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Sistemas de saneamento rural são
instalados em Santa Maria Madalena
Recursos são do Banco Mundial e beneficia 5 mil famílias. Fossas sépticas biodigestoras foram instaladas na área rural
Foto: Solange de Paula/Divulgação

Mais de 120 famílias rurais de Santa Maria Madalena,
na Região Serrana do Rio, já
foram beneficiadas com a instalação de kits de saneamento
em suas propriedades, nas
microbacias Sede/Terras Frias
e Médio Imbé. No município,
227 famílias receberão o sistema de saneamento, adquiridos
com recursos do Programa Rio
Rural, da Secretaria Estadual
de Agricultura. A tecnologia,
desenvolvida pela Embrapa,
permite a destinação adequada dos dejetos, evitando a poluição da água e aumentando a
qualidade de vida no campo.
O saneamento é uma das
ações do Rio Rural para o desenvolvimento sustentável. Ao
todo, o programa já investiu R$
4,2 milhões na aquisição de cinco mil unidades de fossas sépticas biodigestoras, distribuídas
entre produtores participantes
em microbacias de 24 municípios das regiões Norte, Noroeste e Serrana. A previsão é
que todas estejam prontas para
o uso até janeiro de 2015, com
apoio executivo da Emater-Rio.
Romário da Fonseca
Bizzo, da microbacia Terras
Frias, é um dos beneficiados
pelo sistema de saneamento.
Ele e sua família estão satisfeitos com o kit instalado na
propriedade de seis hectares,
onde criam peixes, galinhas,
vacas e abelhas, além de plantar eucalipto e algumas hortaliças para subsistência. “Preservar a nossa água é um
avanço muito grande. Temos
sempre que pensar no futuro.
Só aqui no sítio temos quatro

Emater-Rio vêm orientando
os beneficiários quanto à instalação, o uso e os benefícios
do equipamento. O saneamento básico foi uma demanda identificada pelo Rio Rural
junto às comunidades onde o
programa realiza ações de desenvolvimento sustentável, incentivando a adoção de boas
práticas agrícolas e conservação ambiental.
Além do município serrano, estão sendo contempladas

regiões agropecuárias de
Aperibé, Bom Jesus do
Itabapoana, Cambuci, Campos
dos Goytacazes, Cardoso
Moreira, Carapebus, Conceição
de Macabu, Italva, Itaocara,
Itaperuna, Laje do Muriaé,
Macaé, Miracema, Natividade,
Porciúncula, Quissamã, São
Fidélis, São Francisco de
Itabapoana, São João da Barra, Santo Antônio de Pádua, São
José de Ubá, Trajano de
Moraes e Varre-Sai.

Racionalismo Cristão
Uma Escola Espiritualista (XXIII)
Por Jomar Dias

Fossas sépticas oferecem mais qualidade de vida aos agricultores

nascentes e fizemos a proteção de três delas”, explicou o
produtor, que aderiu à campanha Água Limpa para o Rio
Olímpico, uma iniciativa do Rio
Rural que tem como meta simbólica proteger 2016 nascentes até as Olimpíadas do Rio.
De acordo com Danilo
Santarém Botelho, supervisor
da Emater-Rio em Santa Maria Madalena, os principais corpos hídricos, que sofrerão impacto direto das fossas naquela área, são o Rio Marimbondo
e o Ribeirão Santíssimo. “Esse
trabalho evita a contaminação
do solo, dos rios e córregos e,
ao mesmo tempo, oferece mais
qualidade de vida para o morador do campo” disse. Já o
coordenador de Infraestrutura

Foto: Paulo Filgueira/Divulgação

Romário planeja expandir a produção leiteira e de pescado

do Rio Rural, Jarbas Saraiva
Júnior, lembra que o saneamento rural é também uma ação
preventiva de saúde pública.
“Preservando o meio ambien-

te, haverá a redução dos gastos com o tratamento de doenças”, explicou.
No município, os
extensionistas rurais da

