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Um homem que es-
tava correndo pela pis-
ta de descida da Aveni-
da Brasil foi detido por
PMs do 9º BPM (Ro-
cha Miranda), ontem,
em Coelho Neto, acu-
sado de assalto. Ele foi
identificado como sen-
do um sargento refor-
mado da Aeronáutica. 

Ex-sargento
vai em cana

Revolta taca
fogo no busão

Após a prisão de três
suspeitos de tráfico por
policiais militares do
20º BPM (Mesquita),
um grupo fechou as pis-
tas da Via Light, na Vila
Norma, em Mesquita.
Os manifestantes para-
ram um ônibus da via-
ção Vila Rica e atearam
fogo no veículo. Nin-
guém se feriu. 

A BlockFire Equipamentos e Sistemas Ltda.- CNPJ.02.763.663/0001-93 torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC,através do Processo nº
14.201.146/2011, a LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO de nº 001225/2014 com validade
até 27/03/2019 para REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCÊNDIOS na Rua Sargento Ferreira,186 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA

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

PORTARIA N° 054, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1° INTERROMPER, a partir desta data, o período de férias, relativas
ao exercício de 2014, concedido ao servidor 07.01.00049 ALESSANDRO
JOSE DE O. MACHADO, através da Portaria nº 266/13;
Art. 1° AUTORIZAR ao servidor 07.01.00049 ALESSANDRO JOSE DE O.
MACHADO o gozo de 16 (dezesseis) dias a vigorar no período de 16/07/14
a 01/08/14. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.  

Nova Iguaçu, 31 de março de 2014.

Mauricio Morais
Presidente - CMNI

Prezado cliente, lamentamos informar alguns 
erros em nosso tabloide de ofertas de abril com 
validade até 4/5. 

A Led Sony 32” R435  não é Full HD;

Na oferta da lavadora Electrolux LTD06, o 
parcelamento correto é 12x R$ 79,90 no cartão. 
Total a prazo: R$ 958,80;

Na oferta da lavadora Consul CWG11, o 
parcelamento correto é 12x R$ 132,90 no 
cartão. Total a prazo: R$ 1.594,80;

Na oferta da lavadora Brastemp BWC10B, 
o parcelamento correto é 12x R$ 119,90 no 
cartão. Total a prazo: R$ 1.438,80;

Na oferta do micro-ondas LG, o modelo correto 
é MS3042 e possui 16 programas de cozimento.

Pedimos desculpas por esses erros e, desde já, 
estamos à disposição para esclarecimentos.

ERRATA

GERAL

Um caminhão de frango
apreendido ontem ia ali-
mentar mais do que a barri-
ga. Junto da carga do veículo
frigorífico, a Polícia Federal
pegou armas e drogas que,
segundo os agentes, iriam
para a facção que resiste ao
processo de pacificação, es-
pecialmente nos complexos
da Maré, de Manguinhos e
na Favela do Jacarezinho. 

Olha quanta coisa tinha no
caminhão, que vinha do Para-
ná para o Rio: pelo menos seis
fuzis automáticos com grande
poder de fogo; 38 pistolas

Gloks (uma das mais moder-
nas armas do mundo) calibres
9mm, e dezenas de caixas de
munição calibre 9mm, .40 e
222 (usados em fuzis), além de
haxixe, maconha e centenas de
frascos de lança-perfume.

Com a carga, foi preso o tra-
ficante Illan Nogueira de Sa-
les, o Capoeira. O cara foi cap-
turado no momento em que
recebia o material, num posto
de combustível na Rodovia
Presidente Dutra, em Nova
Iguaçu. Ele é acusado de parti-
cipar da derrubada de um heli-
cóptero da polícia, em 2009, no

Morro dos Macacos e também
é suspeito de comandar o ban-
do que invadiu uma delegacia
no Engenho Novo, em 2012,
para resgatar o traficante Fabi-
ano Atanázio da Silva, o FB. 

Ao ser flagrado pela Polícia
Federal, Capoeira não estava
sozinho: ele foi preso com
Alan Faustino Duarte e Eliseu
Pereira dos Santos, suposta-
mente traficantes que estavam
fazendo sua escolta. O cami-
nhão era dirigido pelo motoris-
ta Marcelo Muller. Com ele,
foram encontrados cerca de
R$ 10 mil em dinheiro vivo.

Frango com armas e drogas
GALERA DO TRÁFICO LEVA CONTRABANDO MALOCADO EM CAMINHÃO COM COMIDA, MAS O PERDE NA DUTRA

BPolícia encontrou muita arma e munição no meios dos frangos

MARCELO PIU

O Ministério Público vai
analisar se entra no caso do
sumiço de 14 armas do
Complexo de Gericinó. A
Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária
(Seap) investiga o caso des-
de 15 de maio de 2013 e ain-
da não descobriu nada.

A Seap informou ainda
que desapareceram 13 pis-
tolas 380, um revólver cali-

bre 38 e cinco coletes balísti-
cos. O material seria das po-
lícias Civil e Militar e foram
emprestadas para a Seap na
década de 80. Como, na ges-
tão do secretário César Ru-
bens, os agentes passaram a
ter armas da própria pasta,
as corporações pediram de
volta o armamento. Na de-
volução, parte do material
não foi encontrado.

Armas sumiram
de penitenciária
CRIME EM GERICINÓ SERÁ INVESTIGADO

BSumiço de 14 armas abriu sindicância no Complexo de Gericinó 
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