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 Em Macuco, graças à parceria entre a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Educa-
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Proc. BOM PREVI Nº 0248/2022

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 de Material de Informática Ltda;

Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção de equipamentos de

informática e rede interna do Bom Previ.

Valor Total: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) mensais.

Prazo: 12 meses.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 3001.04.122.0094.2.128 e Natureza

da Despesa 3390.39.

  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 19 de setembro de 2022.

Raul de Abreu Bezerra

Diretor Presidente

Outubro Rosa: o alerta anual
que pode salvar vidas

ANS reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

   Outubro Rosa. A cor que se
tornou referência para o mês
de outubro tem a função de
chamar a atenção das mu-
lheres, no Brasil e no mun-
do, para a conscientização
sobre os cuidados relaciona-
dos à prevenção, diagnósti-
co precoce e tratamento do
câncer de mama. Assim, a
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) reforça
as mensagens da campanha
e destaca a necessidade do
cuidado integral quando se
fala em saúde da mulher. Re-
alizar, com periodicidade, os
exames preventivos e o
autocuidado são atitudes que
podem salvar vidas.
   De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA),
são estimados, para o ano de
2022, 66.280 novos casos de
câncer de mama em compa-
ração com 2021. O aumento
representa uma taxa de inci-
dência de 43,74 casos por
100 mil mulheres. Vale des-
tacar que, depois do câncer
de pele não melanoma, o de
mama é o tipo mais comum
entre as mulheres em todo o
mundo. No Brasil, os índices
são maiores nas regiões Sul
e Sudeste.
   "As beneficiárias de planos
de saúde contam com a co-
bertura de todos os serviços
necessários para a preven-

ção, o acompanhamento, o
diagnóstico e o tratamento do
câncer de mama. Exames,
consultas, procedimentos e
tecnologias para o combate
ao câncer estão previstos no
Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde", desta-
ca Paulo Rebello, diretor-pre-

sidente da ANS.
   A prevenção é a melhor ati-
tude para combater qualquer
tipo de câncer. Ela passa por
cuidados primários como man-
ter controle sobre o peso, ter
uma alimentação saudável,
fazer atividade física regular-
mente, além de reduzir, ou
mesmo evitar, a ingestão de
bebidas alcoólicas. Para as
mulheres que têm a oportuni-
dade de amamentar, vale des-
tacar que esse ato é um fator
positivo na prevenção do cân-
cer de mama.
   A detecção precoce da do-
ença possibilita chances mai-
ores de sucesso com os tra-
tamentos e a cura. A visita
periódica ao ginecologista,
?que deve conhecer a sua his-
tória familiar e fatores de ris-
co,  é a grande aliada das
mulheres, pois, através dela,
o médico realiza o exame das
mamas e orienta sobre a ne-
cessidade de realização da
mamografia conforme a faixa
etária. Já no câncer de colo
de útero, que é causado por
alguns tipos do Papilomavírus
Humano (HPV), o exame pre-
ventivo de câncer de colo de
útero faz o rastreio da enfer-
midade, se houver.
   Já para o tratamento da do-
ença, o Rol de coberturas
obrigatórias inclui 64 antineo-
plásicos orais para todos os

tipos de câncer. Além disso,
a ANS também assegura co-
bertura para todos os medica-
mentos antineoplásicos
injetáveis, desde que prescri-
tos pelo médico assistente
para condição clínica que
conste nas indicações da
bula, e diversos outros medi-

camentos empregados no
controle dos efeitos adversos
ou adjuvantes de tratamentos
para o câncer.

Certificação oncológica e
Promoprev

   Prevista para ser lançada
ainda em 2023, a ANS está
em fase de elaboração da
Certificação de Boas Práticas
em Atenção Oncológica nos
moldes do Programa de
Certificação de Boas Práticas
em Atenção à Saúde, institu-
ído em 2018, que já conta
com certificação em Atenção
Primária à  Saúde. A iniciati-
va da Agência busca estimu-
lar os planos de saúde a
implementarem um novo mo-
delo de cuidado integral e
com ações integradas para
tratamento do câncer. O foco
da certificação é o cuidado
centrado nas necessidades
da pessoa, reforçando o vín-
culo, a coordenação e a con-
tinuidade do cuidado, além da
mensuração dos resultados
por meio de indicadores de
qualidade.
   Já em relação aos Progra-
mas de Promoção da Saúde
e Prevenção de Risco e Do-
enças (Promoprev), dos 618
programas aprovados pela
ANS, 99 são na área de Aten-
ção à Saude da Mulher e 26

são na linha do cuidado do
câncer de mama. Da mesma
forma, dos 556 programas
somente informados à ANS,
77 são na área de Atenção à
Saude da Mulher e 22 são na
linha do cuidado do câncer de
mama.

