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Academia Popular do bairro 
São João é inaugurada 

A Prefeitura de São Pe-
dro da Aldeia inaugurou nesta 
quarta-feira (14) a Academia 
Popular do bairro São João. 
Mesmo com chuvinha fina, 
moradores e autoridades se 
reuniram na praça do bairro 
aldeense para acompanhar 
a cerimônia de inauguração 
do novo espaço. As ativida-
des no local terão início nesta 
quinta-feira (15), a partir das 
6h. Com cerca de 170 m², a 
academia é voltada para a 
prática de atividades físicas 
de forma gratuita e regular.

Representando o prefeito 
Cláudio Chumbinho, o secre-
tário de Governo, Eronildes 
Bezerra, falou sobre a nova 
conquista. “Essa academia 
era uma demanda que o pre-
feito queria cumprir há muito 
tempo e que saiu pelo gran-
de empenho do subsecretário 
Thiago. Nós queremos agra-
decer o apoio de toda comu-
nidade e dizer que tem muito 
mais a ser feito; isso aqui é 
questão de saúde. Contamos 
com a população para manter 
o espaço e ser um agente fis-
calizador”, disse.

As atividades da acade-
mia popular acontecerão em 

dois períodos, de segunda a 
sexta-feira, das 6h às 10h e 
das 17h às 21h. Ao todo, o 
espaço conta com 15 equipa-
mentos especializados, como 
máquina de peito, cadeira ex-
tensora e mesa flexora, além 
de uma série de exercícios 
conjugados. 

O acompanhamento será 

feito pelos professores de 
Educação Física, Fabiana, 
Rodrigo e Roni.

As inscrições seguem 
sendo realizadas na sede da 
Associação de Moradores 
do bairro, ao lado da acade-
mia popular, até a sexta-feira 
(16), das 9h às 12h e das 14h 
às 17h. Após esse período, 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 

Estão abertas as inscrições do 
1ª Festival de Dança 

IGUABA GRANDE

Os melhores trabalhos serão premiados, com entrega de medalhas e troféus.
Já estão abertas as ins-

crições para o 1º Festival de 
Dança em Iguaba Grande, 
que acontecerá no dia 19 
de outubro. Escolas, Aca-
demias, Grupos, Bailarinos 
e Dançarinos independen-
tes, profissionais ou não, de 
todo o território Nacional e 
Internacional estão aptos a 
participarem do evento. 

Para isso, será necessá-
rio que os interessados se 
inscrevam pelo e-mail: festi-
valdancaiguaba@gmail.com 
até o dia 11 de outubro.

O Festival tem o apoio 
institucional da Prefeitura 
de Iguaba Grande, por meio 
da Secretária de Turismo e 
Lazer. 

Os melhores trabalhos 
serão premiados, com en-
trega de medalhas e troféus. 

A iniciativa é uma forma 
de criar um novo evento ar-
tístico, para fomentar as Ar-

os interessados deverão se 
inscrever diretamente com o 
professor no local. 

É necessário apresen-
tar cópias do RG, CPF e do 
comprovante de residência, 
além do atestado médico de 
saúde. O aluno deverá optar 
por um dos dois turnos no ato 
da inscrição.

tes, em especial a Dança, 
em todas as suas variações, 
no Município de Iguaba 
Grande. O evento contará 
com as mais diversas moda-
lidades, como: Clássico de 
Repertório, Clássico Livre/
Neoclássico, Dança Con-
temporânea, Jazz, Sapatea-
do, Dança Livre e Dança de 
Salão.Todos os inscritos de-
vem autorizar o uso de ima-
gem, voz e nome pela Pre-
feitura Municipal de Iguaba 
Grande e pela produção 
do Festival de Dança, em 
qualquer mídia por tempo 
indeterminado, para auxiliar 
no trabalho de valorização 
e divulgação da Dança ao 
maior número de pessoas 
possíveis.

 Para mais informações 
basta entre em contato com 
a organizadora do Evento 
Paula Andrade, pelo telefo-
ne (22)99998-2249.

CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA

O contrato de experiência 
é espécie do gênero contrato 
de trabalho por prazo deter-
minado. Ele possui um termo 
prefixado, em que as partes, 
empregado e empregador, 
têm a certeza desde o início 
de que o evento ocorrerá. 
Logo, desde o primeiro dia de 
contrato é sabido o dia, mês 
e ano em que este se encer-
rará. 

Durante o período de vi-
gência do contrato de experi-
ência ambas as partes pode-
rão se analisar e testar, bem 
como o empregador poderá 
verificar a aptidão do empre-
gado para a função contrata-
da. Assim, a personalidade, 
aptidão, afinidade, pontuali-
dade, perfil, mau-humor, téc-
nica, serão analisados.

O prazo máximo de dura-
ção é de 90 dias e só pode 
ter uma única prorrogação 
dentro deste prazo, ou seja, o 
contrato pode ser de 30 dias, 
prorrogáveis por 60 dias, ou 
de 45 dias prorrogáveis por 
45 dias, ou, ainda, de 10 dias 
prorrogáveis por 80 dias, por 
exemplo. Em caso de mais 
de uma prorrogação ou de 
trabalho superior ao limite es-
tabelecido, a consequência é 
a transformação do contrato 
a prazo determinado para 
prazo indeterminado. Com 
isso, o empregado passa a 
fazer jus às rubricas indeni-
zatórias decorrentes desta 
modalidade, como os 40% 

do FGTS (e saque), aviso 
prévio, habilitação ao seguro 
desemprego (se preencher 
os requisitos), dentre outros 
institutos peculiares.  

O empregado não pode 
assinar, ao ser recontratado 
pelo mesmo empregador, ou-
tro contrato de experiência, 
salvo para exercer função 
distinta da anterior e, excep-
cionalmente, se saiu há mui-
tos anos da empresa, pois 
entende-se que ambos já se 
conheciam e os objetivos do 
contrato de experiência já te-
riam se efetivado. Caso isso 
não seja observado, mesmo 
assinando novo contrato de 
experiência, este poderá ser 
anulado na Justiça do Traba-
lho, oportunidade em que o 
empregado terá caracteriza-
do o contrato a prazo deter-
minado desde o início.

Por fim, vale lembrar aos 
leitores que o instituto das es-
tabilidades não é aplicado ao 
contrato de experiência, com 
exceção à garantia provisória 
de emprego da gestante e do 
empregado acidentado, se-
gundo entendimentos do Tri-
bunal Superior do Trabalho.

Diego Antunes é advoga-
do especialista e professor 
universitário da graduação 
nas disciplinas de Introdução 
ao Direito, Lógica e Argumen-
tação Jurídica, Pensamento 
Crítico, Direito do Trabalho, 
Processo do Trabalho e Prá-
tica Trabalhista e da pós-gra-
duação em Direito Material e 
Processual do Trabalho.

