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PRF divulga balanço de
acidentes na Serra durante
feriado de Corpus Christi
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na tarde
desta segunda-feira (19) o
balanço de acidentes durante o feriado de Corpus Christi
nas rodovias BR-040, em
Petrópolis, e BR-116, em
Teresópolis, na Região Serrana do Rio.
De acordo com a PRF, foram
14 acidentes e quatro pessoas ficaram feridas no trecho
de Petrópolis da BR-040. O
número é maior do que o registrado no mesmo período
de 2016 quando, segundo a
polícia, foram sete acidentes
e um ferido neste trecho da
rodovia.

A Concer, concessionária
que administra a rodovia,
informou que 272,2 mil veículos passaram pela estrada no período e que prestou
345 atendimentos mecânicos e 157 remoções de veículo. Em todo o trecho da
rodovia, que liga o Rio de
Janeiro a Juiz de Fora, foram
51 acidentes, com 47 vítimas.
Já na BR-116, a PRF informou
que
foram
contabilizados oito acidentes
e seis feridos.
Os números também são maiores do
que os registrados no ano
passado quando, no mesmo

feriado, foram registrados
quatro acidentes e ninguém
ficou ferido.
No trecho de Nova
Friburgo, que não é da área
da PRF, a concessionária
Rota 116, que administra a
RJ-116, contabilizou oito acidentes e sete feridos. De
acordo com a empresa, não
houve registro de morte. A
concessionária ainda não
informou os números referentes ao mesmo período do
ano passado. Ao todo, a
Rota 116 afirmou que 137
mil veículos passaram pela
rodovia durante o feriado.
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Comunidade de Barra Alegre
celebra dia do Padroeiro
PORTARIA BOM PREVI Nº 035/ 2017, DE 06 DE JUNHO DE 2017.
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 107/2017, de 01 de junho de
2017 – BOM PREVI
R E S O L V E:
CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA à Sra. MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, viúva do servidor
JOSÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA, pertencente ao quadro ativo do Poder Público Municipal no
cargo de Bombeiro Hidráulico, Nível VI, Padrão I, Matrícula 10/1983-6 - SMOI, falecido em 28/
05/2017, com base no art. 40, § 7º da Constituição Federal e art. 8º, inciso I c/c os artigos 20,21,
§ 1º e 22 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 serão no valor de R$ 1.964,93 (um mil novecentos e
sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 28 de maio de 2017.

A Comunidade de Córrego
de Santo Antonio - Barra Alegre - celebrou ente os dias
10 e 13 de Junho a tradicional Festa em Louvor ao Padroeiro Santo Antonio. Fiéis
católicos moradores da localidade participaram demonstrando fé e alegria do Tríduo.
No primeiro dia (10/06)
houve a celebração da Palavra com Diácono Ironil e a

participação das comunidades da Matriz São José e da
Diaconia
Santa
Teresinha.No dia 11, foi realizada a Santa Missa Presidida pelo Padre Marcelo
Talon, com a participação
das comunidades de Boa
Vista e Raul Moraes; após o
final
da
Celebração
Eucarística - foi a vez de
conceder bençãos aos auto-

móveis. Já no terceiro dia de
festa (12/06) - Santa Missa
Presidida pelo Frei Osmar,
com a participação das comunidades de Palmeirinha e
Raul Emrick.
Para finalizar a festa - 13
de junho - dia do Padroeiro
Santo Antonio, foi celebrada
a Santa Missa presidida pelo
Pároco Pe. Luiz Cláudio.

Foto/Higor dos Santos Mafort(facebook)

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, em 06 de junho de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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Fiéis católicos presentes à celebração

Portaria BOM PREVI nº 036, de 12 de junho de 2017.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – RJ, nos uso de suas atribuições legais, com o fulcro no art.
58, VI, XVII XVIII, da Lei Complementar nº 039, de 20 de março de 2001, e de acordo com o
Proc. BOM PREVI nº 108, de 02 de junho de 2017,
Considerando, o art. 41, § 1º, III, e § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998; e
Considerando, o art. 20, incisos I a V, da Lei Complementar nº 01, de 19 de junho de 1991 –
Estatuto dos Servidores PúblicosMunicipais de Bom Jardim,

Santa Missa Solene de
Corpus Christi em Macuco
Foto e fonte/Maria Rosangela e facebook