24ª edição do Sonora Brasil
destaca a influência da matriz
africana na música brasileira
Projeto do Sesc, que é a maior inciativa de circulação musical
do país, retoma ao formato presencial e exalta a Cultura Bantu

   Em sua 24ª edição, o So-
nora Brasil apresenta o
tema ‘Culturas Bantu: afro-
sonoridades tradicionais e
contemporâneas’, exaltan-
do a contribuição dos po-
vos de línguas Bantu para
a cena musical brasileira.
Neste ano, as atividades
retomarão ao formato
presencial com apresenta-
ções realizadas por grupos
locais, em um total de 28
artistas e grupos musicais

de 23 estados brasileiros e
Distrito Federal. Os Bantus
têm um papel significativo
na formação cultural brasi-
leira e na identidade naci-
onal, que vai desde ritmos
e expressões musicais,
como o samba, a artes
manuais e culinária.
   O tema abordado nesta
edição é oportuno para
aprofundar a discussão
sobre a influência das cul-
turas de matriz africana no

país e retrata o objetivo do
Sonora Brasil: valorizar a
pluralidade cultural brasilei-
ra e divulgar culturas que
influenciam a música naci-
onal por meio das diferen-
tes manifestações regio-
nais. O Sonora Brasil é o
projeto de maior iniciativa
de circulação musical do
país, já alcançou mais de
750 mil pessoas e realizou
mais de seis mil concertos.
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Sebrae Rio realiza Fórum na Mesa para pequenos negócios de alimentação fora do lar

Gestão Municipal formaliza entrega da Lei Orçamentária Anual
   Evidenciando seu compromisso e preocupação em
trabalhar sempre dentro da legalidade e com a antece-
dência necessária para que todos os processos sigam
o curso natural em cada uma das suas etapas, nesta
quinta-feira, dia 29 de setembro, a prefeita Michelle
Bianchini protocolou junto ao Poder Legislativo de
Macuco a Lei Orçamentária Anual (LOA/ 2023, cum-
prindo assim o prazo legal para envio da Lei que bati-
zará as ações e os serviços públicos municipais no
próximo ano.
   A prefeita esteve acompanhada do Secretário de Go-
verno e Gestão, Dr. João Vitor, do Secretário de Fazen-
da, Planejamento, Orçamento, Indústria e Comércio,
Julio Cesar. A LOA 2023 foi recebida pelo servidor Pau-
lo Sérgio e pelo Vereador Alberto. A Prefeita fez questão
de entregar sua primeira peça orçamentária pessoal-
mente, demonstrando a importância do trabalho reali-
zado pela equipe técnica da prefeitura, em conjunto com
os Secretários Municipais e mantendo a boa relação
institucional com o Legislativo Municipal, o qual é o gran-
de parceiro em prol de uma Macuco próspera..

A prefeita Michelle Bianchini esteve acompanhada do Secretário de Governo e Gestão, Dr. João Vitor, do Secretário de
Fazenda, Planejamento, Orçamento, Indústria e Comércio, Julio Cesar. A LOA 2023 foi recebida pelo servidor Paulo Sérgio e
pelo Vereador Alberto.

 Foto:Rodrigo Cuco/Texto:Ricardo Viera

Macuco recebe visita
de representantes do

Governo Estadual
   A prefeita Michelle
Bianchini anunciou há al-
guns dias o nome da
psicopedagoga Margareth
Anselmo para comandar a
Secretaria do Trabalho,
Envelhecimento Saudável
e Juventude de Macuco. E
as novidades nesse setor
não pararam por aí. Na ma-
nhã desta terça-feira, dia
11 de outubro, a
mandatária macuquense
recebeu em seu gabinete
a visita de representantes
do Governo do Estado do
Rio de Janeiro para tratar
de diversos temas.

   E foi juntamente com a
secretária Margareth
Anselmo que a prefeita
teve a oportunidade de
conversar demoradamente
com Vinicius Feher – assis-
tente de Projetos da Secre-
taria de Estado de Envelhe-
cimento Saudável – e o fi-
sioterapeuta José Antônio
Patrício – coordenador do
Projeto Envelhecimento
Ativo, ação conquistada re-
centemente com o intuito
de aumentar a qualidade
de vida dos munícipes da
terceira idade nas áreas de
educação física, fisiotera-

pia, enfermagem, articula-
ção social e educação so-
cial.
   “Foi um bate-papo bas-
tante proveitoso e eu apro-
veito para agradecer ao
Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria Estadu-
al de Envelhecimento Sau-
dável, por esclarecer pon-
tos importantes desse pro-
jeto tão benéfico que está
em andamento para ampli-
ar os préstimos para os in-
tegrantes da nossa melhor
idade”, colocou Michelle
Bianchini.
         Por Ricardo Vieira

A secretária Margareth Anselmo, a prefeita  Michelle Bianchini, Vinicius Feher – assistente de
Projetos da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável – e José Antônio Patrício –
coordenador do Projeto Envelhecimento Ativo.

