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Nova Friburgo, 23 a 25/10/2021

Neste domingo tem eleições no
Nova Friburgo Country Clube
DIVULGAÇÃO

Atual vice-presidente
social e cultural, Roosevelt
Concy, concorre em
chapa única. Também serão
eleitos 20 membros do
Conselho Deliberativo

Neste domingo, 24, os sócios do Nova Friburgo Country Clube são convocados a
participar das eleições para
a escolha do novo presidente
do clube e dos 20 novos membros do Conselho Deliberativo. O atual vice-presidente
social e cultural, Roosevelt
Concy, concorre à presidência do Conselho Diretor em
chapa única, a “Azul, Amarela
e Branca - Juntos para continuar”, para assumir o lugar de
Celso de Oliveira Santos. Na

votação, os sócios do clube
deverão confirmar Roosevelt
na presidência e em seguida
votar em três nomes para o
conselho deliberativo. Trinta
sócios disputam 20 vagas para
este conselho. A votação acontecerá das 9h às 17h.
Segundo Celso Santos, que
desde janeiro de 2020 está a
frente do comando do charmoso Nova Friburgo Country
Clube, Roosevelt Concy é o
mais indicado para dar continuidade ao trabalho que vem

sendo realizado, “em nome
da estabilidade e harmonia
conquistadas, bem desenvolvidas e generosamente avaliadas pelo quadro social ao
longo dos últimos oito anos,
dos quais em quatro deles,
Roosevelt teve a honra e o orgulho de presidir o Country
(sendo eleito em 2016 e reeleito, com expressiva votação,
em 2017).”
“No ano passado, assumi
o desafio de presidir este clube que tanto amo e enfrentei,
com o apoio do Conselho Diretor, sócios, colaboradores, ter-

ceirizados e amigos, uma das
maiores crises que o Country
já enfrentou desde sua fundação. Mesmo assim, não deixei
de cuidar de cada detalhe com
amor e dedicação e de gerir a
questão financeira com muita
cautela e profissionalismo, o
que continuarei fazendo até
o final do meu mandato. Por
muitos anos, tive a honra de
fazer parte do Conselho Diretor do clube, sendo 12 deles
com um time que tem feito
história”, destaca Celso ao
agradecer a confiança, apoio
e carinho recebidos e informar

que não se candidatou à reeleição, por motivos pessoais.
Concorrem neste domingo
ao Conselho Deliberativo do
Nova Friburgo Country Clube os sócios Adauto Ribeiro,
Evaristo Monteiro, Alexandre
Martins Folly, André Kauark
Chianca, Átila Pereira Gomes de Mattos Neto, Augusto
Hassegawa kassuga, Braulio
Rezende, Bruno Thurler de
Carvalho, Carlos Alberto Ferreira, Carlos Roberto Abib Suarez (Dadá), Carlos Roberto
Thurler do Amaral, Cláudia
Heringer Gonçalves de Andra-

de, Daniel Lage Vieira Oliveira,
Fernando Antônio Palma da
Silva Filho, Guilherme Rezende Catarcione (Guigui), Homero de Araújo Padilha Neto,
João Amandio Sperb Neto, José
Antônio Rezende, Joel Wermelinger Araújo, Leandro Monnerat Ceres (Alemão), Mauro
Sérgio Costa Pereira, Mônica Cardoso Moreira, Mônica
Trigo Ruiz, Orion Quintino de
Melo, Rafael Martins Meressi,
Rafael Spinelli Parrilha, Rogério Faria, Rogério Nogueira
Kato, Ronaldo Lo Bianco e Vanessa Chilo de Moraes.