AÇÃO E REAÇÃO
Oi tudo bem? Como vai 

você? Praticando boas ações 
e sendo realmente uma pessoa 
do bem? Acredito que sim! Na 
realidade mantenho a ideia de 
que todos nós tentamos realizar 
atitudes que entendemos como 
de bondade e compreensão 
para com aqueles que convi-
vem conosco. Pensar na ideia 
de que “Quem faz mal, para si 
o faz. Quem faz bem, para si o 
faz” nos estimula a seguir o ca-
minho da benevolência em nos-
sos gestos diários.

Mas devemos confiar nes-
te princípio e buscar agir desta 
forma exclusivamente com as 
pessoas que nos cercam ou 
sermos assim com todos que 
cruzam nosso caminho na vida? 
As sementes que plantamos em 
nossa jornada pelo mundo com 
certeza trarão frutos advindos 
das posturas que tomarmos. 
Atender com gestos de carinho 
e sorrisos de paz são princípios 
que imagino todos nós pratica-
mos sem hesitar.

É lógico que os aconteci-
mentos que enfrentamos na 
vida não estão vinculados ape-
nas às posições vividas ante-
riormente, mas não podemos 
deixar de crer na força da cari-
dade e do amor. Ao enchermos 
nossa alma de alegria, com 
disciplina e disposição de ser-
vir, certamente iremos reduzir 
em muito as nossas chances 
de errar. Esperamos sempre 
que o mundo nos receba deste 
modo e ficamos contrariados 
quando encontramos pessoas 
com dificuldade em se relacio-
nar comunitariamente. O julga-

mento humano é volúvel, mas 
se tivermos solidez na marcha 
estaremos contribuindo para um 
mundo melhor, onde indivíduos 
assim existam cada dia mais 
constantes na sociedade, nos 
entusiasmando a acreditar que 
é preciso nos amparar no bem. 
Agora vamos olhar para a socie-
dade como um todo, e colocar 
tudo que foi citado até agora 
dentro de cada setor ou parti-
cularidade da coletividade, seja 
na educação, na religião, nas 
práticas esportivas, nas rela-
ções sentimentais ou na política.  
Como seria com certeza bem 
complicada a vida de qualquer 
educador ou líder religioso que 
não trilhasse sua opinião sem 
refletir sobre esta concepção. 
Na política podemos pensar so-
bre aqueles que já estiveram no 
poder, ou seja, em algum cargo 
público. Muitos desses que erra-
ram em suas escolhas ou atos, 
causando por isto de alguma 
forma, dor e sofrimento ao povo. 
Estas pessoas muitas vezes 
se tornam opositores frenéticos 
pela sede de retornar ao poder, 
não enxergando a verdade que 
ocorria quando possuíam a fa-
culdade de transformar seu am-
biente, local ou cidade. Poderia 
alguém assim não ter medo de 
sua colheita? Mas infelizmente 
incorrem muitas vezes nos mes-
mos erros quando lhes é dada a 
chance.

O mais importante então é 
lembrarmos todos, que estamos 
prontos e conhecemos as con-
dições necessárias para fazer e 
cultivar o bem.

Até a próxima...
Deus seja louvado.

Lei de atualização do salário dos
 professores é sancionada

A Prefeitura de Saquare-
ma, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura, rea-
lizou uma cerimônia onde foi 
sancionada a Lei que atualiza 
o salário dos professores em 
relação ao do piso nacional. 
O ato, que atende a uma an-
tiga reivindicação dos pro-
fessores, aconteceu na noite 
dessa segunda-feira (12/08), 
no Centro Municipal de Edu-
cação Padre Manuel.

“Eu acredito que oferecer 
infraestrutura e desenvolver 
políticas de valorização dos 
professores é o investimento 
mais efetivo na construção 
de uma verdadeira educa-
ção de qualidade”, declarou 
a Prefeita Manoela Peres. 
Além disso, durante a ceri-
mônia, parabenizou todos os 
professores e, afirmando que 
a profissão é admirável e de 
extrema importância para a 
sociedade.

Durante a reunião, diver-
sos Secretários, vereadores 
e representantes escolares 

marcaram presença.
 O público, repleto de pro-

fessores e diretores, presen-
ciou com orgulho a assinatura 
do projeto. Na atualização, o 
aumento do salário dos pro-
fessores será de 38,1%. Esse 
valor será liquidado em três 
parcelas, e a primeira delas 

será paga em agosto; a se-
gunda em quatro meses e a 
terceira em 2021.

O Secretário de Educa-
ção e Cultura, Antonio Peres, 
relembrou que apesar da Lei 
valer para todo o Estado do 
Rio de Janeiro, poucos muni-
cípios de fato atendem à so-

SAQUAREMA

Esse valor será liquidado em três parcelas, e a primeira delas será paga em agosto; 
a segunda em quatro meses e a terceira em 2021.

licitação. 
“A atualização do salário 

é um passo muito significati-
vo para esses profissionais, 
que tanto dedicam sua vida à 
educação de todos. Precisa-
mos cada vez mais valorizar 
e respeitar nossos professo-
res”.
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Programa Criança Feliz em Silva 
Jardim entrega Filtros de Barro

Na última semana acon-
teceu em Silva Jardim a dis-
tribuição de Filtros de Barro, 
através do Projeto Filhote- 
Segurança Humana, coor-
denado pela Procuradora de 
Justiça, Denise Tarin. Os Fil-
tros foram entregues em ca-
sas onde residem crianças de 
0 a 3 anos, dos bairros Caju 
e Fazenda Brasil, que estão 
inseridas no Programa Crian-
ça Feliz. Mais de 20 Famílias 
foram atendidas, na ação que 
tem o objetivo de gerar me-
lhor qualidade na água con-
sumida. A ação teve apoio da 
Secretaria Municipal de Defe-
sa Civil e da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho Habitação e 
Promoção Social.

SILVA JARDIM
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Já estão abertas as inscrições 
para o Big Voice Araruama

ARARUAMA

Qualquer pessoa que seja moradora da cidade de Araruama e que tenha o 
dom de cantar pode se inscrever. 

Com o intuito de valorizar 
os talentos locais, a Prefei-
tura Municipal de Araruama, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer, promoverá a 
segunda edição do concurso 
musical BIG VOICE ARARU-
AMA - A Melhor VOZ DA Ci-
dade. 

Inscrições vão até dia 25 
de outubro, após essa data 
já com os grupos formados, 
daremos início à fase de au-
dições e suas etapas. 

Categoria teen 10 a 15 
anos e adulto a partir dos 16 
anos. 

