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Alguns deputados federais do
RJ reeleitos, obtiveram

expressiva redução de votos

   Mais de 500 atletas já se inscreveram para a Uphill
Maraton que acontece neste sábado, dia 8 de outubro,
na Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e
Nova Friburgo. Serão 23 quilômetros de prova a pé, sen-
do que 21 deles acontece no trecho mais íngreme da RJ
116 (Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco). A Concessio-
nária Rota 116 dará todo apoio à prova, que ocupará
uma faixa de rolamento do trecho de subida da RJ 116.
   Os atletas sairão do Centro de Cachoeiras de Macacu,
às 7 horas e entrarão na Rodovia RJ 116 na altura do
quilômetro 55. Eles seguirão por 21 quilômetros até o
ponto mais elevado da Rodovia, no bairro de Teodoro
de Oliveira, em Nova Friburgo, onde estão instalados o
posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e a
nova base operacional da Rota 116. Os primeiros com-
petidores devem cruzar a faixa de chegada em 1 hora e
20 minutos, conforme prevê a comissão organizadora.
   Essa é a primeira vez que a Uphill Maraton acontece
na Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e
Nova Friburgo. Anteriormente a prova já havia aconteci-
do na Serra do Rastro, em Santa Catarina e na Serra
dos Órgãos, em Teresópolis. A outra prova será a subi-
da do Corcovado no Rio de Janeiro. A Upphill tem como
característica a corrida em pistas asfaltadas e de subi-
da. As boas condições do trecho concedido da Rodovia
RJ 116 foram o principal motivo para a escolha dessa
nova etapa da maratona, segundo os organizadores.

   De acordo com as purações oficiias da eleição realiza-
da do domingo (02/10) dois em cada três parlamentares
flminenses conseguiram se reeleger; tanto  para a Câ-
mara dos Deputados,  quanto para a Assembleia
Legislativa (Alerj).
  De acordo com pesquisa realizada pelo Jornal O
Macuco, 38 deputados federais  buscaram a reeleição;
22 conseguiram e 16 não obtiveram sucesso.
  Dois suplentes que chegaram a exercer mandato em
Brasília disputaram e foram eleitos; outros cinco suplen-
tes, não se elegeram.
  55  novos deputados estaduais fizeram campanha ; 38
estarão na Alerj a partir de 2023 e 17 deixarão o
posto;dois  deputados federais tentaram se eleger para
a Alerj, mas não conseguiram;e nove parlamentares es-
taduais almejaram o cargo de deputado federal, mas só
um conseguiu.
  Alguns deputados federais que concorreram a reelei-
ção, de expressiva votação na eleição de 2018, também
obtiveram uma grande queda do número de votos nesta

eleição; assim como outros que se reelegeram  com uma
aumento também  expressivo.
  Os 05 deputados federais do RJ com mais de 100 mil
votos na eleição de 2018 e que se reelegeram com qua-
se 50% ou mais a menos de diferença:
   * Hélio Barbosa Lopes- 345.234 (2018) / 132.986
(2022);
   *Carlos Jordy - 204.048 (2018) / 114.587 (2022);
   *Luiz Lima - 115.119 (2018) / 69.088 (2022);
   *Delegado Antonio Furtado - 104-211 (2018) / 34.652
(2022)
   *Sóstenes - 94.203 (2018) / 65.443 (2022).
  Deputados federais do RJ que se reelegeram com alto
percentual de votos a mais:
  *Daniela do Vaguinho -136.286 (2018) / 213.706 (2022);
  *Otoni de Paula - 120.498 (2018) / 158.507 (2022);
  *Talíria Petrone - 107.317 (2018) / 198.548 (2022);
  *Aureo - 68.414 (2018) / 103.321 (2022);
  *Glauber Braga - 40.199 (2018) / 78.048 (2022).

