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LafargeHolcim doa 2.685 quilos de
alimentos para famílias de
Cantagalo, Cordeiro e Macuco
Assessoria Jurídica
1º TERMO ADITIVO
Proc. BOM PREVI nº 0023/17 (Originário)
Proc. BOM PREVI nº 0235, de 15 de dezembro de 2017 (1ª Prorrogação)
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93
1º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PARTES:
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim –
RJ.
CONTRATADA: E e V Tecnologia e Comunicação Ltda. ME
OBJETO: Prestação de serviços de implantação e hospedagem de sistema de contracheque
«online».
PRAZO: 12 meses, a partir de 01/01/2018.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2017.
VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: P.T. 3001.0412200942.128, N.D. 3390.39
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Assessoria Jurídica
3º TERMO ADITIVO
Proc. BOM PREVI nº 0348/14 (Originário)
Proc. BOM PREVI nº 0241/15 (1ª Prorrogação)
Proc. BOM PREVI nº 0222, de 19 de dezembro de 2016 – 2ª Prorrogação.
Proc. BOM PREVI nº 0236, de 15 de dezembro de 2017 – 3ª Prorrogação.
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93
3º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PARTES:
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim
– RJ.
CONTRATADA: E e V Tecnologia e Comunicação Ltda. ME
OBJETO: Prestação de Serviços Gerenciamento e Manutenção do Portal do BOM PREVI,
contendo atos oficiais, legislação federal e municipal, informações de interesse dos servidores
ativos, inativos e demais interessados, portal da transparência, newletter e e-mail.
PRAZO: 12 meses, a partir de 01/01/2018.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2017.
VALOR: R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: P.T. 3001.0412200942.128, N.D. 3390.39

Arrecadação aconteceu por meio da campanha Natal Solidário
Por meio da campanha
Natal
Solidário,
a
LafargeHolcim, na última
sexta-feira (22), finalizou a
distribuição de mais de
2.600 quilos de alimentos,
beneficiando 23 famílias
selecionadas em parceria
com as Secretarias Municipais de Assistência Social de
Cantagalo, Cordeiro e
Macuco. As doações
também foram repassadas
para três instituições de cada
município, sendo elas: Asilo
da Velhice Visconde
Pinheiro, em Cantagalo;
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais –
APAE, no município de
Cordeiro; e Associação
Pestalozzi de Macuco.
A arrecadação aconteceu
por meio dos funcionários e
parceiros da fábrica que

foram incentivados a
doarem alimentos não
perecíveis. Além da mobilização dos colabora-dores, a
LafargeHolcim também
participou da campanha.
Para cada 2 quilos de
alimentos arrecadados, a
unidade contribuiu com a
doação de mais 1 quilo.
“Ficamos felizes com o
engajamento de nossos
colaboradores e parceiros
na campanha deste ano.
Com essa ajuda, esperamos
contribuir para que mais
pessoas da região possam
ter um fim de ano mais feliz”,
disse David Possamai,
gerente da fábrica local da
LafargeHolcim.
Sobre o Instituto Holcim
O Instituto Holcim é uma
associação sem fins

lucrativos, reconhecida
como Oscip – Organização
da Sociedade Civil de
Interesse Público – criada
em 2002 pela Holcim Brasil
para fazer a gestão dos
investimentos sociais do
grupo no Brasil. Os projetos
de investimento social,
apoiados pelo Instituto
Holcim, são desenvolvidos e
gerenciados
pela
comunidade, o Instituto atua
como um facilitador. O
trabalho abrange os
municípios de Barroso e
Pedro Leopoldo, em Minas
Gerais; Magé, no Rio de
Janeiro; e Mairiporã, em São
Paulo. O Instituto Holcim é
associado ao Grupo de
Institutos e Fundações e
Empresas (Gife) e à
RedEAmérica.

Fonte/Gustavo Bizzo
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Cordeiro completa 74
anos de emancipação
No próximo fim de
semana, precisamente no
último domingo de 2017, o
município de Cordeiro
completa 74 anos de
emancipação político/administrativa, alcançada pelo
Decreto-Lei Estadual Nº
1.055, de 31 de dezembro
de 1943, assinado pelo
então interventor do Estado
do Rio de Janeiro, Ernani do
Amaral Peixoto.
Como forma de marcar a
data histórica, acontece na
sede da Secretaria de
Educação, no centro da
cidade, a partir das 11 horas,