RESOLVE:
NOMEAR os servidores abaixo identificados para constituírem a Comissão Especial de
Avaliação de Desempenho, para avaliar o desempenho da Servidora LUCIANA BARDASSON
FERNANDES PEREIRA, Auxiliar Administrativo II, Matr. 10/0022 – BP, nomeada em virtude de
aprovação no Concurso Público 001/2012, que se encontra em estágio, cuja comissão analisará
os fatores estabelecidos no artigo supracitado da Lei Complementar nº 01, de 19/06/1991, qual
seja: Assiduidade, Disciplina, Capacidade de Iniciativa, Produtividade e Responsabilidade, devendo
emitir laudo avaliatório periódico, produzindo efeitos a partir de 31/03/2017, ficando assim
constituída:
NOME
Eleida S Fagundes de Lima
Marianna Mattos Nara
Tatiane de M. Coelho Farinha

MATRÍCULA
10/3557 – PMBJ
10/0021 – BP
10/0020 – BP

CARGO
Técnico em Contabilidade
Aux. Administrativo II
Aux. Administrativo II

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ, 12 de junho
de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
MATR. 11/1788
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Encerram-se as inscrições para
concurso Garota Cantagalo
As inscrições para o concurso Garota Cantagalo foram encerradas ontem 19/06
-. As interessadas se inscreveram na Secretaria de Turismo, que fica próximo ao
Santuário do Santíssimo Sacramento, em Cantagalo/

Para realização da inscrição
foram exigidos os seguintes
documentos: Identidade ,
CPF e comprovante de residência. Para menores de
idade foi necessário um maior responsável, seja pai,
mãe ou tutor legal.

O objetivo do concurso, de
acordo com a Prefeitura, é
selecionar a representante
oficial do município para
eventos oficiais como exposições e desfiles oficias. O
edital do concurso fica disponível na internet.

www.jornalomacuco.com.br

A comunidade católica
macuquense se reuniu nesta
quinta-feira, às 16 horas, na
Praça Professor João Brasil
para celebrar o Dia do Corpo
e Sangue de Cristo e também
o Primeiro dia da Novena ao
Padroeiro São João Batista.
O padre Wanderson acolheu
os fiéis, falando sobre a solenidade do dia:
- Irmãos e irmãs, Corpus
Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da
Igreja Católica que tem por
objetivo celebrar o mistério da
Eucaristia, o sacramento do
corpo e do sangue de Jesus
Cristo. A festa de Corpus
Christi acontece sempre 60
dias depois do Domingo de
Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da
Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-f eira Santa
quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia.
- Hoje, a Igreja nos dá a graça de celebrarmos a Solenidade de Corpus Christi, o Corpo e o Sangue do Senhor. É
Jesus quem nos dá o Seu
Corpo como alimento, e o Seu
Sangue como bebida para
nos lavar e purificar, mas, acima de tudo, para vivermos na
comunhão com Ele. Ninguém
mais precisa ter fome ou

sede. Ele nos sacia sem termos que pagar nada por isso!
Não adoramos um Deus morto. Adoramos um Deus que
vive e está em nosso meio. A
igreja vive da Eucaristia e por
ela seremos salvos.
E acrescentou:
- O Cristo não nos negou
nada, deu-nos o Seu Corpo e
Sangue como nosso alimento e nossa bebida. Jesus mesmo está dizendo que quem
come a Sua Carne e bebe o
Seu Sangue permanece em
comunhão com Ele. Ele permanece conosco quando nos
alimentamos d’Ele. E alimentar-se de Jesus é assumir os
Seus pensamentos e sentimentos, a Sua vida em nós.
Não é simplesmente irmos à
Celebração Eucarística, recebermos a comunhão e esperarmos que a comunhão exerça algo mágico em nós. A comunhão é um verdadeiro milagre, a Eucaristia é o milagre mais sublime! A festa que
nós dedicamos, hoje, para
celebrar o Corpo do Senhor é
uma festa de ação de graças
e reconhecimentos. As ruas
para enfeitadas e as procissões em todos os lugares do
mundo são a prova disso. É
uma gratidão profunda por

Deus.
Finalizando sua homilia, recomendou:
- Sejamos fiéis até o fim. Busquemos sempre a Eucaristia.
Cristo, enquanto remédio,
quer te curar. Hoje, em nosso
coração, mais do que nunca,
devemos dizer glórias e louvores a todo momento, ao
Santíssimo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia, onde
Jesus nos resgata, salva-nos
e coloca-nos em plena comunhão de amor com Ele.
A celebração terminou após a
procissão com o Ostensório
sobre os tapetes devotamente confeccionados pelos paroquianos, comerciantes e instituições educacionais para
expressarem a fé e o amor do
povo cristão por Jesus. Após
a bênção com o Santíssimo
Sacramento, todos os fiéis
confirmaram seu amor ao
Deus vivo cantando: “Te chamam de Deus e de Senhor,
Te chamam de Rei, de Salvador. E eu me atrevo a Te
chamar de meu Amor!
Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Tu és tão lindo!”
Seguiu-se um momento de
confraternização na Praça
Professor João Brasil.
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Fotos/Maria Rosangela/facebook

Foto/divulgação

O prefeito de Macuco Bruno Boaretto e familía ao lado
do Padre Wanderson em noite de comemoração na cidade para os preparativos da festa de São João!
Fotos/Maria Rosangela/facebook

Olha aí o senhor Manoel e a esposa (dona Filhinha) em
noite de bingo em comemoração aos festejos de São João
na cidade de Macuco! Parabéns a esse nonagenário
macuquense que completou em junho 93 anos de vida!