Inscrições serão feitas 
na Sec. de Turismo (Casa do 
Empreendedor). Participe, 
você poderá ser o próximo ta-
lento revelado de Araruama.

Em virtude de alguns 
acontecimentos venho aqui 
hoje compartilhar alguns 
sentimentos com todos vo-
cês. Sou Professora de 
formação, Neuropsicope-
dagoga e Diretora de uma 
unidade escolar, trabalho 
com educação há mais de 
20 anos e nunca vi uma ge-
ração tão perdida quanto 
esta de hoje. Os filhos estão 
clamando por socorro, mas 
os pais não conseguem en-
tender este pedido de ajuda. 

Em meio a equipamentos 
de última geração, disper-
sivos da vida real, estamos 
vivendo uma época em que 
poucos se preocupam com o 
outro, e, infelizmente, o outro 
muitas vezes são seus filhos. 
Hoje li uma publicação do 
Marcos Piangers falando so-
bre isso: Não tenha filhos... 
Que a vida corrida dos adul-
tos de hoje estão fazendo 
com que seus filhos sejam 
educados por babás, avós 
ou pela escola e não tem o 
que mais necessitam... a 
atenção dos pais. 

Então, se você não quer 
abrir mão de sua balada, não 
tenha filhos; se não quer dei-
xar de viajar para cuidar do 
filho com gripe, não tenha fi-
lhos; se não quer perder sua 
noite de sono ou sua ida a 

academia, não tenha filhos. 
Isso mesmo... filhos dão 
trabalho sim, educar dá tra-
balho, mas é um trabalho 
que vale a pena, vale quan-
do conseguimos educá-los 
e dar a eles a atenção que 
eles necessitam para cres-
cer e se tornar indivíduos 
completos. Indivíduos que 
saibam entender o mun-
do e se colocar no lugar 
do outro. Muito se fala dos 
pais desta geração, mão 
não se percebe o quanto 
estas crianças gritam inter-
namente por socorro e nin-
guém as ouve. 

Não as ouvem pois es-
tão trabalhando, não as ou-
vem pois estão no celular, 
não as ouvem pois estão 
tão ocupados em seus afa-
zeres que sequer sentam 
para escutar seus filhos. E 
o mundo... este em que vi-
vemos... ele é cruel... pois 
para estar nele devemos 
nos moldar conforme a so-
ciedade impõe. 

E quais os padrões 
aceitáveis para a socieda-
de? Para ser bem suce-
dido você deve, já na es-
cola ter ótimas notas, ter 
todos os conteúdos bem 
guardadinhos na memó-
ria, entrar para uma boa 
faculdade, ter um bom em-

A nova geração clama por socorro
prego e ganhar bem, mesmo 
que não seja aquele trabalho 
com que sempre sonhou, afi-
nal, sonhos são pra quem? 
Vejo jovens entrando em uma 
competição acirrada dentro 
das escolas, pois tem que ti-
rar a melhor nota no ENEM, 
tem que conseguir pontua-
ção para entrar nas melhores 
universidades (de preferência 
públicas), senão sua foto não 
será colocada no outdoor da 
cidade, você será esquecido 
e todo seu esforço do ensino 
médio não valerá a pena. 

E nessa competição ex-
trema, esquecem-se que são 
jovens que ainda não tem 
toda sua maturidade cerebral 
para entender que eles po-
dem continuar tentando, que 
não é feio não conseguir de 
primeira e que outros ENEMs 
virão. Mas infelizmente mui-
tos jovens desistem... desis-
tem de viver esta competi-
ção, simplesmente desistem 
e tiram suas vidas porque se 
sentem sozinhos, porque não 
tem com quem conversar, afi-
nal, todos tem uma vida muito 
corrida não é mesmo? E pra 
onde vamos correndo assim? 
Aonde queremos chegar?

 A busca eterna pela feli-
cidade e ela, a felicidade está 
logo AQUI e todos precisamos 
enxergar isso. 

Programa Agosto Dourado 
conscientiza sobre Amamentação

SILVA JARDIM

A Secretaria Municipal de 
Saúde, através do Programa 
Municipal de Saúde da Mu-
lher promoveu, no dia 14, o 
“Agosto Dourado”. 

O programa que tem o 
intuito de intensificação das 
ações de promoção, proteção 

e apoio ao aleitamento ma-
terno, conscientizando pais e 
familiares sobre seu papel no 
apoio à prática do aleitamento 
materno, criando um ambien-
te que permita a mãe manter 
a amamentação como fonte 
exclusiva de nutrição nos pri-

meiros seis meses de vida e 
como fonte complementar até 
os dois anos de idade.

O encontro também 
aconteceu na UBS de Fazen-
da Brasil, e reuniu mães da 
localidade e profissionais da 
unidade.

Tenho pensado muito 
neste tema, um piloto, pre-
cisa cumprir um determina-
do número de horas de voo 
para pilotar determinados 
voos, para alçar lugares 
mais distantes, para alcan-
çar um nível elevado dentro 
da profissão ! 

E não é fácil, todo um 
tempo voltado para a busca 
de conhecimento, o cumpri-
mento destas horas de voo, 
subir e descer das alturas, 
os riscos, o estudo sobre 
toda a aparelhagem das 
máquinas, as aventuras, o 
medo, a paixão! Engraçado 
que comecei a trazer este 
pensamento para dentro 
do meu cotidiano corpora-
tivo de Recursos Humanos 
e você também pode trazer 
para seu âmbito profissio-
nal, seja ele de qualquer 
espécie.

Precisamos de horas de 

voo, se cheguei onde es-
tou é porque foram muitos 
anos de busca, conheci-
mento, leitura, ralação, 
a dedicação e abrir mão 
muitas vezes de inúme-
ras coisas não foi fácil, 
mas é necessário, fazem 
parte do processo, ob-
serve a sua volta, você 
vai identificar quem tem 
horas de voo! Quem não 
tem, quem diz que tem e 
na verdade só voou um 
pouco e já acha que sabe 
pilotar muito, mas na ver-
dade não sabe e precisa 
ter mais horas, quem já 
quer pilotar um boing, mas 
não tem capacidade pra 
pegar um voo comercial, 
e você que se preparou , 
que tem muitas horas de 
voo, as vezes pela rotina 
do dia a dia que engole a 
gente pode se esquecer 
que você é um bom piloto! 

- Horas de voo - 
Um piloto que tem um poten-
cial maravilhoso, que é um 
multiplicador inclusive, um 
instrutor para novos pilotos 
alçarem grandes voos.

