
l GERAL lEXPRESSO DOMINGO, 14 DE DEZEMBRO DE 2014 5

SURDEZ

4x R$ 500,00

MÉIER: 
Rua Dias da Cruz 155 / 507

☎ 2591-5300 / 2269-9304
☎ 2252-5991 / 2509-4195

RETROAURICULAR

INTRACANAL

Francisco F. Junior
Fonoaudiólogo - CRFa 1 - 14522

OTOVOX
APARELHOS AUDITIVOS

• Aparelhos Auditivos: Digitais! Digitais programados
Oticon a partir de R$ 1.850,00

• Conserto de todas as marcas / Bateria Oticon R$ 15,00 (a cartela)

Tels: (21) 3168-1544 | 3068-3466
www.aparelhoauditivomadureira.com.br

Atendimento imediato
Atendimento em domicílio

Todos os tipos de acessórios

Aceitamos todos os cartões

MADUREIRA - Rua Carvalho de Souza, 247/509 (em cima Bco. Itaú / em frente Ricardo Eletro)

* Na compra do par de aparelhos = DESCONTO ESPECIAL
REPROGRAMAÇÃO DE APARELHO 

AUDIOMETRIA C/ FONOAUDIÓLOGA (2ª, 3ª E 5ª FEIRA)

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

PORTARIA N° 197, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

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

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR VALDINEIDE DA SILVA JERÔNIMO do Cargo em Comis-
são de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Iden-
tificador DG5-003, a contar de 02 de janeiro de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 12 de dezembro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 198, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

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

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR ANA PAULA CERQUEIRA FERREIRA para exercer o Cargo
em Comissão de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5,
Código Identificador DG5-003, a contar de 02 de janeiro de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 12 de dezembro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

CONEXÃO ESSA E OUTRAS HISTÓRIAS VOCÊ OUVE TODA QUARTA, ÀS 
21H, EM WWW.CONEXAOJORNALISMO.COM.BR

Uma despedida dupla
Para dois irmãos, espírito que eles viam se foi junto com avó

O dom da mediunidade
é algo até hoje inexplica-
do, mas há casos raros em
que ocorre em família. Ga-
briel e Gabriele, irmãos gê-
meos, experimentam as
mesmas visões e sensa-
ções desde que, aos qua-
tro anos, notaram a pre-
sença do espírito de um
homem no seu quarto. Ele
sempre os observava.

O segredo dos gêmeos
só foi revelado à sua avó
materna, que também ti-
nha o dom. Ela disse ape-
nas que ele era “um ami-
go”. Foi no dia em que a
avó morreu que o espírito
se comunicou: “Ele veio
até nossas camas, e o per-
fume da minha avó ficou
muito forte. Naquela hora,
imaginamos que algo ha-

via ocorrido com ela. Pela
manhã, soubemos da mor-
te” , contaram os irmãos.

Dez anos depois do fa-
to, os irmãos não têm dúvi-
das. “O espírito era um
guardião da nossa infân-
cia, mas estava ligado afe-
tivamente à minha avó. Ele
nos deixou quando pôde
finalmente reencontrá-la!”,
interpretaram os dois.

— Foi muito rápido.
Quando cheguei aqui, ele já
estava no chão — disse San-
dra dos Santos, de 36 anos.

O motorista foi levado pa-
ra a 6ª DP (Cidade Nova), on-
de prestou depoimento. A
empresa, que faz aluguel de
veículos e coletivos não co-
mentou sobre o caso. O ôni-
bus da Vitória Tur Rio envol-
vido no acidente foi fabricado
em 2007 e vistoriado normal-
mente, até 2014. 

A polícia vai investigar o
crime como homicídio culpo-
so acidental e busca imagens
de câmeras de segurança ins-
taladas perto do local para ter
mais detalhes. 

Um homem morreu após
ser atingido violentamente
por uma roda que se soltou de
um ônibus na Avenida Presi-
dente Vargas, na altura do
dos Correios, no Centro.
Evaldo Santana, de 40 anos,
tinha acabado de sair do tra-
balho, na manhã de ontem, e
caminhava para pegar seu
ônibus na Central do Brasil.

A força foi tão grande que
o pneu parou a 200 metros da
vítima, depois de bater numa
carrocinha de lanches, na fa-
chada de um prédio e de des-
truir um vaso de plantas.
Uma amiga de trabalho do
encarregado de limpeza ficou
chocada ao ver o corpo.

Roda se solta
e mata homem

ACIDENTE COM ÔNIBUS ACONTECEU NA PRESIDENTE VARGAS

BOs agentes retiram o corpo

FABIANO ROCHA

Sabe aqueles carrões
que marcaram época como
Gurgel BR-800, Miura,
Santana, Volkswagen SP e
Monza? Você pode ter
uma miniatura de cada um
deles na sua casa com a
molezinha especial que o
EXPRESSO preparou. 

É só juntar sete selos,
acrescentar R$ 9,90 e tro-
car por um dos carrinhos!

O primeiro selo sai ama-
nhã junto com a cartela. A
troca vai rolar de 21 de de-
zembro a 9 de janeiro. 

Dá para colecionar ou
até mesmo presentear al-
guém neste Natal. Basta
ficar de olho nos dias para
pegar o carrinho. Lem-
brando que a troca de-
pende da disponibilidade
do produto.

Molezinha traz
cinco carrões
PRIMEIRO SELO E A CARTELA SAEM AMANHÃ

BA miniatura do Miura está na promoção: é só juntar os selos

DIVULGAÇÃO


