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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no artigo 63, II, da
Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o contido no nosso processo
administrativo nº 550/13, em especial o parecer de fl. 20, nomear os
servidores ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO, PAULO ROCHA
JORDÃO e CLEBER FERRAZ SODRÉ, para sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão de Sindicância para, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis, apurar suposta acumulação ilegal de cargos públicos
praticada pela servidora Maria Ivete Pantaleão, matrícula 06.01.00043,
conforme parecer da Procuradoria da PREVINI, constante de fls. 12/15,
do mesmo processo administrativo supramencionado.

Nova Iguaçu, Em, 26 de março de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATA-

CADISTA LTDA, Inscrita no CNPJ

07.170.943/0067-38, torna público, o requeri-

mento da Licença Municipal de Operação junto à

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC,

através de processo nº 14/201.443/2013 para a

Construção de Estação de Tratamento de Esgoto

do Hipermercado Assai sito a Estrada do Men-

danha nº 3.457- Campo Grande-RJ.

GERAL

las. Na feira na entrada da No-
va Holanda, já não era possí-
vel encontrar traficantes que
costumam vender drogas en-
tre os feirantes. A cracolândia
do Parque União também
amanheceu mais vazia. Equi-
pes da Corregedoria da PM
acompanhavam o trabalho
dos policiais, para evitar possí-
veis infrações militares. Com a
prisão do traficante Marcelo
Santos das Dores, o Menor P,
a Polícia Federal levantou a
suspeita de que ele estivesse

pagando mesada a policiais
para não ser capturado.

A ocupação vai começar
nas primeiras horas de hoje.
Cerca de mil homens do Co-
mando de Operações Especi-
ais da Polícia Militar, em tan-
ques blindados da Marinha,
começam a ocupar as 15 fave-
las da região. Será o primeiro
passo para que o Exército as-
suma o controle dessas comu-
nidades por tempo indetermi-
nado para implantar as UPPs
na região.

O clima entre os mais de
120 mil moradores do Com-
plexo da Maré é de ocupação.
Ontem, diversas viaturas da
Polícia Militar foram posicio-
nadas de forma estratégica
nos acessos à comunidade.
Eles paravam alguns carros e
pedestres na tentativa de en-
contrar alguma arma ou dro-
ga que estaria entrando ou
saindo da favela.

A maioria dos moradores
aprova, mas tem medo das
mudanças na rotina das fave-

Prepara! É hora da ocupação
CERCA DE MIL HOMENS ENTRAM HOJE NAS 15 FAVELAS DA MARÉ. DEPOIS, COMUNIDADES GANHARÃO UPPS

BOs policiais revistam carros que entram e saem das favela da Maré

GABRIEL DE PAIVA

A polícia colocou atrás
das grades dois integrantes
de uma quadrilha que furta
envelopes com a grana de
depósitos em caixas eletrô-
nicos. Eduardo Vieira Cher-
fam, de 36 anos, e Luiz Felli-
pi Vieira Cherfam, de 21, fo-
ram pegos no flagra, na noi-
te de anteontem, quando se
preparavam para agir mais
uma vez num banco da Pe-

nha. Foram três meses de in-
vestigação até chegar neles. 

A dupla mostrou como
fazia para pegar os envelo-
pes. Os ladrões usavam uma
espécie de linha para “pes-
car” o dinheiro do compar-
timento. Segundo a polícia,
Eduardo e Fellipe foram
treinados por uma quadri-
lha especializada que atua
em outros estados.

Furtar não pode. Pescou?
DUPLA É PRESA POR PEGAR ENVELOPES COM DEPÓSITOS EM CAIXAS

BA dupla foi pega no flagra

REPRODUÇÃO / REDE GLOBO

MAIS

O aplicativo GPS do celu-
lar ajudou a polícia a encon-
trar dois suspeitos de assalto
em São João de Meriti. De
acordo com policiais da 64ª
DP (Meriti), após rastrea-
rem o aparelho, eles chega-
ram até João Alexandre
Avelino Avelar, de 20 anos,
e Álvaro Henrique da Silva
Junior, 20, que foram presos
em flagrante, no bairro Vila

União. Na DP, a vítima
contou que foi roubada
perto de casa, quando saía
para trabalhar. Os crimi-
nosos estavam numa moto
e fugiram levando a bolsa
com objetos pessoais, do-
cumentos, cartão de crédi-
to, dinheiro e o Iphone. Os
dois estariam armados,
mas na hora da prisão, não
foi achada nenhuma arma. 

GPS de celular roubado
entrega bandidos em Meriti

Sargento fica
ferido em Irajá

Um policial militar do
41º BPM (Irajá) foi feri-
do na manhã de ontem,
perto da comunidade do
Ficap, em Irajá, por ban-
didos que atuam na regi-
ão. Ele fazia patrulha-
mento no local e foi so-
corrido por PMs para o
Hospital estadual Carlos
Chagas, em Marechal
Hermes. 