Foto:Dvulgação

Educandários da cidade
de Macuco enaltecem a

Semana da Criança
Garotada curte uma série de ações programadas para marcar a data

   Amar o sorriso de uma
criança é saber do bom da
vida! Essa frase está se
espalhando por todas as
escolas da Rede Municipal
de Ensino de Macuco,
cujas equipes pedagógi-
cas, sensíveis aos senti-
mentos dos ‘baixinhos’
essa época do ano, prepa-
raram uma série de surpre-
sas para marcar com esti-
lo e emoção a Semana da
Criança.
   No CIEP Municipalizado
Honório Peçanha, na Reta,

a Sala Multimídia vem in-
tensificando a exibição de
filmes temáticos para o de-
lírio dos pequenos estu-
dantes. Já a Escola David
Coelho dos Santos, na Bar-
reira, está reafirmando os
direitos da criança para
deixar meninas e meninos
bem informados. Enquan-
to isso, na Escola Profes-
sora Sylvia Bath Rosas a
educação física ganhou
contornos de ‘brincadeira
de criança’.
   “Diretores, professores,

equipes pedagógicas e de
apoio, enfim, todos os pro-
fissionais de todas as es-
colas se vestiram de sen-
sibilidade e criatividade
para homenagear nossa
criançada. Como secretá-
ria de Educação, fico feliz
em constatar esse carinho
e dedicação e saber que
nossas crianças terão um
feriado mais completo com
essas iniciativas”, declarou
a secretária Claudia Vo-
gas.
     Texto:Ricardo Viera

Sociedade Musical, Educação
e Desenvolvimento Social se
unem para o fortalecimento

da cultura local

   Quando três pilares da
vida social de um municí-
pio se unem para melhorar
a qualidade de vida de sua
população através de
ações simples, mas efica-
zes e absolutamente
prazerosas, não se pode
negar que o destino é o
sucesso absoluto.
   Em Macuco isso está se
materializando de uma ma-
neira cada vez mais efeti-
va e satisfatória graças à
parceria entre a Secretaria
de Desenvolvimento Soci-
al e Direitos Humanos e a
Sociedade Musical São
João Batista, que do alto de
sua experiência em forma-

ção musical tem dissemina-
do no ambiente escolar
surpresas agradáveis.
   É nesse contexto da par-
ceria que entra um tercei-
ro componente, a Secreta-
ria de Educação, que abriu
as portas dos educan-
dários municipais para que
os estudantes pudessem
conhecer e participar do
Projeto Estrelas Musicais,
idealizado pela Assistência
Social e Sociedade Musical
e ministrado pelo músico
José Roberto Conceição
da Rocha, o popular
Betinho, com aulas inteira-
mente gratuitas para a fai-
xa etária entre 7 e 12 anos.

   Durante o mês de outu-
bro esse trabalho será le-
vado às escolas, sendo
que os alunos do CIEP
Municipalizado Honório
Peçanha já conheceram a
ação no dia 6. Nos dias 10
e 13, respectivamente,
será a vez das escolas
David Coelho e Sylvia Bath
Rosas também constata-
rem os benefícios do pro-
jeto, que tem sido acompa-
nhado de perto pelas se-
cretárias de Educação e
Desenvolvimento Social,
Claudia Vogas e Cláudia
Bonan.

      Por Ricardo Vieira

Fotos:Divulgação

Secretárias de Desenvolvimento Social, Cláudia Bonan (à esquerda) e Educação, Claudia Vogas, visitando o CIEP para falar do projeto. O professor responsável
pelas aulas gratuitas, Maestro Betinho (à direita) ao lado do músico Luigi Bianchini na visita ao CIEP.
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  Alerj vai começar a discutir do orçamento do governo do estado para 2023
Previsão é de receita líquida de R$ 97,4 bilhões, sem déficit pelo segundo ano consecutivo

   A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) começará a analisar, na próxima terça-feira (18/
10), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023
- PL 6.413/22, enviado à Casa pelo Governo do Estado.
O texto estima uma receita líquida de R$ 97,4 bilhões,
com despesas no mesmo valor, ou seja, a previsão é
que o orçamento estadual do ano que vem não tenha
déficit. Esta é a segunda vez consecutiva que o estado
não terá déficit, após cinco anos seguidos fechando no
negativo.
   Além do Projeto de Lei Orçamentária de 2023, o Exe-
cutivo também enviou o Projeto de Lei 6.412/22, que
revisa o plano Plurianual 2020-23. As duas medidas re-
ceberão parecer prévio da Comissão de Orçamento du-
rante audiência pública do 18/10. Havendo
admissibilidade, os projetos passarão por duas discus-
sões em plenário, previstas para os dias 25 e 26 de ou-
tubro. Os parlamentares terão então cinco dias úteis para
elaborarem emendas ao texto, com o prazo se encer-
rando no dia 03 de novembro. Após este prazo, a Co-
missão de Orçamento voltará a se reunir para elaborar
parecer com relação às emendas. A reunião está previs-
ta para o dia 22 de novembro. A redação final das duas
propostas deve ser votada em plenário até o dia primei-
ro de dezembro.
    As previsões de arrecadação são maiores do que o
previsto inicialmente pela Lei de Diretrizes Orçamentári-

