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ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no artigo 63, II, da Lei 
Orgânica Municipal, tendo em vista o contido no processo administrativo nº 
389/15, que informa suposta irregularidade pelo condutor do veículo placa LUP-
5441, resolve nomear os servidores PAULO ROCHA JORDÃO, MARCIO ROBERTO 
DE OLIVEIRA e MAURILIO DA SILVA DE OLIVEIRA para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis, apurar suposta irregularidade praticada pelo condutor do veículo nº 
LUP-5441, informada pelo senhor Paulo Renato P. Teixeira, constante de fl. 02, do 
processo administrativo supramencionado.

Nova Iguaçu, Em 18 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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

Para tentar encobrir o cri-
me, Eder fez um registro de
sequestro. Ele estava na dele-
gacia com a namorada (que
não é a mãe do menino) e con-
tou que traficantes da Favela
Castelar (de uma facção rival
à que controla a Três Irmãos),
haviam levado a criança.

Os agentes descobriram a
farsa e o pai passou a ser o
principal suspeito. Equipes fa-
zem buscas pra tentar achá-lo.
A mãe de Thainan é deficiente
auditiva, não mora com Eder e
está grávida de outro homem.

Eder Moraes de Lima, de
22 anos, teve a prisão decreta-
da na madrugada de domingo
para segunda. Ele é suspeito
de matar o filho, Thainan San-
tos de Moraes, de 1 ano e 7 me-
ses, e esconder o corpo no ar-
mário de casa, na Favela Três
Irmãos, em Belford Roxo. 

O corpo foi achado por
agentes da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) no domingo.
Ele estava enrolado num len-
çol e, segundo peritos, foi
morto por asfixia.

Homem suspeito de
matar filho de um ano

ELE ESCONDEU O CORPO DA CRIANÇA NO ARMÁRIO DE CASA, EM BELFORD ROXO

BEder fez um registro de sequestro para tentar encobrir o crime
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Dilma Rousseff assi-
nou, ontem, o contrato
de concessão da ponte
Rio-Niterói, que a partir
de 1º de junho será co-
mandado pelo Ecorodo-
vias. A partir desta data,
o pedágio será R$ 3,70.
Em março, o governo co-
locou em licitação 13 qui-
lômetros da BR-101, in-
cluindo a ponte.

Concessão
da Ponte
assinada

Os primeiros resultados
dos laudos sobre salgados re-
colhidos em pastelarias do
Rio mostram que as lancho-
netes vistoriadas têm péssima
higiene. Mais de 50% das
amostras recolhidas (ao todo
foram 103 produtos) estavam

contaminadas. Entre as bac-
térias detectadas, os exames
chamaram a atenção para a
presença de grande quantida-
de de Escherichia coli, indica-
tiva de contaminação por fe-
zes humanas.

Os laudos da Vigilância

Sanitária municipal, ligada à
Secretaria municipal de Saú-
de, foram obtidos com exclu-
sividade pelo “O Globo”. Se-
gundo a secretaria, as análi-
ses são tão preocupantes que
vão demandar outras ações
de fiscalização.

Fezes humanas no salgado
VÁRIAS BACTÉRIAS FORAM DETECTADAS NOS DIVERSOS PRODUTOS QUE FORAM RECOLHIDOS

BLanchonetes estão na mira
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Em reunião ontem,
decanos e diretores da
UFRJ decidiram que as
atividades voltarão à
normalidade amanhã.

No início da reunião,
o reitor Carlos Levi
anunciou que, em audi-
ência no Ministério Pú-
blico do Trabalho, um re-
presentante da empresa
Qualitécnica firmou o
compromisso de pagar o
mês de abril a todos os
trabalhadores que pres-
tam serviço à UFRJ.

Por causa da falta de
pagamento às empresas,
há lixo pelos corredores e
banheiros estão sujos. 

UFRJ
retoma as
atividades
amanhã

BReunião rolou ontem
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