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Trajano de Moraes - PREV-TRAJANO
PORTARIA Nº 135/2014
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFORME ART. 23, INC. V, DA LEI MUNICIPAL Nº. 624 DE 23 DE MARÇO DE 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE, a partir de 11 de Outubro de 2014, ao Senhor MARCOS LUIZ VINICIUS KLAYN (cônjuge), e
a MARCOS VINICIUS LEÃO KLAYN (filho), ambos dependentes da servidora desta municipalidade, Senhora TÂNIA MIGUEL LEÃO KLAYN Matrícula nº 0109, que era pertencente ao quadro permanente, tendo sido admitida através de Contrato pelo Regime da CLT, passando ao Regime Jurídico
Único em 01/02/1993, através da Lei Orgânica nº 02 de 15/05/1993, na função de Auxiliar de Contabilidade – Nível IV.
Art. 2º - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O benefício foi concedido com fulcro no artigo nº 40 - §§ 2º e 7º - Inciso II da CF/1988, revisada pela EC41/2003, c/c. artigo 2º – Inciso II e artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/04 e artigo nº 41 da Lei Municipal nº 624/2006, sendo o provento fixado conforme
abaixo:
Art. 3º - FIXAÇÃO DO PROVENTO:
Provento (Parcela Única)........................................................................................................................................................................ R$ 1.653,15
(Um mil seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).
Observação: Com base na Lei Municipal nº 624/06 em seu artigo n° 43, a pensão será rateada entre os dependentes acima citados.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Trajano de Moraes, 14 de novembro de 2014.
Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretora Presidente

Os racionalistas cristãos têm que dar exemplos de
valor às pessoas que encontram a cada passo, em todos
os lugares, muitas delas aflitas, desnorteadas com os sofrimentos por que passam, sem saber que rumo tomar ou
tomando um rumo errado.
Nem sempre as orientações que recebem mostram
a saída correta e adequada das situações angustiosas em
que se acham.
E assim se quedam, enfraquecidas espiritualmente.
Nada aproveitam da existência e das lições que poderiam ser tão úteis, porque muito se aprende com os
tropeços da vida, com os sofrimentos. Mas, para as pessoas esclarecidas, tal não acontece, porque superam as
próprias faltas e as inferioridades humanas, seguindo em
frente altaneiras com valor e coragem.
É IMPORTANTE AO SER HUMANO PERCEBER QUE TEM “FERRAMENTAS” MÚLTIPLAS
PARA APERFEIÇOAR O SEU ESPÍRITO E A SUA
NATUREZA HUMANA.
A espiral evolutiva da humanidade tem a ver com o
aperfeiçoamento do espírito através da encarnação, ou
vida física, mas sem esquecer de que todos fazemos parte do “TODO”, isto é, da Unidade Universal em que tudo
está interligado, por tal fato, a união entre todos é indiscutível: somos todos criação da mesma fonte...Então, se
somos todos origem da mesma partícula universal e
indivisível, temos o dever e devemos ter a intenção de
partilhar entre nós todo o conhecimento adquirido no sentido do processo evolutivo, e devemos fazer graciosamente, pois então será como fazê-lo a uma parte de nós.!
Militante da filial do RC em Trajano de Moraes-RJ
FILIAL EM TRAJANO DE MORAES-RJ
REUNIÕES PÚBLICAS ÁS 2ª 4ª e 6ª FEIRAÁS 19 HS.

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Trajano de Moraes - PREV-TRAJANO

Em frente o Posto Paineiras - ENTRADA FRANCA

Clube Montanhês de
Santa Maria Madalena
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Clube Montanhês de Santa Maria
Madalena Luiz Gonzaga Fintelman, no uso de suas atribuições legais e estatutárias , resolve convocar os associados para participarem da Assembléia Geral (Ordinária) que será realizada no próximo dia 02 de dezembro
de 2014, terça-feira, na sua sede, situada em Santa Maria
Madalena. Primeira convocação com a presença de mais
de 50% dos associados presentes, das 08:00 às 17:00
hrs; e, não havendo fórum, em segunda convocação, às
19 horas, com qualquer número, para deliberar sobre o
seguinte:
a) Eleição da Nova Diretoria para o período de
2015 à 2016.
Santa Maria Madalena, 25 de novembro de 2014
Luiz Gonzaga Fintelman
Presidente

PORTARIAS NSº 133 e 134/2014
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFORME ART.
23, INC. V, DA LEI MUNICIPAL Nº. 624 DE 23 DE MARÇO DE 2006.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER licença para tratamento de saúde ou auxílio maternidade com vencimentos integrais
de acordo com o inciso I do art. 18 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais c/c. com os artigos 32 e 34 da Lei
Municipal nº 624 de 23 de março de 2006, aos servidores abaixo elencados, submetidos à perícia médica nesta data:
PORT MATR

NOMES

PRAZO

133/14

4065

ALCIMAR PAIXÃO

060 dias

PERÍODO NO PREV
12/11 a 10/01/2015

134/14

4044

MARCIA CRISTINA BEVITORI NEVES 030 dias

03/11 a 02/12/2014

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos legais a partir das datas
iniciais das concessões.
Trajano de Moraes, 14 de novembro de 2014.
Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretora Presidente

Manter a cidade limpa e bonita é uma
obrigação de todo cidadão

