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PORTARIA N° 163, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEIA MARCO ALEXANDRE DA COSTA para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor III - Expediente, símbolo DG8, Código Identificador DG8-052, a partir
desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

MAIS

A fábrica de massas e
biscoitos da Piraquê, que
fica em Rocha Miranda,
pegou fogo ontem. O in-
cêndio mobilizou milita-
res do Grupamento do

Corpo de Bombeiros de
Campinhos. A corpora-
ção foi acionada no co-
meço da tarde e até o fe-
chamento dessa edição
não havia informações

sobre a proporção das
chamas, nem se havia víti-
mas no local. A fábrica
que pegou fogo fica loca-
lizada na Rua Leopoldina
de Oliveira 335. 

Incêndio em fábrica assusta Rocha Miranda

Joelson Amaral, de 49 anos,
que se arriscou na travessia
com a mulher e a filha.

O caso mais recente de atro-
pelamento envolvendo o BRT
foi o da estudante de odontolo-
gia Marianna Braga Khan, de
19, morta ao ser atingida por
um ônibus articulado na Barra
da Tijuca, no dia 22 de agosto.

Responsável pela manu-
tenção da via, a Secretaria de
Conservação e Serviços Pú-
blicos informou que vai pro-
gramar uma vistoria no local
para identificar os danos e re-
alizar os reparos cabíveis. 

A inauguração das novas es-
tações chamou a atenção dos
moradores da Zona Norte.
Acostumado a pegar dois ôni-

bus para ir da Penha até a Bar-
ra, o vidraceiro Sérgio Corrêa,
de 62 anos, acordou cedo on-
tem para conferir o funciona-
mento da estação Penha 1, em
frente à sua casa.

— Vim só saber como fun-
ciona, para usar a partir de se-
gunda-feira — contou.

Além de Penha 1 e Penha 2,
começaram a funcionar as es-
tações Pastor José Santos,
Guaporé, Praça do Carmo,
Pedro Taques, Vila Kosmos,
Marambaia, Vaz Lobo, Vila
Queiroz, Otaviano e Merca-
dão. Vicente de Carvalho, que
tem integração com o metrô, e
Madureira Manacéia fazem
parte deste trecho, mas já esta-
vam em operação.

Conhecidos problemas
apareceram ontem no pri-
meiro dia de funcionamento
de 12 novas estações do BRT
Transcarioca. Foram incluí-
das paradas entre Penha e
Madureira no sistema, e pe-
destres já foram flagrados
atravessando em locais proi-
bidos. Na altura do Mercadão
de Madureira, entre as esta-
ções Mercadão e Otaviano,
pelo menos quatro buracos
abertos na grade de separa-
ção das pistas permitem que
as pessoas atravessem em lo-
cais proibidos da via. 

— A gente estava acostu-
mado a passar aqui. Agora,
tem que dar uma volta muito
grande — justificou o porteiro

Estação nova, problema velho
BURACOS EM GRADES DEIXAM PEDESTRE ATREVESSAR EM LOCAIS PROIBIDOS AO LONGO DA VIA DO BRT

BPedestre atravessa em local proibido, onde a grade já está quebrada

FABIANO ROCHA

TAPUME DE OBRA VIRA TELA DE PINTURA
MARCELO PIU

BUm grupo de dez grafiteiros transformaram os tapumes das obras da Linha 4 do
Metrô em tela de pintura, na Praça Antero de Quental, no Leblon, ontem. A
intervenção “Mãos à obra” pintou temas cariocas para deixar o lugar mais bonito

Morador de Diadema,
em São Paulo, Fabrício
Luís da Silva, de 28 anos,
desapareceu no Rio. Ele
veio para a cidade há uma
semana dizendo que bus-
cava uma amiga que arru-
maria um emprego para
ele. A última vez que Fa-
brício foi visto foi por vol-
ta das 18h30m de terça, no
Shopping Leblon. O jo-
vem teve um surto no local
e foi retirado pelos segu-
ranças, que o encaminha-
ram à delegacia do bairro.

A família acredita que
Fabrício ainda estava em
surto quando saiu da dele-
gacia, pois deixou a mala lá. 

Paulista some
após ter surto
RAPAZ DE 28 ANOS DESAPARECEU NO RIO

BFabrício sumiu há 1 semana

ARQUIVO PESSOAL


