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- Demitido s/ justa causa
- Trabalho s/ carteira assinada 
- Direitos Trabalhistas
- Direitos do consumidor e penal 

EQUIPE ALTAMENTE ESPECIALIZADA, MAIS DE 30 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

CONSULTAS GRÁTIS!

(21) 2263-9047

de  e xp e riênci
a30

Anos

Dr. Carlos Sarmento OAB/RJ 75.458
Rua da Quitanda, 194 - Gr. 801 - Centro - RJ 

(Próx. Praça Mauá)
www.cj i .com.br

PORTARIA N° 075, DE 15 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 GABRIEL DE FREITAS SANTOS para ocupar o Cargo em 
Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código 
Identificador DG3-018, a contar de 18 de maio de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 076, DE 15 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 PATRÍCIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA SILVA para ocupar 
o Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, 
Código Identificador DG3-021, a contar de 18 de maio de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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

CONTRATA

Para JACAREPAGUÁ
Trabalho braçal, carga e descarga em armazém de logística

Salário + VR + VT + Plano de Saúde + Cesta Básica
Compareça na Av. Presidente Vargas, 583 

sala 316, de segunda a sexta, às 8h30.

www.consultservrh.com.br

AJUDANTE DE ARMAZÉM

Oito suspeitos rodaram
por tráfico após serem fla-
grados pela Polícia Rodovi-
ária Federal transportando
meio quilo de cocaína e uma
porção de maconha. O caso
rolou na rodovia Rio-Petró-
polis (BR-040), em Petró-
polis, Região Serrana, na
madrugada de sábado. 

Galera é presa 
com pó e erva 
POLÍCIA PEGOU OITO NO FLAGRA NA BR-040

BDrogas foram apreendidas

DIVULGAÇÃO

Um dos principais sus-
peitos de ter sequestrado e
matado a irmã do lutador
de UFC Vitor Belfort, Da-
nilo de Oliveira de Almei-
da, conhecido como Dadá,
foi recapturado pela polí-
cia na madrugada de sába-

do, na Gamboa. 
Danilo fugiu do Instituto

Penal Vicente Piragibe dia
3 de fevereiro de 2013, com
mais 31 internos, passando
por um túnel construído na
tubulação de esgoto. O caso
está na 5ª DP (Mem de Sá).

Suspeito de
sequestro roda
ELE TERIA MATADO IRMÃ DE VITOR BELFORT

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

Medo na cidade fantasma
A lua de mel dos sonhos quase vira um pesadelo assustador

O casal fez a sonhada vi-
agem de lua de mel. Um
mês de férias e seguiram
para o interior da Inglater-
ra. No percurso, encontra-
ram uma cidade em ruínas
chamada Whitcomb. Anda-
ram pelas ruas e viram pes-
soas caminhando muito
devagar. Perguntaram pa-

ra uma senhora como fari-
am para chegar ao destino
desejado. Ao se aproxima-
rem, viram que seus olhos
eram brancos, e ela brigou
com eles numa língua es-
tranha. Assustados, fugi-
ram dali. Chegaram em dez
minutos à cidade vizinha e
descobriram que era lá a ci-

dade procurada. No hotel,
o balconista perguntou:
‘Vocês estiveram em Whit-
comb? Há cem anos um
raio caiu na cúpula da igre-
ja e matou a população. É
comum verem espíritos va-
gando pelas ruas. E há ca-
sos em que simplesmente
o visitante não volta’.

munidade pelos assassinatos.
Renata Marques Lourenço,

de 35 anos, irmã de Rodrigo,
disse que a família não recebeu

nenhuma ajuda do governo, e
que pretendem processar o Es-
tado ao fim das investigações.

— Tivemos que resolver tu-
do sozinhos. O Estado é falho e
nem se pronunciou. Tenho
uma filha de 8 anos que ficou
muito abalada com tudo o que
aconteceu. Os policiais pensam
que todo mundo é bandido.

Com policiamento reforça-
do, o comércio abriu normal-
mente na manhã de ontem.
Mas, quem vive ou trabalha na
região continua com medo.

— Estamos em estado de
alerta. Não queremos virar
mira de traficantes — contou
uma vendedora.

Amigos e parentes dos mo-
totaxistas Rodrigo Marques
Lourenço, de 29 anos, e Ra-
mon de Moura Oliveira, de 22,
fizeram protestos ontem, de-
pois do sepultamento das víti-
mas no cemitério do Catumbi.
Os jovens foram mortos entre
a noite de quinta-feira e a ma-
drugada de sexta, no Morro do
São Carlos, no Estácio. 

Após o enterro, colegas de
profissão seguiram de moto
até o Palácio Guanabara, sede
do governo do estado, em La-
ranjeiras, onde fizeram um
protesto. Os parentes de Ro-
drigo e Ramon acusam polici-
ais do Bope que ocupam a co-

Protesto marca
sepultamentos

COLEGAS DE MOTOTAXISTAS FAZEM ATO NO PALÁCIO GUANABARA

BDepois de enterro teve protesto

FABIO SEIXO




