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PORTARIA BOM PREVI Nº 004/2019, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-
BOM PREVI, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Parecer Jurídico e demais
atos constantes no Processo Administrativo BOM PREVI nº 010, de 14 de janeiro de
2019,

R E S O L V E:

DESIGNAR, a Servidora MARIANNA MATTOS NARA, Auxiliar Administrativo II, Matr.
10/0021 - BP, para responder pela Função Gratificada de Diretor de Almoxarifado,
Patrimônio e Serviços, sem ônus para o Instituto, considerando o período de férias e
licença-maternidade da Servidora Tatiane de Melo C. Farinha, Matr. 10/0020 – BP.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos
retroativos a 02/01/2019.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Bom Jardim - RJ, em 18 de janeiro de 2019.

IVANIR ELEDIR THELLER
DIRETOR PRESIDENTE

Deputado Federal Luiz Lima
e a saúde em Nova Friburgo

   O Deputado Federal Luiz
Lima esteve na sexta-feira
(18/01) reunido com a Secre-
tária de Saúde de Nova
Friburgo, Tania Trilha , com
intuito de identificar as reais
necessidades da saúde pú-
blica municipal, principal-
mente em referência ao Hos-
pital Raul Sertã. Após, este-
ve reunido com a secretária
de Assistência Social, Direi-
tos Humanos e Trabalho,
Emmanuele Marque, onde
se colocou à disposição
para, junto ao Governo do
Estado, solucionar determi-

nadas demandas em prol da
população Friburguense. Por
fim, se reuniu com o Presi-
dente da Associação de
Moradores da Ponta da Sau-
dade, José Roberto Folly, no
canteiro de obras do Hospi-
tal de Oncologia da Região
Serrana, colocando o man-
dato à disposição visando a
finalização das obras, que
beneficiará toda a População
da Região Serrana.
   O deputado também se
reuniu com correligionários
políticos de alguns municípi-

os da região, entre eles,
Macuco, Cordeiro e
Cantagalo. Na ocasião citou
sua atenção ao interior do es-
tado ao debater o cenário
político e as necessidades
municipais.
   “Muito mais que destinar
emendas, quero fiscalizar a
aplicação do dinheiro públi-
co e ajudar a articular os
governos Federal, Estadual
e Municipal para aprofundar
relações e levar benefícios
aos municípios”, disse Luiz
Lima.

A campanha SOS HOSPITAL DO CÂNCER NOVA FRIBURGO, agradece ao Depu-
tado Federal Luíz Lima, eleito pelo Rio de Janeiro, e que teve mais de 15 mil votos
em Nova Friburgo, por estar vestindo a camisa em prol do retorno e conclusão da
obra do Hospital do Câncer, e por estar convidando a todos os deputados eleitos,
governador, os prefeitos de todas as regiões e vereadores para lutarem por este
projeto, pois é uma luta de cada cidadão e cidadã de bem de todo estado, e
principalmente da região serrana.

Lembramos que este Hospital já tem um nome aprovado pela ALERJ, e um nome
muito honrado também, que é Francisco Faria, fundador da Stam Metalúrgica.

A AMAPS ( ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA PONTE DA SAUDA-
DE), agradece a todos pelo empenho e apoio a esta campanha.

Luíz Lima foi eleito pelo (PSL), partido do atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro.

Atenciosamente,
José Roberto Pacheco Folly - Presidente da AMAPS

Foto/divulgação.

Operação Barreira Fiscal
recupera moto roubada e

prende foragido da Justiça3
   Agentes da Operação
Barreira Fiscal prende-
ram, na tarde desta quin-
ta-feira, um foragido da
Justiça no posto de
Nhangapi, em Itatiaia. O
suspeito, de 58 anos, foi
abordado em um cami-
nhão que transportava la-
tas vazias e vinha de São
Paulo com destino ao Rio
de Janeiro. Após os agen-
tes consultarem o Núcleo
de Inteligência da Segov
foi verificado que contra o
motorista havia um man-
dado de prisão pendente.
Também foi encontrado no
caminhão uma pequena
quantidade de maconha.
Ele foi conduzido à 99ª DP
(Itatiaia) onde permane-
ceu preso à disposição da
Justiça.
   No mesmo dia, o posto
fiscal de Levy Gasparian
recuperou uma moto rou-