Passo hoje aqui para 
deixar esse breve texto para 
sua reflexão, suas horas de 
voo, foram e são muito im-
portantes, não se esqueça 
delas, as vezes é bom fazer 
uma retrospectiva, se recor-
de de quantas horas você se 
dedicou e ainda se dedica, 
e como valeu e vale a pena! 
E meu recado para os que 
já estão mais experientes e 
que como eu já passaram 
por vários voos, ainda temos 
sonhos e projetos, e temos 
muito, muito pra voar . Qual 
será nossa próxima viagem? 
Vamos acumular mais horas 
sempre !
Contato: 22 99225-0820 
email.:rhcomexcelencia@hot-
mail.com e @rhcomexcelencia
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Fotos: Marcelo Tucano

Sonata dos Loucos estreia 
com casa lotada em Araruama

Estive no Teatro Municipal de Araruama 
prestigiando os atores da Cia dos Absur-
dos na peça Sonata dos Loucos. Foram 
três dias de apresentação e a casa teve lo-
tação completa e ainda contou com cadei-
ras extras. A peça conta a história de um 
interno recém-chegado em um sanatório 
que resolve levar a música até os internos 
que lá já estão, mas sofre as consequên-
cias de uma enfermeira cruel e impiedosa. 
O texto de Gilsérgio Botêlho, contou com 
a direção de Fernando Campos e vai agora 
para Macaé e Rio. Em novembro eles estão 
de volta em Araruama.

Fotos: Fernanda Santana

Artista Alan Ricardo inaugura 
o Studio Artattoo

O artista Alan Ricardo abre seu 
novo espaço. São mais de 20 anos 
de trabalhos artísticos que vão desde 
desenhos, modelagem, comunicação 
visual, charges e caricaturas. Alan 
atua com vários estilos de tatuagens 
e já está conquistando os admirado-
res da arte na pele. O Studio Artat-
too está localizado no Shopping Pi-
nho em Araruama. Para marcar (022) 
98828-9660. 

Fotos: Regina Helena

1ª Rodada de Negócios do 
Club Biliv em Búzios

Búzios recebeu a 1ª Rodada de Ne-
gócios do Club Biliv que tem a sua 
frente a renomada Coach  Bernadete                                
Branco. O Club Biliv começou a dois 
anos atrás em Cabo Frio e foi o pioneiro 
em Coworking. Agora o sucesso das ro-
dadas de Cabo Frio, São Pedro e Araru-
ama chegaram em Búzios e arassou. O 
anfitrião de Búzios foi o querido Marcelo 
do Veia Cultural Produções e o local do 
evento foi a linda pousada Catavento.

Dia do Advogado

Dia 11 de agosto se comemora entre outras coisas o Dia do Advogado. 
Não poderia deixar de passar essa data sem homenagear meus queridos 
amigos e amigas que se empenham todos os dias nesta profissão. Escolher 
seria impossível mas a próxima edição da nossa Revista Sublime vai ter uma 
dupla de advogadas que apesar da idade já escrevem uma história de suces-
so. Na foto as advogadas do escritório Cordeiro e Ramos, Mariana Cordeiro 
e Roberta Ramos. 
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Fotos: Regina Helena

Unimed Araruama completa 
25 Anos com festa Sublime

A festa em comemoração dos 25 anos 
da Unimed Araruama ficará marcada como 
a noite do bom gosto, elegância e requinte.

Hoje a frente da coopetiva o médico 
cardiologista  Dr. Elson Gatto Pollo mere-
ce realmente os parabéns pelo trabalho 
que vem fazendo em conjunto com sua 
diretoria. Completamente reestruturada a 
Unimed Araruama é uma empresa solida e 
vem oferecendo um excelente serviço aos 
seus segurados e uma parceira para seus 
coopedados. Que nossa região tenha mais 
empresas com ética, qualidade e respeito 
pelo usuário como a Unimed Araruama.

FESTMAR - 1º Festival de 
Monólogos de Araruama

O Teatro Municipal de Araruama 
recebeu ontem, 12 incríveis artistas 
para o FESTMAR - I FESTIVAL de Mo-
nólogos de Araruama, idealizado e re-
alizado pelo Espaço Cultural Fernan-
do Campos. Nomes como Igor Leal, 
Perla Duarte, Wallace Matheus, Caio 
Passos, Alessandra Salomão, Claudia 
Mury participaram, tendo como aber-
tura o monólogo premiado da poetisa 
Lili Balonecker. O II Festmar já está 
confirmado para 2020.

Fotos: Fernanda Santana

Muakad - Novo endereço
Novos desafios

Natália Muakad que já faz suces-
so no ramo da beleza, está apostando 
agora na culinária. A empresária abriu 
seu Food Truck – Muakad Arte na Co-
zinha. Com massas maravilhosas e 
um atendimento especial o novo es-
paço fica na Rodovia Amaral Peixoto 
90.401, ao lado do Super Market da 
Vila Capri. Entregas: (022) 9 8834-
1206. 

Diretoria da Unimed Araruama

Amada e Elson Gatto Pollo

Jacqueline e Marcelo Amaral

Valéria e Odir Portugal

Regina Helena e Lorena Brites

Regina Helena e Mitzi Gibson Regina Helena, Heloisa March e Kesley Castro

Maria Angela, João Alcino e Gil Sandra Aguiar, Liomar Pena, Noemia Gomes e Regina  

Jusara Cubric, Sheila Raposo e Regina Helena

Regina Helena e Amanda Gatto

Douglas e Flavia Godinho 
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CPI  vai analisar possíveis
 rasuras em prontuários 

A deputada estadual Re-
nata Souza (Psol), presidente 
da CPI do Hospital da Mulher 
de Cabo Frio da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), solicitou 
a análise taquigráfica de 19 
prontuários dos recém-nasci-
dos na unidade de saúde por 
causa de possíveis rasuras 
nos documentos. 

Desde o início do ano 20 
bebês foram a óbito no hos-
pital de Cabo Frio na Região 
dos Lagos. A informação foi 
divulgada nesta quarta-feira 
(14/08) durante reunião da 
CPI, no Palácio Tiradentes. 
“Notamos rasuras e precisa-
mos saber se foram alterados 
dados importantes. Falta um 
prontuário que ainda não re-
cebemos. Contamos também 
com a colaboração dos mo-
radores do município porque 
essas mortes são anuncia-

das primeiro pelos morado-
res antes da própria gestão 
do hospital nos fornecer es-
sas informações”, ressaltou a 
parlamentar.

No entanto, Thaís Severi-
no da Silva, Superintendente 
de Atenção Básica da Secre-
taria de Estado de Saúde, ou-
vida na reunião, afirmou que 
o Hospital da Mulher de Cabo 
Frio forneceu apenas dois 
prontuários para a secretaria. 
“Na época em que identifica-
mos esse aumento de óbitos 
no hospital, realizamos uma 
visita, solicitamos os prontu-
ários, avaliamos e aguarda-
mos mais prontuários. 