a Solenidade de Hasteamento de Bandeiras, com a
execução dos hinos Nacional e do Município. O evento
contará com a presença do
prefeito Luciano Batatinha,
de sua vice-prefeita Maria
Helena, de secretários e
demais autoridades de
entidades públicas e
privadas da cidade.
Já no período noturno,
quando a Praça Coronel
Antônio Pinto, no centro,
deve receber um público
excepcional para recepcionar a chegada de 2018,

para marcar a chegada do
Ano Novo haverá um grande
show musical com o cantor
Sandro
Marques.
A
programação de final de
ano, no entanto, começa
nesta sexta-feira, 29, com
Ministério Samba God
(gospel) e Gabryel Storck.
No sábado, 30, é a vez de
Dudu Rodrigues animar a
festa, enquanto que no
domingo, ao cair da tarde,
grande Programação Infantil
na Avenida Raul Veiga,
coordenada pela Secretaria
de Cultura.

Após operação da PF e
denúncia Friburgo tem novo
secretário de Saúde
Christiano Huguenin assume o cargo interinamente
Foi anunciado no dia 22/
12 o novo secretário
interino da Secretaria de
Saúde de Nova Friburgo,
Christiano Huguenin assume o cargo no lugar da
secretaria
afastada,
Suzane Menezes, por
suspeita de participar de
um esquema de superfaturamento em contratos da
saúde. Ela e a subsecretária, Michelle Silvares,
prestaram depoimento na
Polícia Federal na última
quarta-feira (20).
Christiano Huguenin foi
eleito vereador pelo segundo mandato e, desde
março, se licenciou do
cargo pra assumir a
Secretaria de Assistência
Social. A partir de agora,
ele passa a acumular as
duas pastas.
Em uma rede social,
Christiano falou sobre o
novo cargo.
“Se nós conseguirmos
reerguer com mais transparência, mais competência e mais economicidade
o dinheiro da saúde, nós
vamos conseguir levar
mais melhorias aonde

realmente precisa. É de
forma interina, mas eu
pretendo, neste período,
fazer um bom trabalho
para poder ficar definitivo.
Trazer todos os funcionários para conversar,
dialogar, respeitar os
funcio-nários da saúde, os
servi-dores, desde as
faxineiras até os médicos.
Vamos trabalhar juntos
para trazer uma saúde
melhor para a nossa
população”, disse.
Em nota, a Prefeitura
reafirmou que o cargo é
interino e que, até ter um
nome definitivo para uma
das pastas, Christiano vai
acumular as duas funções.
Disse também que ainda
não tem um nome para a
subsecretaria. A previsão é
que o novo secretário tome
posse após o Natal.
Relembre o caso
A Polícia Federal (PF)
cumpriu cinco mandados
de busca e apreensão na
última quarta-feira (20).
Segundo a PF, a operação
"Esterilização" foi desencadeada após denúncia do
Ministério Público Federal

(MPF) de superfa-turamento na Secretaria de
Sáude.
Os alvos da ação foram
a secretária de Saúde,
Suzane Menezes, e a
subsecretária, Michelle
Silvares. Policias estiveram
na casa delas no bairro
Olaria, na sede da secretaria e em endereços na
Tijuca, no Rio de Janeiro.
O órgão afirmou que
Suzane e Michelle são
investigadas pelos crimes
de dispensa fraudulenta de
licitação, peculato e corrupção passiva. Segundo as
investigações, que tramitam sob sigilo, as responsáveis pela secretaria de
Saúde fraudaram contrato
e superfaturaram quantitativos a fim de favorecer a
empresa Bioxxi, que tem
sede no Rio de Janeiro.
Renato Bravo, prefeito
de Nova Friburgo, falou à
Inter TV sobre a operação
da Polícia Federal (PF) e
disse que ficou surpreso
com a suspeita de irregularidades em contratos da
Secretaria de Saúde.

A arrecadação aconteceu por meio dos funcionários e parceiros da fábrica

Aniversário dos 22 anos
de emancipação política
administrativa de Macuco
Macuco completou no dia 28 de dezembro, 22 anos de emancipação. A administração
municipal comemorou a data com quatro dias de festa que levou um grande público de
macuquenses e visitantes ao centro da cidade.
Na noite de 28 de dezembro , ás 21 horas show de abertura e às 23 horas muita animação
com Diego Lacer. Na noite de 30/12 Grupo Simplicidade e para fechar a noite, show com
Glauco Zulu. E para encerrar a noite de 31 de dezembro show com DJ Bruno Henriques, queima
de fogos e logo após continuação da festa com a Banda Pinzindim.