bada. Os agentes aborda-
ram uma motocicleta que
tinha o chassi adulterado.
Após consulta ao Núcleo
de Inteligência, foi consta-
tado que a documentação
não correspondia ao veí-
culo. O caso foi registra-
do na 108ª DP (Três Rios).
   No posto fiscal de Angra
dos Reis, os agentes
abordaram um carro com
100 kg de frango em pro-
cesso de descongelamen-
to. Como o veículo não
possuía câmara
frigorífica, foi acionada a
Vigilância Sanitária, que
descartou a mercadoria.
   A Operação Barreira Fis-
cal foi lançada pela Secre-
taria de Estado de Gover-
no com o objetivo de apoi-
ar a Secretaria de Estado
de Fazenda na fiscaliza-
ção do trânsito de merca-

dorias no estado e coibir
a sonegação de ICMS (Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços),
além de atuar na apreen-
são de drogas, armas e
produtos pirateados e
combater crimes ambien-
tais.
  A Barreira Fiscal possui
cinco postos f ixos:
Nhangapi (Via Dutra, em
Itatiaia), Levy Gasparian
(BR 040), Mato Verde (BR-
101 Norte), Angra dos
Reis (BR-101 Sul) e
Timbó (RJ-186, no Trevo
de Itaperuna). Além uma
unidade volante da opera-
ção que percorre as prin-
cipais rodovias do estado
e uma equipe da Opera-
ção Bomba Limpa que
atua em parceria com o
Procon-RJ para fiscalizar
postos de combustíveis.

Ocorrências foram registradas em postos fiscais de Itatiaia, Levy Gasparian e Angra dos
Reis

Unesco elege Rio de
Janeiro Capital Mundial

da Arquitetura
Cidade de 450 anos reúne patrimônio arquitetônico

rico que mistura história e modernidade

O Rio de Janeiro amanhe-
ceu com o título da
Unesco de Capital Mundi-
al da Arquitetura. A esco-
lha foi anunciada, esta
manhã, na sede da orga-
nização em Paris, na
França. A cidade, que mis-
tura modernidade e histó-
ria em suas ruas e bairros,
é a primeira a receber a
honraria nessa categoria.
Em 2012, também foi a
primeira a ganhar da or-
ganização o título de
patrimônio cultural mundi-
al na categoria paisagem
urbana.
   A iniciativa faz parte de
um acordo firmado entre
a Unesco e a União Inter-
nacional dos Arquitetos
(UIA). Em julho de 2020, o
Rio sediará a próxima edi-

ção do congresso mundi-
al da entidade, que deve
reunir até 20 mil profissio-
nais.
   Para o governador Wil-
son Witzel, o título é uma
oportunidade de divulgar
as qualidades da capital
fluminense, mas também
traz a responsabilidade de
torna-la mais inclusiva aos
seus habitantes.
  - Esse título é recebido
com muita felicidade, mas
também nos traz a res-
ponsabilidade de traba-
lhar arduamente, com as
outras esferas administra-
tivas, para ajudar a desen-
volver o Rio de Janeiro,
tornando-o mais inclusivo
para os seus cidadãos.
Ser a primeira cidade re-
conhecida como Capital

Mundial da Arquitetura é
também mais uma oportu-
nidade de divulgar o Rio
de Janeiro no exterior,
mostrando que esse lugar
reúne características úni-
cas no mundo. O Rio é um
casamento perfeito entre
a natureza deslumbrante
e a arquitetura de gênios
modernistas como Oscar
Niemeyer, Lúcio Costa e
Roberto Burle Marx. Além
disso, a cidade preserva
um patrimônio arquitetô-
nico muito rico, capaz de
reunir, muitas vezes em
um mesmo bairro, prédios
do Brasil-Colônia, passan-
do pelo período eclético
do início do século XX, até
edifícios tecnológicos de
hoje – falou.

www.jornalomacuco.com.br
(22) 2554-1221