Desde então, a direção 
da unidade mudou. Com isso, 
analisamos os dois que rece-
bemos. Por que não foram 
enviados mais prontuários? 
Essa questão ainda não foi 
retomada”, justificou a supe-

rintendente. 
O Hospital da Mulher de 

Cabo Frio já foi inspeciona-
do pela Vigilância Sanitária 
da Secretaria de Estado de 
Saúde e firmou com o órgão 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), um instru-
mento utilizado na adminis-
tração pública para promover 
a adequação de condutas 
tidas como irregulares pela 
legislação ou contrárias ao 
interesse público.

 A superintendente de Vi-
gilância Sanitária da Secreta-
ria de Estado de Saúde, Adna 
dos Santos Sá Spasojevic, 
disse que a unidade rece-
beu o termo após inspeções 
da Vigilância e que foi dado 
um prazo para cumprimento 
das normas. “Foram pactu-
ados prazos entre 15 e 60 
dias para as exigências se-
rem cumpridas. Temos uma 

ALERJ

Desde o início do ano 20 bebês foram a óbito no hospital de Cabo Frio 

Prefeituras fluminenses recebem 
repasse de R$ 90 milhões 

GOVERNO DO ESTADO

Recursos são relativos à arrecadação de ICMS, IPI e IPVA
O Governo do Estado 

repassou nesta semana R$ 
90 milhões para os 92 muni-
cípios fluminenses. O depó-
sito feito pela Secretaria de 
Fazenda refere-se ao mon-
tante arrecadado no perío-
do de 5 a 9 de agosto. 

Os valores correspon-
dem à distribuição dos tri-
butos ICMS, IPI e IPVA às 
administrações municipais.

O total depositado nes-
te mês de agosto foi de R$ 
163 milhões. 

Desde o início deste 
ano, ao adicionar as cotas-
-parte e os repasses rela-
cionados às transferências 
federais e à receita direta-
mente arrecadada pelo Es-
tado, os municípios recebe-
ram um total acumulado de 
R$ 7,36 bilhões.

Os depósitos semanais 
são feitos por meio da Se-
cretaria de Fazenda, confor-
me prevê a Lei Complemen-
tar nº 63, de 11 de janeiro 
de 1990.  As consultas dos 
valores dos exercícios an-
teriores podem ser feitas 
no Portal do Tesouro do site 
da Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br).Os valores sema-
nais transferidos aos mu-

Projeto De Olho no Futuro 
já distribui mais de 230 Óculos

SILVA JARDIM

Iniciativa atingiu a marca de mais de 230 pessoas atendidas em Silva Jardim.

O Projeto De olho no 
Futuro, que tem o objeti-
vo de garantir o direito ao 
acesso à saúde visual dis-
tribuindo óculos, atingiu a 
marca de mais de 230 pes-
soas atendidas em Silva 
Jardim. 

Atendendo desde feve-
reiro de 2018, o projeto dá 
prioridade para crianças, 
adolescentes, idosos e 
pessoas com alguma defi-
ciência.

O critério de elegibi-
lidade é a prescrição de-
vidamente fundamentada 
pelos oftalmologistas do 
ambulatório. 

O projeto é uma reali-
zação da Prefeitura Mu-
nicipal de Silva Jardim, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

ANSIEDADE INFANTIL- 
SÍNDROME DO PENSA-
MENTO ACELERADO

“ O grande problema pelo 
qual a humanidade está pas-
sando”.

As exigências de um mun-
do globalizado e altamente 
competitivo bateram á porta 
de nossas casas e estamos 
receosos de não estarmos 
preparando os nossos filhos 
para o futuro. Sei que exis-
tem muitos pais vivendo uma 
rotina puxada e os filhos(as) 
também,” anda logo,vamos 
chegar atrasadas no balé,na 
natação,no judô,no futebol, 
no inglês.”  

Matriculam as crianças 
em dezenas de cursos e exi-
gem resultados e notas,dei-
xando-as estressadas e os 
pais também. 

Estamos todos passan-
do por um período em que 
tudo é rápido, onde vivemos 
estressados, buscando in-
formações 24 horas por dia. 
Não apenas os adultos, mas 
as crianças já estão neste ci-
clo de vida chamada de “Sín-
drome do Pensamento Acele-
rado”.  

Após muitas leituras e es-
tudos sobre a temática, per-
cebo, que é altamente des-
trutivo o ritmo que crianças 
vivenciam hoje. 

E os sintomas estão aí 
para comprovar. Nunca se 
dormiu tão mal e tão pouco. 
Nunca se viu tanta criança 
com problemas de ansieda-
de.

Tudo supostamente cau-
sado pelo excesso de infor-
mação,excesso de ativida-
des,cobranças,preocupações 
e uso do celular. As ativida-
des podem ser ótimas quan-
do ajudam a exercitar o corpo 
e a mente,mas podem ser 
prejudiciais quando exausti-
vas e exageradas.

É muita pressão para as 
nossas nossas crianças,é 
como se os pais tivessem 
perdido a confiança na sua 
capacidade, e precisassem 
descobrir através de indica-
dores externos se os filhos 

estão sendo bem-sucedidos 
ou não.

 Nesse cenário surge 
como um contraponto a essa 
vida acelerada o movimento 
“PAIS SEM PRESSA”. Ele é 
uma maneira de criar os filhos 
respeitando o ritmo da infân-
cia, sem querer apressar eta-
pas do desenvolvimento ou 
impor uma agenda de adulto 
para eles. 

Defende a liberdade de 
pensar e escolher,preserva 
o tempo livre e deixa espaço 
para que a criança possa se 
descobrir. É um movimento 
que tem reflexos profundos 
na relação familiar, é reco-
mendado que as crianças 
tenham uma agenda menos 
lotada de compromissos e 
mais tempo livre para brincar 
e ficar em família. 

Os “PAIS SEM PRESSA” 
se esforçam para que os fi-
lhos se desliguem um pouco 
da tecnologia (TV,CELULA-
RES, E ELETRÔNICOS EM 
GERAL) e passem mais tem-
po ao ar livre,em contato com 
a natureza e desenvolvendo 
suas habilidades. 

O resultado é uma crian-
ça mais satisfeita, tranquila,-
criativa,que precisa consumir 
menos coisas e passa a valo-
rizar o simples que é gratuito.

