confecciona-
das 1.531 peças e a tendên-
cia é de que estas sejam
doadas numa ação a ser
capitaneada pela Secretaria
de Desenvolvimento Social.
   “Foi uma ótima notícia a
conclusão desses cursos,
que significam a possibili-
dade de empregabilidade e
renda para dezenas de fa-
mílias macuquenses. Que-
ro agradecer à FIRJAN e
SINDVEST e enaltecer o
empenho da Naná
Boquimpani. É mais uma
ação que exibe nossos es-
forços em defesa de
Macuco”, disse a prefeita
Michelle Bianchini.

  Foto:Rodrigo Cuco

Por Ricardo Vieira

Rio de Janeiro é vencedor do
Prêmio Brasil Destino Digital

O RJ obteve reconhecimento pela melhor reputação digital
no mercado do turismo com destaque em oferta de atrações

   O Rio de Janeiro foi con-
templado, na tarde desta
quinta-feira (22/9), com o
Prêmio Brasil Destino Digi-
tal, promovido pela The
Data Appeal Company.
Mais uma grande conquis-
ta do turismo fluminense
que celebrou a reputação
digital do Rio de Janeiro,
durante a ABAV Expo 2022.
Na ocasião, foram entre-
gues premiações aos esta-
dos brasileiros com melhor
prestígio digital no mercado
do turismo. O Rio de Janei-

ro foi vencedor na catego-
ria Oferta de Atrações.
   A  Data Appeal tem como
objetivo levar a tecnologia
para o dia a dia dos opera-
dores turísticos de todo o
Brasil, ampliando o Turismo
Inteligente, baseado em
dados no cenário nacional.
O prêmio foi recebido pelo
secretário de Estado de
Turismo, Sávio Neves. A
organização do evento tam-
bém anunciou na noite de
ontem, o Rio de Janeiro
como destino-sede da pró-

xima edição da maior feira
de turismo do Brasil, previs-
ta para setembro de 2023.
   “Esta quinta-feira foi mui-
to especial para o estado do
Rio de Janeiro, com este re-
conhecimento importante,
concedido pela Data
Appeal Company, somado
ao anúncio do Rio como
sede da próxima edição da
feira. Estamos muito felizes
e já ansiosos para chega-
da de 2023”, ressaltou o
secretário de Estado de
Turismo, Sávio Neves.

Foto;Ascom Turismo
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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
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