as (LDO) de 2023 - Lei 9.808/22. A LDO determina as
bases da formulação do projeto orçamentário. A previ-
são era de uma receita líquida de R$ 93,36 bilhões e o
mesmo valor em gastos.
   Um dos motivos para não ter déficit em 2023 é a ade-
são do Estado do Rio ao novo Regime de Recuperação
Fiscal (RRF). O acordo, assinado em julho deste ano, só
foi possível após a Alerj ter aprovado diversas medidas
como contrapartidas, como a Reforma da Previdência
estadual, um novo teto de gastos e o fim dos triênios de
funcionários públicos. O RRF permite o alongamento do
prazo para pagamento das dívidas com a União, que são
estimadas em R$ 148,1 bilhões.

  Receitas

   Entre as principais receitas estaduais destacam-se a
arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadori-
as e Serviços (ICMS), prevista em R$ 44,8 bilhões, bem
como os royalties e participações especiais de petróleo,
que são estimadas em R$ 27,7 bilhões. Também são
estimadas R$ 910 milhões de receitas financeiras que,
segundo o Governo do Estado, são provenientes princi-
palmente de recursos da concessão da Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos (Cedae), realizada em 2021.
Outra estimativa é que a renúncia fiscal em 2023 seja de
R$ 20 bilhões. Esse valor é relativo aos benefícios e in-

centivos fiscais concedidos pelo Estado do Rio.
   A metodologia para previsão das receitas levou em
conta dados do Boletim Focus, do Banco Central do Brasil
(BCB), emitido em julho de 2022. Por este motivo foi le-
vada em consideração uma previsão de crescimento real
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 0,5% para
2023, bem como a inflação baseada no índice de varia-
ção de preços medido pelo IPCA, estimado em 5,1%. Já
as receitas de petróleo foram baseadas na produção
prevista pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), com uma taxa de câmbio de
R$/US$ 5,10 e com o preço internacional do barril pre-
visto em US$ 93,75 para 2023.

Despesas

   Já as despesas, previstas em R$ 94,7 bilhões, serão
divididas majoritariamente entre as áreas de Segurança
Pública (R$ 15,8 bilhões); Saúde (R$ 9,7 bilhões) e Edu-
cação (R$ 9,2 bilhões). O setor de Transportes recebe-
rá R$ 1,4 bilhões e de Assistência Social R$ 1,1 bilhões.
Os custos previstos para 2023 com a previdência social
são de R$ 30 bilhões. Com relação aos outros poderes,
o Legislativo (Alerj e Tribunal de Contas do Estado) tem
previsão de receber R$ 2,1 bilhões e o Judiciário R$ 6,5
bilhões. Já a Defensoria Pública receberá R$ 1 bilhões;
e o Ministério Público, R$ 2,3 bilhões.

Foto: Octacílio Barbosa

Lista de medicamentos disponíveis na rede
pública pode ser divulgada na internet

   A  Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) aprovou em primeira discussão, nesta terça-
feira (11/10), o Projeto de Lei 4.139/21, que obriga o
Governo do Estado a divulgar a lista atualizada de me-
dicamentos disponíveis para as unidades da rede pú-
blica de saúde. O projeto foi apresentado pela deputa-
da Tia Ju (REP) e ainda precisa ser votado em segun-
da discussão pelo plenário.
   A lista deverá ser publicada no site oficial do Governo

do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde. Ela deve
contar os nomes dos medicamentos disponíveis e em
falta, com a composição e apresentação de cada um
deles; a data de compra e de entrada dos medicamen-
tos no estoque; a data de fabricação e de validade, além
do local de armazenamento. Caso algum medicamento
esteja em falta, a Secretaria de Estado de Saúde de-
verá divulgar a data prevista para a disponibilização,
priorizando o paciente que já esteja na lista de espera.

   “É direito de todo cidadão, em especial daquele que
depende do SUS, saber se o Poder Público está cum-
prindo com o seu papel de manter abastecido o esto-
que de medicamentos destinados às unidades da rede
de saúde. Além disso, sendo o uso dessas medica-
ções vital para grande parte dos usuários do SUS, é
imprescindível que eles saibam se os remédios estão
ou não disponíveis para evitar deslocamentos desne-
cessários”, justificou a autora.