Todo mundo sabe que di-
minuir o ritmo nem sempre é 
fácil. Desacelerar as crianças, 
significa também desacelerar 
toda um rotina familiar. Se 
você se identificou com o mo-
vimento “PAIS SEM PRES-
SA”, mas ele ainda parece 
muito radical, tente ir introdu-
zindo aos poucos momentos 
de ócio (fazer nada em famí-
lia) - desligar o celular,ouvir 
as crianças, jogar com seus 
filhos, brincar,dormir junto,co-
zinhar sem nenhuma progra-
mação prévia. 

Paciência, afetividade e 
tolerância devem ser cultiva-
das para que as crianças se 
desenvolvam em plenitude.

Espero que você tenha 
sucesso nessa fascinante jor-
nada! 

Abraços!  

Entre os dias 30 de 
agosto e 08 de setembro, 
o Rio de Janeiro receberá 
a XIX Bienal Internacional 
do Livro, no Riocentro, em 
Jacarepaguá. A temática de 
abertura “Muito além de um 
mundo de histórias”, rece-
bendo as caravanas de es-
tudantes de diversas partes 
do estado, inclusive, da re-
gião dos lagos, durante os 
nove dias de evento. Estão 
confirmadas as participa-
ções dos autores Josh Ma-
lerman (Caixa de Pássaros, 
Piano Vermelho, Uma casa 
no fundo de um lago, pela 
editora Intrínseca), o car-
tunista Maurício de Sousa 
recebendo os fãs da Turma 
da Mônica, celebrando o 
sucesso do filme recém-lan-
çado, o filósofo e professor 
Mario Sergio Cortella - (edi-
tora Vozes), o autor do livro 
mais vendido no Brasil, Mark 
Manson (foto) - festejando 
os sucessos “A Sutil Arte de 
Ligar o Foda-se” e “Fodeu 
Geral”, publicados pela edi-
tora Intrínseca. Acessem a 
página oficial da Bienal do 
Livro no facebook e acompa-
nhem o calendário completo 
dos autores convidados.

A série se passa na 
cidade rural fictícia de 
Hawkins, em Indiana, nos 
Estados Unidos, durante 
a década de 1980, escrita 
e dirigida por Matt Duffer 
e Ross Duffer, baseada na 
obra homônima de Gwen-
da Bond, é um dos maio-
res sucessos nos últimos 
3 anos. Desde o sumiço 
do pequeno Will, a vida de 
Terry Ives virou de cabeça 
pra baixo. 

O Laboratório Nacional 
de Hawkins, localizado nas 
proximidades, é conheci-
do por realizar pesquisas 
científicas para o Departa-
mento de Energia dos Es-
tados Unidos. 

No entanto, a instala-
ção executa secretamente 
experimentos paranormais 
e sobrenaturais, envolven-
do inclusive testes huma-
nos, o que começa a afetar 
os moradores inconscien-
tes de Hawkins provocan-
do calamidades.

 Os episódios de 
“Stranger Things” estão 
disponíveis em 3 tempora-
das através do Net Flix. 

Bienal do Livro! Stranger Things!
NetFlix!

nova inspeção em setembro 
para monitorarmos a unida-
de. Também estamos fazendo 
um monitoramento à distância 
através de documentos exi-
gidos durante a pactuação e 
que estão sendo analisados 
pela superintendência”, res-
saltou Adna.

Ela afirmou ainda que o 
fechamento da unidade de 
saúde será avaliado após 
a próxima inspeção. “Como 
houve uma pactuação, a pró-
xima etapa seria a de gestão 
da subsecretaria juntamente 
com a chefia de gabinete do 
secretário para avaliar a situa-
ção e traçar um plano de ação 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Cabo Frio e ain-
da junto ao diretor técnico do 
hospital’, explicou Adna. Após 
essa data, a comissão tem um 
prazo de 30 dias para apre-
sentar o relatório final.

nicípios fluminenses variam 
em função dos prazos fixa-
dos na legislação vigente. 

Os repasses aos municí-
pios dos tributos IPI e ICMS 
são liberados de acordo com 
os respectivos Índices de 
Participação dos Municípios 
(IPM), apurados anualmente 
para aplicação no exercício 
seguinte, conforme determi-
na a Constituição Federal.
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INSTITUTO DE BENEFÍCIO
 E ASSISTÊNCIA  AO SERVIDOR 

MUNICIPAL DE ARARUAMA
-IBASMA- 

PORTARIA Nº 027
DE 07 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE PENSÃO POR MORTE DA SERVIDORA APO-
SENTADA DEUZAMAR DOS SANTOS, NO CARGO DE 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE C, MATRÍCULA 
001140-1, DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE ARARUAMA.

O PRESIDENTE DO IBASMA, no uso das atribuições e com-
petência que lhe são conferidas por lei, considerando o que 
restou cabalmente provado nos autos do Processo Administra-
tivo IBASMA nº 1224 de 01 de novembro de 2018, 

R E S O L V E:

I – CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO, nos termos do 
inciso I, § 7º, do artigo 40, da Constituição Federal c/c § 6º, 
do art. 20, da Lei Orgânica do Município; artigo 10, inciso II, 
artigo 11, Classe I e § 1º, e artigo 16 do Anexo III, todos da Lei 
Municipal 1.129 de 02 de Janeiro de 2002, a VALDO DE MEN-
DONÇA RIBEIRO, brasileiro, viúvo, portador da carteira de 
identidade nº 0467399819, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF/
MF nº 413.086.207-30, na qualidade de companheiro da então 
servidora DEUZAMAR DOS SANTOS, aposentada no cargo 
de Agente De Serviços Gerais - Classe C, Matrícula 001140-1, 
falecida aos 19 (dezenove) dias do mês de de agosto (08) do 
ano de dois mil e dezoito (2018), conforme Certidão de Óbito 
lavrada no livro C –4 às fls. 135 sob o nº de termo 1035 do 
Registro Civil de Pessoas Naturais do 1º Distrito de Macaé - 
RJ (acostada à fl. 05 dos autos), com proventos fixados em R$ 
1.265,77 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e 
sete centavos), que serão pagos mensalmente pelo IBASMA, 
compostos das seguintes parcelas:

Salário base .............................................................................
......................................... R$ 1.020,78

(Lei Complementar nº 095/2015 c/c Anexo VI da LC 038/2006).

Anuênio 24% ............................................................................
.......................................... R$ 244,99

(alínea “b” do art. 1º da Lei Municipal 638/1989).

Total de Proventos ..................................................................
......................................... R$ 1.265,77

II – Quanto ao reajuste, deverá se dar pelo índice oficial válido, 
de modo a preservar-lhe o valor real, provido de paridade em 
conformidade com o artigo 6º - A da EC. 41/2003, acrescido 
pela EC 70/2012 tendo em vista que a pensão é derivada de 
aposentadoria por invalidez.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data do requerimento, 01 de no-
vembro de 2018, nos termos do art.17, inciso II da Resolução 
IBASMA nº 01/2010, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
 
Araruama, 07 de agosto de 2019.

