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Direito Previdenciário (INSS) 
• DESAPOSENTAÇÃO; Aposentadoria;
• Pensão por Morte; Auxílio Doença;
• Benefícios suspensos ou indeferidos.
• Direito do Trabalho
• Direito do Consumidor
• Revisão do FGTS (1999 a 2015)

ADVOGADO

PORTARIA N° 088, DE 20 DE MAIO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR MILENE RÚBIO DE SOUZA para ocupar o Cargo em Comissão 
de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-
017, a contar de 25 de maio de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 20 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 089, DE 20 DE MAIO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR CARLOS EDUARDO DE MELO GOMES para ocupar o Cargo 
em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código 
Identificador DG3-032, a contar de 25 de maio de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 20 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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

CONEXÃO

Vulto no museu
Vigilante vê espírito em monitor de segurança

Um vigilante de um mu-
seu do Rio viu algo muito
estranho, no último dia 18,
no monitor da segurança.
Um vulto branco, semelhan-
te a uma mulher, apareceu
em um espaço externo. 

Pra sua surpresa, ele no-
tou que uma funcionária da
limpeza, R., olhava para tal
imagem e parecia interagir
e conversar com ela. Dez
minutos depois, ao ver a fa-
xineira varrendo a escada,

ele perguntou com quem a
mulher conversava. E ela
disse: “Você viu? Jura? É a
segunda vez que vejo este
espírito aqui. A primeira foi
no Dia das Almas, e ele me
trancou no almoxarifado”. 

Eles então reviram as
imagens do circuito interno
e notam uma nuvem bran-
ca, cabelos negros e perfil
de uma mulher, que em al-
gum tempo na história, ha-
bitou aquele museu. 

— O impacto foi forte. A
polícia e os bombeiros chega-
ram ao mesmo tempo. O mo-
torista saiu algemado, prova-
velmente por estar embria-
gado. Quando cheguei lá, a
menina estava num estado
deplorável. Vi ela dar o últi-
mo suspiro antes de morrer
— disse a balconista Rose
Teixeira, de 47 anos, que se

preparava para sair quando
ouviu o acidente.

Outra moradora, que prefe-
riu o anonimato, contou que
no trecho onde rolou o aciden-
te, eles rolam com frequência:

— Há anos a gente luta
para botar um quebra-molas
ou um fiscalizador ali. Já
cansei de socorrer pessoas
após acidentes.

Um acidente de trânsito
deixou uma pessoa morta e
três feridas, na manhã de on-
tem, na Rua Irajuba, em Cam-
po Grande. Segundo o Corpo
de Bombeiros, Taiene Evange-
lista, de 21 anos, morreu no lo-
cal. Rafael Santos, de 21, Mi-
chael Oliveira, de 22, e Marlo-
ne Marques, de 21, foram en-
caminhados ao hospital. 

De acordo com morado-
res, por volta das 5h30m, o
carro desceu uma ladeira em
alta velocidade e, ao fazer
uma curva, bateu e capotou.
Todos os jovens são morado-
res da região e voltavam de
uma chopada. Dentro do
carro, havia diversas latas de
cerveja. Segundo a 35ª DP
(Campo Grande), o motoris-
ta, que não teve o nome di-
vulgado, responderá por ho-
micídio culposo (sem inten-
ção de matar), em liberdade.

Mulher morre em
acidente sinistro

TRÊS JOVENS FICARAM FERIDOS NA BATIDA EM CAMPO GRANDE 

BCarro ficou destruído após bater e capotar em Campo Grande

NINA LIMA

PRESO NO GALEÃO
FOTO DE LEITOR

BUm carro parece ter sido esquecido no meio das obras
do Aeroporto Internacional Tom Jobim e, na sexta-feira,
começaram as escavações no entorno do veículo. A
dona estaria ciente das reformas e só voltará ao local
na próxima semana, quando poderá retirar o seu carro. 

MAIS

A atriz Beatriz Parizotto,
de 14 anos, que ficou despa-
recida entre quinta e ontem,
já está de volta à casa em
que mora com os pais, na

Zona Leste de São Paulo.
Ela foi encontrada, na ma-
drugada de ontem, em Belo
Horizonte, depois de fugir
com um rapaz de 17 anos. 

Atriz é encontrada em Minas