Câncer de mama: mulheres
adiam diagnóstico e números

de mastectomia crescem

  Pacientes estão chegando com tumores maiores nas
cirurgias. Essa é uma constatação da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e a explicação está
na redução do número de mamografias e procedimen-
tos realizados nos dois anos da pandemia da covid-19
no Brasil. Assim como em outros casos de câncer, a gra-
vidade da doença aumenta proporcionalmente à demo-
ra do diagnóstico, assim como o tratamento fica mais
agressivo e o risco de morte aumenta. Para se ter uma
ideia, no caso do câncer de mama, esse atraso induz à
mastectomia em 70% dos casos.
   O cirurgião plástico do Hospital Marcelino Champagnat,
Alfredo Duarte, explica que muitos pacientes que teriam

inicialmente a indicação apenas de uma ressecção pe-
quena da lesão ou da retirada da glândula, sem envol-
ver pele e auréola, tiveram que retirar mais tecido e fa-
zer a radioterapia, o que impacta diretamente no resul-
tado estético e na recuperação. “A retirada da mama é
sempre uma decisão difícil para mulher, mas, em alguns
casos, não tem como evitar. Quando a mama é pequena
em relação ao tumor e os nódulos estão em vários
quadrantes, ou o histórico familiar e o risco genético in-
dicam maiores chances dos riscos de câncer, essa aca-
ba sendo a melhor alternativa. E isso tem mais probabi-
lidade de acontecer com o diagnóstico tardio”, relata.

Realização da mamografia aumentou após a vacinação
contra a covid-19, mas mulheres têm detectado a doença
mais tardiamente o que leva a tratamentos mais agressivos

Corrida de 23
quilômetros na

serra será sábado
dia 8 de outubro

   Foto:Internet

Encontro reúne Agentes de
Desenvolvimento da região

   A quinta-feira, dia 29 de setembro, marcou o encontro da
Rede de Agentes de Desenvolvimento (ADS) dos municípios
da Região Serrana fluminense. O Parque de Exposições
Edgar Rodrigues Luterbach, popularmente conhecido como
Macuco Rural Park, foi o ponto de encontro onde se reuniram
também representantes do SEBRAE/RJ.
   Profissionais respeitadas da instituição parceira dos muni-
cípios, Fernanda Gripp e Raquel Stumm – gerente regional e

analista do SEBRAE/Nova Friburgo, respectivamente – tive-
ram um bate-papo proveitoso com os ADS de Bom Jardim,
Duas Barras, Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cor-
deiro, Nova Friburgo e Santa Maria Madalena para tratar de
planejamentos estratégicos da parceria com as cidades.
   Muitos assuntos foram debatidos pensando em definições
quanto a um futuro próximo de iniciativas, entre os quais se
destacaram Plano de Ação; Trilha do AD; Capacitações
REGIN e INEA; Censo dos ADS; Encontro de Prefeitos; Es-
cola Empreendedora, enfocando sua contribuição no melho-
ramento do ambiente escolar e negócios dos municípios; e
Selo Sala do Empreendedor, com abordagem no atendimen-

to, agilidade, simplificação e desburocratização ofertadas por
elas. Por Ricardo Vieira.

Representantes dos municípios de toda região e dirigentes do SEBRAE/RJ se reuniram
no Macuco Rural Park

Foto:Imprensa Macuco
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PORTARIA BOM PREVI Nº 046/ 2022, DE 01 DE OUTUBRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-

CIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - BOM PREVI, no

uso de suas atribuições e de acordo com o Processo Administrativo n.º 255/2022, de 09 de

setembro 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 ANA EMMERICK, no cargo

de Assistente

Administrativo, Nível VII, Padrão I, Matrícula 10/1832-SME, com base nos incisos I, II e III

e parágrafo único do art.

3º, da Emenda Constitucional n.º 47/2005 C/C o art. 69 da Orientação Normativa SPS 02/

2009, correspondentes às

parcelas abaixo discriminadas:

Vencimento base atribuído ao cargo de Assistente Administrativo, Nível VII, Padrão I (Lei

Complementar n.º

305, de 25/03/2022 = R$ 2.365,44)

1- Vencimentos integrais........................................................................... R$ 2.365,44

 E. Constitucional 47/2005, art. 3º, Incisos I, II, III e parágrafo único;

 Orientação Normativa 002/2009, art. 69;

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

 2– Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)

(26% sobre o item 1)......................................................................................R$ 615,01

 Lei Complementar nº 01, art. 67;

 Lei Complementar nº 01, art. 243;

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

3 - Gratificação de Nível Universitário

(15% incidindo sobre o item 1)............................................................................R$ 354,82

Lei Municipal n.º 1.022, de 23 de maio de 2005;

Lei Municipal n.º 228, de 14 de novembro de 1986, art. 5º;

Lei Complementar nº 039, art. 12.