MACILEY DOS SANTOS AMORIM
Presidente Interino do IBASMA

________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019 - IBASMA

Nº PROCESSO: 737/2019. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊN-
CIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA - IBAS-
MA, CNPJ: 30.597.686/0001-00. 

CONTRATADA: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSUL-
TORIA LTDA, CNPJ: 10.175.059/0001-74.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENSO PRE-
VIDENCIÁRIO PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO PRE-
VIDENCIÁRIA DE DADOS CADASTRAIS, FUNCIONAIS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, 
PENSIONISTAS E DEPENDENTES, VINCULADOS AO INS-
TITUO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE ARARUAMA - IBASMA”.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02.

VIGÊNCIA: 16/08/2019 a 13/11/2019. 

VALOR TOTAL: R$141.540,00(cento e quarenta e um mil e 
quinhentos e quarenta reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01091220044.2.030

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

DATA DA ASSINATURA: 16/08/2019.

SIGNATÁRIOS: Maciley dos Santos Amorim, pela Contratan-
te, e Alexandre Mendes Meyohas, pela Contratada.

PROCESSO Nº 30912 / 2018

AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA, CNPJ 
28.529.501/0001-89 que RECEBEU da SECRETARIA DE 
AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PES-
CA, em 23 de julho de 2019 à LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO e validade ate 23/07/2023, Para a atividade 
de Comercio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores, (GNV), estabelecida à Rodovia Amaral Peixoto, 
s/n, Km 88, Vila Capri, zona urbana do Município de Ara-
ruama/RJ.

LICENÇA AMBIENTAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torne-se publico que tramita pedi-
do de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Cartório 
do Ofício Único de Arraial do Cabo-RJ, Protocolo 16.995 de 
18/02/2019, com os seguintes dados: Requerentes: FERNAN-
DO DE SOUZA PAGLIARELLI, brasileiro, solteiro, maior, eco-
nomista, portador da Carteira de Identidade n.º 01.930.515-0, 
expedida pelo DETRAN/RJ, em 18/11/2014 e devidamente 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.006.837-87, residente e do-
miciliado na Rua José Maria Rosa, n° 13, Monte Alto, Arraial 
do Cabo, neste Estado. Identificação do Imóvel: Imóvel situ-
ado na Rua José Maria Rosa, n° 13, Monte Alto, Arraial do 
Cabo, neste Estado. O imóvel é murado, com 01 (um) portão 
social e 01 (um) portão de garagem ambos na cor branca, 
constando o n.º 13, contendo 03 (três) construções. Inscrição 
Municipal - Referência Cadastral nº 122742-0. Confrontantes: 
FRENTE Confronta com a Rua José Maria Rosa; LADO DI-
REITO confronta parte com o um Prédio Residencial, na cor 
amarela, com portas, janelas e portões na cor marrom, mura-
do de esquina com a Rua da Flor, n° 09; e parte confronta com 
Prédio Residencial, situado na Rua da Flor, n° 11; LADO ES-
QUERDO confronta com o imóvel de n° 15, constituído pelo 
Prédio Residencial na cor verde, pelos FUNDOS olhando da 
Rua, parte do imóvel confronta com um Prédio de 01 andar, 
com testada para a Avenida Pedro Francisco Sanches, n° 60. 
Modalidade de Usucapião: Usucapião Extraordinária, nos ter-
mos do art. 1.238 do Código Civil. Tempo de Posse alegado 
pelas requerentes: Desde 1992. Pelo presente edital de inti-
mação, fica intimado JOÃO PEDRO RADLER DE AQUINO e 
sua mulher GIPSY RADLER DE AQUINO, LYGIA MALAGRETI 
DE SOUZA WEGLINSKI e BINA ROSEMBERG, na qualidade 
de titulares registrais e, ESPÓLIO DE RUBENS DO AMARAL, 
na qualidade de confinante do lado esquerdo, para se mani-
festarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando 
impugnação escrita diretamente no Cartório do Ofício Único 
de Arraial do Cabo, com as razões da sua discordância, no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso 
de 30 (trinta) dias desta publicação, ficando advertidos de que 
a não apresentação de impugnação no prazo previsto impli-
cará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem 
ser obtidas no Cartório do Ofício Único de Arraial do Cabo-RJ, 
situado na Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº. 10, 
Centro, Arraial do Cabo-RJ.

Arraial do Cabo, 15 de Agosto de 2019.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
-IPSJ- 

TERMO DE APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 01/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2018

IPSJ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUB. DO 
MUN. DE S. JARDIM E A LLC COMÉRCIO E EMPREENDI-
MENTO EIRELLI ME.

DO OBJETO — Constitui objeto do presente instrumento, a re-
pactuação dos valores do contrato com efeitos a partir da assi-
natura deste, que para o item relativo a alteração de materiais 
para melhor atender as necessidades ao qual se destina a edifi-
cação. Os valores do contrato foram repactuados tendo em vista 
a modificação do projeto e especificações, para melhor adequa-
ção técnica aos seus objetivos, totalizando o percentual total de 
3,48%.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO- O valor total deste termo adi-
tivo passará dos atuais R$ 69.171,17 (sessenta e nove mil cento 
e setenta e um reais e dezessete centavos) para R$ 71.577,08 
(setenta e um mil quinhentos e setenta e sete reais e oito cen-
tavos)

DA DESPESA — A despesa com este termo, no corrente exer-
cício, no montante de para R$ 71.577,08 (setenta e um mil qui-
nhentos e setenta e sete reais e oito centavos) correrá à conta 
da Dotação Orçamentária nº 091220001.2.001.4490.51.00.00 
– IPSJ - fundamentada na Lei de Diretrizes Orçamentárias sob 
o nº 1745 de 06 de julho de 2018- , programa 001, Ação 001, 
consignada para esta atividade.

Da Retificação- Ratificam-se todas as demais cláusulas e condi-
ções anteriormente acordadas do Contrato nº 02 de 2018, per-
manecendo válidas e inalteradas as não expressamente modifi-
cadas por este instrumento

Silva Jardim, 05 de junho de 2019.

