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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Gabinete da Presidência

PORTARIA N° 244, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - Designar a servidora VERA LUCIA SANTANA COSTA,
matrícula nº 07.01.00048, para exercer a Função Gratificada de Assistente de
Manutenção, Conservação e Limpeza, símbolo FG3, Código Identificador
FG3-01, a contar de 1º de outubro de 2013.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2013.

Mauricio Morais
Presidente
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MAIS

Policiais do 9º BPM (Ro-
cha Miranda) fizeram uma
operação, ontem, nos mor-
ros da Serrinha e do Cajuei-
ro, em Madureira. Segundo
o batalhão, foram apreendi-
dos dois fuzis, uma granada,
uma pistola e drogas. O ma-
terial foi encaminhado à 29ª

DP (Madureira). Esta se-
mana, um intenso tiroteio
assustou moradores da re-
gião. De acordo com a PM,
as duas comunidades são
dominadas por facções ri-
vais, e traficantes da Serri-
nha estariam tentando to-
mar o controle do Cajueiro.

Polícia apreende drogas e
armas no Morro da Serrinha

EMOÇÃO NA DESPEDIDA
THIAGO LONTRA

BFoi enterrado, ontem, no Cemitério de Inhaúma, o corpo
do lutador de MMA Leandro Caetano de Souza, o
Leandro Feijão. Ele passou mal pouco antes da pesagem
para uma luta. Feijão teria sido vítima de um AVC.

Morreu, na manhã de on-
tem, no Hospital Estadual
Getúlio Vargas, na Penha, o
adolescente X, de 17 anos.
O jovem havia dadp entrada
na unidade anteontem, com
marcas de espancamento. A
informação foi confirmada
pela direção do hospital. 

O menor chegou ao Ge-
túlio Vargas levado pelos
Bombeiros, após ter sido
encontrado semi-inconsci-
ente e com sinais de agres-
são, em um canteiro de

obras da Transcarioca, na
Rua Ibiapina. No seu peito,
estava escrito à caneta a
frase: “Eu sou ladrão”.

A direção do hospital in-

formou ainda, por meio da
assessoria de imprensa, que
o paciente estava com vári-
as lesões pelo corpo. Ele foi
avaliado pela cirurgia geral
e ortopedia, além de ter si-
do submetido a exames de
raios X no crânio, tórax, ba-
cia, pernas e mãos.

Segundo testemunhas, o
jovem teria sido espancado
por traficantes da Vila Cru-
zeiro, na Penha, após su-
postamente ter assaltado
casas de moradores. 

Menor morre depois de
ser espancado na Penha
NO PEITO DO RAPAZ, ESTAVA ESCRITO À CANETA “EU SOU LADRÃO”

Ao dar
entrada no
hospital, o
jovem negou
ter praticado
os roubos

cipal Miguel Couto, no Le-
blon. A Polícia Civil não des-
carta a hipótese de homicídio.

De acordo com a investiga-
ção da 14ª DP (Leblon), onde
a ocorrência foi registrada,
Norma gritou pedindo socor-
ro. Uma vizinha, que saía do
prédio, ouviu e chamou o pai,
que arrombou a porta do
apartamento da idosa. No
primeiro andar do imóvel du-
plex, Norma estava deitada
no chão, com cortes pelo cor-
po. Assustada, Liliane, que
não vivia no mesmo aparta-

mento que a mãe, correu para
o segundo andar e acabou
caindo da janela.

— Tudo leva a crer que,
após a briga, a filha se jogou
pela janela. Porém, nenhuma
hipótese está descartada —
disse a delegada adjunta da
14ª DP, Flávia Barros, res-
ponsável pelo caso.

Há dois anos, Liliane ficou
famosa na internet. Detida
com um estilete, a advogada
apareceu transtornada em
um vídeo. Ela chegou a tentar
agredir um policial civil.

Uma briga entre mãe e fi-
lha acabou em tragédia no
Jardim Botânico, na noite de
anteontem. Após uma discus-
são, a advogada Liliane Góes
de Andrade, de 40 anos, teria
esfaqueando a própria mãe.
Norma Tereza Góes de An-
drade, de 73 anos, também te-
ria sido agredida com garrafa-
das. Em seguida, Liliane caiu
do 7º andar de um prédio na
Rua Pio Correia, onde a mãe
vive. Ela morreu na hora, e
Norma, ferida por cortes, foi
levada para o Hospital Muni-

Briga de família termina mal
APÓS DISCUTIR COM A MÃE, MULHER CAIU DA JANELA DO 7º ANDAR DE PRÉDIO. IDOSA LEVOU FACADAS

BO corpo de Liliane é retirado do prédio vizinho, onde acabou caindo 

FERNANDO QUEVEDO

Preso suspeito
de matar caveira

Policiais do 12º BPM
(Niterói) prenderam, on-
tem, Cleisson de Aquino
Dias, o Xampu. Acusado
de tráfico de drogas, ele é
um dos suspeitos de ter
matado um policial do Bo-
pe, no último dia 20, no
morro da Covanca.