Cordeiro - Olha o papai Werley e a mamãe Renata acordando o pequeno Isaac para comemorarem juntos os
seus 12 anos de vida, celebrado no dia 20 de junho.
Parabéns e felicidades!

Os macuquenses Petinho e Fernando curtindo a noite
de domingo!
As macuquenses - Marise Pires e Eliane Pereira- em
noite de bingo em prol da Paróquia São João Batista
de Macuco, realizando um trabalho com dedicação e
muito carinho.
* O madalenense e poeta Diógenes Vieitas da Cunha, radicado em Bom Jardim há pouco mais de 30 anos, é o aniversariante deste dia 3 de junho. Esbanjando bom humor e sempre encontrando versos para caracterizar as situações rotineiras, o nosso admirado aniversariante merece nossos cumprimentos pela data comemorativa, lembrada por parentes e
amigos que foram a sua residência para saudá-lo. O Jornal
O Macuco se incube de destinar seus sinceros "parabéns"
ao querido Diógenes.

O madalenense e poeta Diógenes Vieitas da Cunha

* Desejamos muitas felicidades à professora Mileni Queiroz,
que tem raízes bom-jardinenses, mas atualmente reside em
Cordeiro. Em nome de seus familiares, desejamos muitas
felicidades.

Mileni Queiroz

PROJETO CRIA POLÍTICA ESTADUAL DE
CAPTAÇÃO DE DOADORES DE SANGUE
A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou nesta quarta-feira (14/06), em primeira
discussão, o projeto de lei
365/15, do deputado Dr.
Deodalto (DEM), que cria a
Política Estadual de Captação de Doadores de Sangue. O objetivo é garantir a
autossuficiência dos estoques de sangue do sistema
estadual. A proposta ainda
será votada em segunda discussão.

O texto cria um cadastro
estadual de doadores de
sangue, que deverá ser feito em parceria com o
Hemorio, com dados pessoais do doador, contatos, data
das doações, dados clínicos
e os resultados de exames
e testes laboratoriais. Deverão ser feitas campanhas
educativas, mutirões com
coleta em unidades móveis
e convocação da população
para participar do cadastro.
“A Organização Mundial

de Saúde recomenda a
autossuficiência, variando
entre 1% e 3% da população
doando sangue, mas, infelizmente, estamos abaixo disso. O trabalho volta-se não
apenas a assegurar a quantidade necessária de doadores, mas também a aprimorar o perfil das doações, garantindo a elevação do padrão de qualidade do sangue
coletado e transfundido", diz
Dr. Deodalto.

PORTARIA BOM PREVI Nº. 037/ 2017, DE 12 DE JUNHO DE 2017.
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 111/2017, de 09 de junho de
2017 – BOM PREVI
R E S O L V E:
CESSAR o benefício de pensão vitalícia da senhora ZITA FERNANDES FACCINI, beneficiária
da Pensão Por Morte do falecido servidor AGUSTINHO FACCINI, em razão do óbito ocorrido em
18/05/2017.
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 12 de junho de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 039/2017 DE 19 DE JUNHO DE 2017.
(ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL)
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 Bom Previ n.º 110/2017, de 09 de junho
de 2017,
R E S O L V E:
ALTERAR, a pedido, a fundamentação constitucional do ato concessório de aposentadoria do Sr.
CLIRTON JOSÉ DA COSTA CABRAL, Servidor Público Municipal aposentado no cargo de
Engenheiro, Nível IX, Padrão I, Matrícula 10/0155-SMOI, Portaria BOM PREVI nº 027/ 2017, de
10 de maio de 2017, para art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 47/2005, permanecendo
inalteradas as demais disposições.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, 19 de junho de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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PORTARIA BOM PREVI Nº. 038/ 2017, DE 14 DE JUNHO DE 2017.
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 113/2017, de 12 de junho de
2017 – BOM PREVI
R E S O L V E:
CESSAR o benefício de aposentadoria da senhora MARIANNY NICOLIELLO MONNERAT,
Professor de 1ª a 4ª série, Matrícula 10/0436 SME, Nível VI, Padrão I, em razão do óbito ocorrido
em 11/06/2017.
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 14 de junho de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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