ROSILANE BRUM CLER CUNHA
 IPSJ/RJ

____________________________________________________

EXTRATO DE PORTARIAS Nº 007/2019

Portaria nº 037/2019

RESOLVE, Conceder Pensão, com efeitos financeiros a contar 
de  10 de junho de 2019, pelo falecimento do servidor inativo 
Galbe Jose de Moraes, Trabalhador Braçal, Matrícula 1093/6, 
Nível 01, Classe B, a sua esposa JUDITH DO AMPARO MORA-
ES, titular de 100% da Pensão Vitalícia, tendo em vista o Proce-
dimento Administrativo n° 410/2019, de acordo com o Art. 40, § 
7º, Inciso I, da Constituição Federal e com as modificações que 
lhe foram introduzidas através das Emendas Constitucionais nº 
20/1998, 41/2003 e 47/2005 e ainda com o Art. 210, inciso I, 
alínea “a” e Art. 211, §2º da Lei Complementar nº 17/1998, cujo 
Benefício fica fixado de acordo com o Artigo 2º, inciso I da Lei 
Federal 10.887 de 18 de Junho de 2004.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
-IPSJ- 

PORTARIA Nº 038/2019

RESOLVE, Aposentar, com efeitos financeiros a contar de 01 de 
julho de 2019, Voluntariamente com Proventos Integrais, tendo 
em vista o Procedimento Administrativo n° 327/2019, AMILSON 
CARVALHO VIVIANI, Pedreiro, Matrícula 315/8, Nível 03, Classe 
H, lotado na SEMOB, de acordo com o Art. 3° da Emenda Consti-
tucional n° 47/2005, assim como lhe assegura o Art. 3º da Emenda 
Constitucional n° 20/1998, cujo Provento foi fixado com base no 
mês de referência Junho/2019.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ
____________________________________________________

PORTARIA Nº 039/2019

RESOLVE, Aposentar, com efeitos financeiros a contar de 01 de 
julho de 2019, Voluntariamente com Proventos Integrais, tendo em 
vista o Procedimento Administrativo n° 323/2019, ALDILEIA DE 
OLIVEIRA QUINTANILHA, Servente, Matrícula 682/3, Nível 01, 
Classe E, lotada na SEMEC, de acordo com o Art. 3° da Emenda 
Constitucional n° 47/2005, assim como lhe assegura o Art. 3º da 
Emenda Constitucional n° 20/1998, cujo Provento foi fixado com 
base no mês de referência Junho/2019.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ
____________________________________________________

PORTARIA Nº 040/2019

RESOLVE, Aposentar, por Invalidez Permanente e Proventos Pro-
porcionais (9.878/10.950), e efeitos financeiros a contar de 01 de 
julho de 2019, tendo em vista o Procedimento Administrativo n° 
2159/2017, ROSIMAR CUNHA DE MENDONÇA, Agente Adminis-
trativo, Nível 07, Classe F, Matrícula 1062/6, lotada na SEMEC, de 
acordo com o Art. 40, § 1º, Inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, com as modificações que lhe foram introduzi-
das através das Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003, 
nº47/2005 e n° 70/2012, cujo Provento foi fixado com base no mês 
de referência Junho/2019, sendo o benefício paritário por força da 
legislação em vigor.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ
____________________________________________________

PORTARIA Nº 041/2019

RESOLVE, Retificar a Portaria n° 004/2013 que passa a ter a 
seguinte redação: Aposentar, por Invalidez Permanente, com 
Proventos Integrais, e com efeitos financeiros a contar de 01 
de abril de 2013, tendo em vista o Procedimento Administrativo 
3719/2010, AGUINALDO DA SILVA DOMINGUES, Trabalhador 
Braçal, Nível 01, Classe D,   Matrícula 744/7, de acordo com o Art. 
40, §1º, Inciso I, da Constituição Federal, e com as modificações 
que lhe foram introduzidas através das Emendas Constitucionais 
nº 20/1998, nº 41/2003, nº 47/2005 e n° 70/2012 cujo provento foi 
fixado com base nos valores do mês de referência Março/2013.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ
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Atleta Vinnicius Martins recebe 
Menção Honrosa do Prefeito

Na manhã desta quinta-
feira (15) o Prefeito Henrique 
Gomes recebeu no gabinete 
o atleta buziano de Stand Up 
Paddle (SUP) Vinnicius Mar-
tins. No encontro o Prefeito 
entregou para o atleta uma 
Menção Honrosa da Prefeitu-
ra de Búzios em homenagem 
à sua trajetória em diversas 
competições nacionais e in-
ternacionais.

Campeão do Rei de Bú-
zios 4 vezes, o atleta de 23 
anos representou o balneário 
nos Jogos Pan- Americano 
Lima 2019, no Peru, e con-
quistou a medalha de prata 
na competição. 

Vinnicius coleciona vitó-
rias ao longo da sua carrei-
ra, foi campeão do Brasileiro 
de SUP Race 2018, bronze 
na no Mundial de SUP Race 
2018, na China, e vai compe-
tir em setembro deste ano no 
campeonato europeu de SUP, 
além do mundial de SUP no 
final do ano.

De acordo com o atle-
ta, esse ano ele participou 

BÚZIOS

Últimos dias de inscrição para a 
Corrida da Padroeira

CABO FRIO

Os atletas profissionais e amadores poderão competir nas categorias mascu-
lino e feminino, caminhada e corrida 5km e 10km e corrida 10km.

As inscrições para a 12º 
edição tradicional Corrida da 
Padroeira encerram na pró-
xima terça-feira (20/08). Mil 
candidatos já confirmaram 
a presença no evento que 
acontece no dia 25 de agos-
to.Para se inscrever basta ir 
até a Secretaria Paroquial ao 
lado da Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora da Assunção, loja 
Mormaii ou Academia Praia 
Center. Apenas no site Ticket 
Agora (https://bit.ly/2MfJqN0) 
que as inscrições são até o 
dia 16 de agosto.

Os kits variam entre as 
opções com camisa ou sem 
camisa do evento, a partir 
de R$50 e serão entregues 
nos dias 23 e 24 de agosto, 
das 17h às 22h, no Shopping 
Park Lagos. Os atletas profis-
sionais e amadores poderão 
competir nas categorias mas-
culino e feminino, caminha-
da e corrida 5km e 10km e 
corrida 10km. Para a edição 
deste ano, foram disponibili-

zadas 500 vagas a mais em 
relação à edição de 2018. A 
expectativa é que o evento 
tenha recorde de inscrições, 
com 1500 participantes. 

Os vencedores do 1º 
ao 3º lugar nas categorias 
masculino e feminino, 5km e 

10km, serão premiados com 
valores em dinheiro e kit com 
brindes. Todas as catego-
rias receberão medalha de 
participação. O evento tem 
apoio da superintendência 
de Eventos da Prefeitura de 
Cabo Frio.

de mais de 15 competições 
internacionais de Stand Up, 
representando o Brasil e tam-
bém sua cidade, Armação dos 
Búzios. 

“Ser de um balneário onde 

os esportes marítimos são de 
fácil acesso, em que você 
pode se desenvolver em um 
esporte náutico, é um grande 
diferencial para mim,” expli-
cou Vinnicius.