4 – Incorporação de 2/5 de DAS I (Coordenador de Processos e Repasses FDN).R$ 795,46

Lei Complementar nº 01/1991, art. 62;

Portaria 046/2019, de 08/02/2019.

5 – Incorporação de 3/5 de DAS II (Coordenador de Compras e Prestação de

Contas)...........................R$ 676,38

Lei Complementar nº 01/1991, art. 62;

Portaria 046/2019, de 08/02/2019.

6 - Sexta Parte - (Itens 01+02+03/6)............................................................R$ 555,88

Lei Orgânica Municipal, art. 160;

Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.

7 - TOTAL DE PROVENTOS ................................................................R$ 5.362,99

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Bom Jardim/RJ, em 01 de outubro de 2022.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 047/2022 DE 03 DE OUTUBRO 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 aexigência do TCE/RJ, nos autos do Processo TCE-RJ

217.879-6/22,

R E S O L V E:

Retificar o Ato Concessório de Aposentadoria do Sr. EDJALMA MADEIRA, Portaria BOM

PREVI nº. 010/22, concernente à fundamentação constitucional, passando a constar so-

mente art. 6º da EC 41/03, permanecendo inalteradas as demais disposições.

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

Bom Jardim/RJ, 03 de outubro de 2022.

RAUL DE ABREU BEZERRA

DIRETOR PRESIDENTE
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   Macuco (RJ) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e depu-
tado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).
  Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é
uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos
em Macuco (RJ) Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na
cidade. Para o cargo de governador do RJ, Cláudio Castro, do PL, recebeu mais votos.Ao fim
da apuração na cidade, Lula, do PT, teve 48,57% dos votos para a Presidência (2.721 votos),
enquanto Jair Bolsonaro foi a escolha de 44,88% dos eleitores (2.514 votos) do município.
   Para o cargo de governador, Cláudio Castro recebeu 74,28% dos votos (3.711 votos) entre
os eleitores de Macuco (RJ). O segundo colocado nesse cenário foi Marcelo Freixo, com
19,30% (964 votos).Para o Senado, Romário liderou as escolhas do município, com 2584
votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.
   Altineu Cortes foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputa-
dos, com 988 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os
mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.
   Para o cargo de deputado estadual, Bruno Boaretto foi o mais votado pela cidade, com 2444
votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido
estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.
   A eleição em Macuco (RJ) teve 17,76% de abstenção.
   Veja abaixo como cada candidato se saiu em Macuco/RJ:
   Presidente da República - votação em Macuco (RJ)
   Lula (PT): 2.721 votos (48,57%)
  Jair Bolsonaro (PL): 2.514 votos (44,88%)
  Simone Tebet (MDB): 171 votos (3,05%)
  Ciro Gomes (PDT): 154 votos (2,75%)
  Soraya Thronicke (UNIÃO): 19 votos (0,34%)
  Felipe D Avila (Novo): 9 votos (0,16%)
  Padre Kelmon (PTB): 8 votos (0,14%)
  Sofia Manzano (PCB): 3 votos (0,05%)
  Vera (PSTU): 2 votos (0,04%)
  Léo Péricles (UP): 1 votos (0,02%)
  Constituinte Eymael (DC): 0 votos (0,00%)
  Brancos - 1,45%
  Nulos - 3,08%
  Governador - votação em Macuco (RJ)
  Cláudio Castro (PL): 3.711 votos (74,28%)
  Marcelo Freixo (PSB): 964 votos (19,30%)
  Paulo Ganime (Novo): 160 votos (3,20%)
  Rodrigo Neves (PDT): 154 votos (3,08%)
  Juliete (UP): 7 votos (0,14%)
