
O Liam entre a mãe, Mishel, e o lutador Marcus Kowal

REPRODUÇÃO

O lutador de MMA Marcus
Kowal doou os órgãos do
filho, Liam, de um ano e
três meses, na Califórina,
EUA. O bebê estava no
carrinho, empurrado pela
tia, de 15 anos. Eles foram

atropelados na faixa de
pedestres, no domingo, por
Donna Higgins, de 72
anos, que fugiu. A jovem
passa bem. O pai só quer
“manter uma criança viva
com o coração de Liam”.

Pai doa órgãos de bebê atropelado

Excesso de remédios contribui para a doença de Isabelle

DENIS CHARLET/AFP

A francesa Isabelle Di-
noire, de 49 anos, foi uma
guerreira. Depois de lutar
contra a depressão, a muti-
lação do rosto por mordidas
de seu cão — que queria
“acordá-la” de uma overdo-
se de medicamentos —, pas-
sar por um transplante de
rosto e viver à base de remé-
dios contra rejeição, ela
morreu de câncer, em abril
deste ano. O fato só foi reve-
lado agora porque a família
não queria que todo o sofri-
mento dela fosse exposto. 

Mas os professores Jean-
Michel Dubernard e Ber-
nard Devauchelle, do Hospi-
tal Universitário de Lyon, na
França, emitiram um comu-
nicado: “Isabelle Dinoire
morreu em 22 de abril, rode-
ada por sua família. Em con-
formidade com a vontade de

seus parentes, o obituário
não foi publicado na im-
prensa para preservar a pri-
vacidade nesse momento
doloroso”. 

Segundo o jornal francês
“Le Figaro”, a paciente so-

freu rejeição ao enxerto de
pele. “Ela perdeu parte dos
movimentos de um dos lábi-
os, e os medicamentos para
combater a rejeição contri-
buíram para desenvolver o
câncer”, revela o periódico.

Morre mulher do
rosto transplantado
Primeira paciente no mundo a ter a face totalmente
restaurada na França, em 2005, não resiste ao câncer

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

PORTARIA DIG NO 008, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
Art. 1º. APLICAR a servidora ALINE DE SANTANA CARVALHO, Assessor III
Administrativo, matrícula nº 13.02.00240, a PENA DE SUSPENSÃO, por dez (10)
dias, prevista no art. 105, II, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no artigo 108,
caput, da mesma lei, por reincidência de inobservância de dever funcional previsto no
artigo 94, X, do mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013,
durante o período de 07 a 16 de setembro 2016, CIENTE a advertida que em caso
de reincidência, estará a mesma sujeita à penalidade de suspensão de até 90
(noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2016
MARTA JANETE ALVES DE OLIVEIRA ORNELLAS
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MÉDICOCURTINHAS

Um estudo da Universidade
da Califórnia, nos EUA, avali-
ou 16 mil mulheres na pré-
menopausa, durante 21
anos. A descoberta foi que
aquelas que começaram a
menstruar com 12 ou mais,

entraram na menopausa
com 50 ou mais, e mantive-
ram quatro décadas de vida
reprodutiva têm mais chan-
ces de viverem até os 90,
com menos riscos de doen-
ças coronarianas e diabetes.

Menstruar e entrar na menopausa cedo
aumentam a chance de viver até os 90


