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Proc. BOM PREVI nº 224, de 03 de dezembro de 2015.
Assunto: Pensão Vitalícia.
Servidor/falecido: Vítor José de Lourenço.
Requerente: Helena Maria Viana Quaresma.
Resultado: Indeferido.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIOS – SOLICITAÇÃO
– PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL –
LEI Nº 9.278/96 – PROVAS APRESENTADAS – NÃO-
CONVENCIMENTO – INDEFERIMENTO.

Bom Jardim – RJ, 15 de fevereiro de 2016.
IvanirEledirThuller

Diretor Presidente
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 O município de Bom Jar-

dim, perdeu no dia 29 de fe-
vereiro o vereador, Marim
César Dutra (PSB), de 50
anos. Ele sofreu um infarto
fulminante e seu corpo foi
encontrado dentro de sua
padaria, no bairro Alves,
onde também morava.
  O corpo foi velado na Câ-
mara de Vereadores, ele foi
velado e sepultado no mes-
mo dia, no Cemitério Muni-
cipal da cidade.

    A vaga dele já está ocu-
pada pelo suplente Fran-
cisco Napoleão desde o dia
3 de março em sessão de
posse realizada na a Câ-
mara Municipal de Bom
Jardim. Todos os colegas
renderam homenagens ao
ex-vereador. Marim Dutra
fazia parte da mesa direto-
ra como o primeiro secre-
tário da Câmara. Ele foi
eleito pelo PSB, em 2012,
com 404 votos.

Bom Jardim lamenta
perda de vereador

O vereador (em memória) Márim Cesar Dutra
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Quanto mais a gente
agradece, mais coisas
boas acontecem.

  A  advogada em atuação na região- Drª Valéria Mello - ao receber
das mãos da juiza da Vara Única da Comarca de Cordeiro, Samara
Freitas Cesário, certificado por fazer parte da diretoria da OAB.

   “Me sinto honrada em fazer parte da diretoria da 45º Subseção
OAB - Cordeiro, e tenho certeza que teremos uma ótima gestão com

nosso presidente Dr. Wilson Vieitas Braga e demais colegas”.

 O macuquense  Ayr Queiroz Espindola celebrou
seu aniversário no  dia 03 de março. A família de-
seja ao provedor muita saúde, felicidades e mui-
tos anos de vida!
 A equipe do jornal O MACUCO deseja tudo de
bom ao aniversariante e familiares!
  Parabéns!!!

Feira de promoção espera público de
40 mil pessoas em Nova Friburgo

    Nova Friburgo terá a
Feira da Promoção
(Fepro) em abril. A expec-
tativa é que 40 mil pesso-
as passem pela 16ª edi-
ção. Em 2015, a feira re-
cebeu 30 mil compradores
e visitantes. O evento é um
dos maiores do gênero no
Estado do Rio e acontece
de 6 a 10 de abril, no
Country Clube, das 13h as
22h, em espaço coberto.
   O objetivo é oferecer
descontos, novidades e
atrações para todos os pú-

blicos e bolsos, além de fa-
zer com que os expositores
ofereçam seus estoques
que estão parados nas lo-
jas com preços mais com-
petitivos e atraentes. Moda
feminina, masculina, infan-
til, calçados, artigos de be-
leza, decoração, acessórios
e serviços poderão ser ne-
gociados.
   Pelo segunda vez, a
Fepro também terá um Sa-
lão de Noivas & Festas para
quem procura os melhores
fornecedores do segmento.

    O "mini shopping" terá
aproximadamente 100
estandes, praça de alimen-
tação, programação cultural,
e toda a infraestrutura neces-
sária para oferecer conforto
e segurança aos visitantes
(banheiros, placas de sinali-
zação, rampas de acesso e
equipe médica).
    “Nosso trabalho é propor-
cionar aos visitantes, tanto
da cidade, quanto os turistas,
momentos de lazer aliados
às compras de forma cons-
ciente para aproveitar a

oportunidade de descontos,
que poderão ir além de
70%. As oportunidades en-
contradas na feira serão
imensas, mas a sensação
proporcionada deve ser
agradável, com uma recep-
ção diferenciada e atrações
para toda a família”, disse
Edson Almeida, que faz
parte da organização e re-
alização do evento.
    A entrada para o evento
custa R$ 2 e mais informa-
ções podem ser obtidas
pelo telefone (22) 2522-
6942.