AUXÍLIO BRASIL

Governo Federal anuncia novo
benefício social a partir de novembro
HENRIQUE PINHEIRO

O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou na última
semana que o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa
Família, começará a ser pago a partir de novembro e terá um
reajuste geral de 20% no valor dos benefícios, com relação ao
programa que o antecedeu. "O Auxílio Brasil será um tíquete
médio, portanto, o valor do benefício vai variar de acordo com
a composição de cada família. Algumas estão recebendo menos
de R$ 100 e outras estão recebendo até mais de R$ 500. Esse
novo programa terá um reajuste de 20%", explicou.
Roma acrescentou que os 20% de aumento não serão sobre
o valor unitário do benefício, mas sobre a execução de todo o
Auxílio Brasil. O início dos pagamentos do novo programa vai
coincidir com o fim do auxílio emergencial, programa lançado
no ano passado para apoiar famílias vulneráveis durante a
pandemia e que terá a última parcela creditada na próxima
semana. Ao todo, o programa atendeu mais de 68 milhões de
famílias com um orçamento de R$ 379 bilhões.
A pedido do presidente Jair Bolsonaro, todas as famílias
classificadas em situação de pobreza e de pobreza extrema,
vinculadas ao Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) e ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), deverão
receber um valor mínimo de R$ 400 dentro do novo programa.
Para atender essa demanda, João Roma informou que o Governo
Federal vai estruturar uma espécie de programa transitório de
transferência de renda, que deve durar até dezembro do ano

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
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abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 28/10/2021
Horário
Endereço
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Estrada Munícipio de São Sebastião do Alto - Fazendas
Fazenda Lage - Guarani - São Sebastião do Alto
Fazenda Rio Negro - Ipituna - São Sebastião do Alto
Fazenda Serraria Guarani - Guarani - São Sebastião do Alto
Fazenda Barra - Rural - Guarani - São Sebastião do Alto
Sítio Cachoeira dos Morcegos - Guarani - São Sebastião do Alto
Sítio Lage E Barra - Guarani - São Sebastião do Alto
Sítio São José da Pedra - Ipituna Fazenda - São Sebastião do Alto
Sítio Serraria e Guarany - Guarani - São Sebastião do Alto
SUMIDOURO
12:30 às 16:30 Estrada Murinelli - Murineli - Sumidouro
12:30 às 16:30 Rodovia RJ 148 - Murineli - Sumidouro
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
16082427
16082427
16082427
16082427
16082427
16082427
16082427
16082427
16082427
16069321
16069321

de pessoas que aguardam inclusão no programa social seja
zerada. Atualmente, mais de dois milhões de famílias esperam
receber o benefício. "Hoje, o programa permanente contempla
14,7 milhões de famílias, e pretendemos chegar a quase 17
milhões de famílias", prometeu João Roma.
(com informações da Agência Brasil)

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal
de Nova Friburgo
que vem. O ministro frisou que o governo, em diálogo com
parlamentares no Congresso Nacional, busca uma saída para
financiar o novo programa dentro do orçamento previsto
para 2022.
Com o Auxílio Brasil, o Governo Federal espera que a fila

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal
de Nova Friburgo
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 057/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA para atender a demanda da Central
de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, pelo
período de 12 (doze) meses.
A empresa: IOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA – cotou o menor preço
para o item 01 o valor unitário de R$ 1.194,0000 e o item 02 o valor unitário
de R$ 230,0000, perfazendo o valor total de R$ 369.632,0000 (trezentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais).

P O R T A R I A Nº 2.595/2021
O Vereador Wellington Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais e com base no Capítulo IV, Seção I da
Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, e no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93...
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo elencados para proceder ao acompanhamento do contrato celebrado entre essa Câmara Municipal e a respectiva empresa.
Parágrafo Único – Caberá aos servidores praticar todos os atos concernentes ao
acompanhamento, ﬁscalização e cumprimento, além de:
I – Adotar, no limite de suas atribuições, providências necessárias à preservação
dos interesses da Câmara, atestando notas ﬁscais somente após comprovação da
prestação dos serviços previstos.
II – Emitir, caso necessário, relatório acerca da execução do contrato, sugerindo,
em tempo hábil, providências que julgar necessárias em benefício da Câmara.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir da vigência do contrato, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Friburgo, 22 de outubro de 2021.
Jonathan Pinheiro Chaves
Pregoeiro da Comissão de pregão II

Nova Friburgo, 21 de outubro de 2021.
VEREADOR WELLINGTON MOREIRA
Presidente

