JORNAL O MACUCO

Macuco, 30 de junho de 2017

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
Poder Legislativo
PORTARIA N° 13/2017
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim e art.
38 e seguintes da Lei Complementar n° 01 de 19 de junho de 1991,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora MARINICE CARDOSO VIEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula
12/0182-GPC, para exercer a Presidência da Comissão Permanente de Licitações e Compras,
no período de férias da servidora NATHALIA STUTZ AMARAL, Matrícula n° 12/0180 – GPC,
que será de 19 de junho de 2017 a 28 de junho de 2017, consoante a Portaria n° 02 de 02 de
janeiro de 2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 14 DE JUNHO DE 2017.
FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA
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Obras de saneamento são
realizadas em Bom Jardim
Próximo à Escola Antonio
Gomes de Azevedo, em São
José do Ribeirão, servidores
da Prefeitura de Bom Jardim
trabalham para reparar um
problema na rede de esgoto.
O caso foi detectado por
funcionários da unidade de
ensino que perceberam o
constante entupimento de
vasos sanitários e ralos do
prédio.
Serão colocados 36
metros de cano, quantidade

suficiente para resolver o
problema no subsolo.
Diretora da escola desde
2013, a professora Tereza
Gripp comentou a respeito
da agilidade da prefeitura
para resolver a troca do
encanamento.
- A obra está sendo
realizada num tempo
esperado, afirmou a
docente.
A intervenção célere foi
necessária para que os
estudantes, tanto do turno
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Caetano Veloso, Tom Zé e Baby do
Brasil serão atrações do Festival de
Inverno na Região Serrana
Parte da programação do
Festival de Inverno na Região Serrana foi divulgada
na tarde desta terça-feira
(27) pelo Sesc. O evento
será realizado simultaneamente em Petrópolis,
Teresópolis e Nova Friburgo
entre os dias 28 de julho e 6
de agosto.

Em Petrópolis, quem abre o
festival é o cantor Caetano
Veloso. Em Teresópolis, o
cantor Tom Zé e, em Nova
Friburgo, a cantora Baby do
Brasil.
De acordo com o Sesc, a
edição de 2017 vai homenagear os 50 anos do movimento tropicalista, com o

tema Tropikaos – a Arte da
Criação.
Além de apresentações
musicais, a programação do
evento também vai contar
com as mais diversas manifestações artísticas, como literatura, cinema, teatro, dança e artes visuais.
Obra realizada em são José do Ribeirão
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da manhã quanto da tarde,
não fossem prejudicados
com a suspensão das aulas.
O p refeito Antonio
Gonçalves falou sobre o
trabalho que está sendo
feito no Bairro de Fátima.
- O nosso objetivo sempre
será oferecer comodidade à
população. Um caso como
este precisa ser resolvido o
quanto antes, pois não
pode, em hipótese alguma,
atrapalhar o rendimento
escolar.

