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PORTARIA N° 060, DE 08 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° - NOMEIA AURENICE ALVES MACÊDO JORDÃO para ocupar o Cargo em Comissão de 
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-006, a contar desta data.

    Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Nova Iguaçu, 08 de maio de 2015

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 061, DE 08 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° - NOMEIA JOSÉ VALDEMIR DA SILVA para ocupar o Cargo em Comissão de ASSESSOR 
ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-007, a contar desta data.

    Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Nova Iguaçu, 08 de maio de 2015

Mauricio Morais
Presidente

CMNI
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Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

esse regresso, pois teve a
oportunidade de mudar de
vida. É decepcionante.

Fábio entrou para o crime
aos 9 anos, quando começou a
furtar. Ele foi para a cadeia, di-
versas vezes, por clonagem de
cartão e formação de quadri-

lha. Aos 19, acabou em cana e
entrou para uma quadrilha de
clonagem de carros, que co-
nheceu no presídio. Ele resol-
veu mudar de vida ao ver que
tinha deixado de ver sua filha
crescer. Foi aí que virou evan-
gélico e focou na luta. 

O ex-detento e professor da
Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária (Seap)
Fábio Leão foi preso, ontem,
ao tentar entrar armado na Pe-
nitenciária Moniz Sodré, no
Gericinó, onde dava aula de
artes marciais para jovens e in-
ternos. Por sua história de su-
peração — ele tinha largado o
crime e as drogas para se dedi-
car ao esporte — o lutador é
tema do filme “O campeão”
que deve estrear este mês.

Segundo o secretário de
Administração Penitenciária,
coronel Erir Ribeiro, os inspe-
tores acharam a pistola e um
papel com anotações de preços
de chip de telefonia celular,
carregadores, fones e cartão
4G durante a revista: 

— Ele foi levado para a 34ª
DP (Bangu) e, provavelmen-
te, ficará preso. É triste ver

Professor da
Seap é preso

EX-DETENTO FOI PEGO AO TENTAR ENTRAR ARMADO EM CADEIA

BO lutador Fábio tem sua história de superação contada em filme

PEDRO PAULO/DIVULGAÇÃO

Você está preparando o
almoço de Dia das Mães e
percebeu que, se tivesse uma
assadeira, conseguiria orga-
nizar a comida de uma for-
ma melhor? Então está mais
do que na hora de arrumar
uma! Fica ligado porque o
EXPRESSO tem uma Mo-
lezinha para você. Amanhã,
sai o primeiro selo da assa-
deira oval de vidro Marinex.
Basta juntar todos os sete
que sairão durante a semana
e pagar mais R$ 9,90.

O recipiente tem capaci-
dade para 1,6 litros e é mui-
to resistente. Pode ser usa-
da no forno comum, micro-

ondas, geladeira, freezer e
lava-louças. Com ele, vai
acabar aquela desculpa de
não fazer um empadão. Pa-
ra completar a promoção,
na outra semana será a vez
da assadeira retangular.

A galera que participou

da promoção do faqueiro
precisa ficar atenta tam-
bém. Amanhã, sai o curinga
do kit colheres (uma de ar-
roz e seis de sobremesa) da
Tramontina para aqueles
que perderam o selo da últi-
ma segunda.

Selo da assadeira oval
começa a sair amanhã
RECIPIENTE PODE SER USADO NO FORNO E ATÉ NO MICRO-ONDAS

BA assadeira oval de vidro Marinex tem capacidade para 1,6 litros




