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Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

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

RESOLVE:

PORTARIA N.° 187 DE 17 DE MARÇO DE 2017.
NOMEAR: CARLOS RODOLFO PERES ROCHA para exercer o Cargo em Comissão de Assessor
do Serviço de Apoio às Comissões, símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 188 DE 17 DE MARÇO DE 2017.
NOMEAR: RONI EDUARDO DA SILVEIRA para exercer o Cargo em Comissão de Assessor do
Serviço de Apoio às Comissões, símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 189 DE 17 DE MARÇO DE 2017.
NOMEAR: RODRIGO NOGUEIRA RAMOS para exercer o Cargo em Comissão de Assessor do
Serviço de Apoio à Mesa Diretora, símbolo CC-6, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 190 DE 17 DE MARÇO DE 2017.
NOMEAR: LUIS PAULO RAMOS TEIXEIRA para exercer o Cargo em Comissão de Assessor do
Serviço de Apoio à Mesa Diretora, símbolo CC-6, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 17 de março de 2017.

Rogério Teixeira Junior
Presidente

CMNI

A campanha de vacina-
ção contra a febre amarela
será ampliada para os 92
municípios fluminenses até
o fim do mês. Durante o a-
núncio, o secretário estadu-
al de Saúde, Luiz Antônio
Teixeira Júnior, recomen-
dou ainda que as pessoas
evitem cachoeiras e trilhas
em florestas.

O estado já ampliou a va-
cinação para 64 municípios.
Paraíba do Sul e Três Rios,
que já estavam na zona de
bloqueio das divisas com
Minas Gerais e Espírito San-
to, receberão mais doses.
Cinco municípios da Região
dos Lagos e três do Norte
Fluminense foram incluídos
no cinturão de proteção de
Casimiro de Abreu, onde du-

as pessoas foram infectadas.
Na cidade do Rio, apesar

de a vacinação em massa só
começar em duas semanas,
os postos amanheceram
com filas ontem mais uma
vez. No posto de saúde Mil-
ton Fontes Magarão, no En-
genho de Dentro, a fila co-
meçou a se formar à 1h. Às
7h, foram distribuídas ape-

nas 50 senhas, e havia mais
de 300 pessoas à espera.

— Vou ter de retornar na
segunda-feira de madruga-
da — disse o contador Wel-
lington Rangel Francisco, de
51 anos, que tem viagem
marcada com a família para
Cacún, no México, num voo
com escalas no Peru e em El
Salvador.

Vacinação para
todo o estado
Secretário de Saúde anuncia ampliação da 
campanha para os 92 municípios até o fim do mês 

Postos de saúde amanheceram com fila mais uma vez

FABIANO ROCHA

CURTINHAS

A força-tarefa da Lava-Jato
vai entrar com um recurso
contra a decisão do juiz
Marcelo Bretas, que man-
dou para a prisão domicili-
ar Adriana Ancelmo, de
acordo com o colunista
Lauro Jardim. Ainda segun-
do a nota publicada em seu
blog, amanhã, será apresen-
tado um mandado de segu-
rança ao Tribunal Regional
Federal para derrubar a
liminar dada na sexta.

Prisão domiciliar
em xeque

Um participante da corrida
com obstáculos King´s Race,
em Vila Velha, no Espírito San-
to, morreu ao ser atingido por
uma palmeira que caiu duran-
te a prova, na manhã de on-
tem. Morador da Barra, Wag-
ner Carneiro Leão viajou ao
município capixaba apenas
para participar da corrida, na
fazenda Racho Forte. A palmei-
ra era usada para dar suporte
a um dos obstáculos. Segundo
os organizados, todos os obs-
táculos são testados.

Palmeira cai e
mata homem

Policiais da 59ª DP (Duque
de Caxias) encontraram cer-
ca de 500 quilos de peixe,
carne e frango desviados de
escolas municipais da cidade
para serem revendidos. Ricar-
do Crisostomo Sales, Luiz
Guilherme Pimentel Rodri-
gues e Antônio Carlos Rodri-
gues da Silva foram presos
pelo crime de receptação. Os
três foram surpreendidos
quando descarregavam os
produtos de um caminhão,
na comunidade Beira Mar.

Presos por roubo
de merenda 

NOTÍCIA
t

>

AS MAIS BOMBADAS

O presidente Michel Te-
mer vai se reunir hoje com
os ministros da Agricultura,
Blairo Maggi, e do Planeja-
mento, Marcos Pereira, e
representantes de frigorífi-
cos para debater os desdo-
bramentos da Operação
Carne Fraca. De acordo com
as investigações da Polícia
Federal, empresários do
agronegócio pagavam pro-
pina a fiscais para liberar
produtos sem a fiscalização
adequada. As suspeitas en-

volvem 40 frigoríficos. Gi-
gantes como a BRF (das
marcas Sadia e Perdigão) e
JBS (Friboi e Seara) tive-
ram funcionários detidos. 

Ontem, Roney Nogueira
dos Santos, diretor de Rela-
ções Institucionais da BRF,
foi preso num aeroporto em
São Paulo. Ele teria, segundo
as investigações, viabilizado
a liberação de carne de fran-
go com salmonela por meio
de influência no Ministério
da Agricultura.

Temer se reúne
com frigoríficos

Agentes da vigilância sanitária fiscalizam carnes no mercado

ANALICE PARON