  Cyro Garcia (PSTU): 0 votos (0,00%)
  Eduardo Serra (PCB): 0 votos (0,00%)
  Luiz Eugênio (PCO): 0 votos (0,00%) *candidatura anulada - candidato recorre
  Brancos - 4,48%
  Nulos - 10,38%
  Senador - votação em Macuco (RJ)
  Romário (PL): 2584 votos (52,34%)
  Andre Ceciliano (PT): 704 votos (14,26%)
  Alessandro Molon (PSB): 670 votos (13,57%)
  Daniel Silveira (PTB): 541 votos (10,96%) *candidatura anulada - candidato recorre
  Clarissa (UNIÃO BRASIL): 355 votos (7,19%)
  Cabo Daciolo (PDT): 70 votos (1,42%)
  Sued Haidar (PMB): 8 votos (0,16%)
  Bárbara Sinedino (PSTU): 3 votos (0,06%)
  Raul (UNIDADE POPULAR): 1 votos (0,02%)
  Itagiba (Avante): 1 votos (0,02%)
  Prof. Helvio Costa (DC): 0 votos (0,00%) *candidatura anulada - candidato recorre
  Antonio Hermano (PCO): 0 votos (0,00%) *candidatura anulada - candidato recorre
  Hiran Roedel (PCB): 0 votos (0,00%)
  Brancos - 5,41%
  Nulos - 10,46%
  Os 10 deputados federais mais votados em Macuco (RJ)
  Altineu Cortes (PL): 988 votos (18,40%)
   Luiz Lima (PL): 395 votos (7,36%)
  Luiz Antônio (PROGRESSISTAS): 330 votos (6,15%)
  Felício Laterça (PROGRESSISTAS): 217 votos (4,04%)
  Chris Tonietto (PL): 206 votos (3,84%)
  Vinicius Farah (UNIÃO BRASIL): 195 votos (3,63%)
  Aureo Ribeiro (Solidariedade): 194 votos (3,61%)
  Glauber (PSOL): 191 votos (3,56%)
  Marco Antônio Cabral (MDB): 160 votos (2,98%)
  Rosangela Gomes (Republicanos): 118 votos (2,20%)
  Brancos - 3,86%
  Nulos - 4,64%
  Os 10 deputados estaduais mais votados em Macuco (RJ)
  Bruno Boaretto (PL): 2444 votos (45,02%)
  Gustavo Tutuca (PROGRESSISTAS): 621 votos (11,44%)
  Rodrigo Bacellar (PL): 316 votos (5,82%)
  Cabo Weliton (PMB): 147 votos (2,71%)
  Bruno Lessa (PSD): 138 votos (2,54%)
  Bernardo Rossi (Solidariedade): 83 votos (1,53%)
  Delaroli (PL): 82 votos (1,51%)
  Samuel Malafaia (PL): 76 votos (1,40%)
  André Correa (PROGRESSISTAS): 64 votos (1,18%)
  Márcio Canella (UNIÃO BRASIL): 49 votos (0,90%)
  Brancos - 3,48%
  Nulos - 4,00%

Resultado das eleições em Macuco
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Sebrae Rio realiza Fórum na Mesa para pequenos negócios de alimentação fora do lar
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  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 298/2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 259/2022, e no uso

das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do Art. 75,

Inciso 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 JARDIM.

CNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: SCHIMDT & SILVA DESENTUPIDORA, DESINSETIZAÇÃO, COMERCIO

LTDA.

CNPJ: 14.944.275/0001-98

OBJETO: Serviços de Limpeza das Caixas D’Água do Prédio da Câmara Municipal de Bom

Jardim – RJ.

VALOR: R$ 300,00 (Trezentos Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza de

Despesa: 3390.39.00-00/4.

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, 28 de setembro de 2022.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 302/2022.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº

302/2022, 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 JARDIM

CNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

ARMARINHO LTDA.

CNPJ: 29.934.080/0001-34

OBJETO: Aquisição de Materiais de Papelaria e Escritório para a Câmara

Municipal de Bom Jardim – RJ.

VALOR: R$ 224,90 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais, Noventa 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, 28 de setembro de 2022.

  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim
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