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NO AZUL 

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Bornier tem 
as contas 
aprovadas 

pelo TCE-RJ

LSN- 6725
Clima natalino

Secretário de Defesa 
Civil entrega a chave 
de Nova Iguaçu para 
o Papai Noel em even-
to natalino.

4

Trio suspeito
Marginais  são cap-

turados por agentes da 
Polícia Militar com carro 
suspeito em avenida de 
Duque de Caxias.

7

CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor branca, 

quatro portas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado na manhã 
do dia 1º de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. In-
formações que possam ajudar a 
encontrar o veículo podem ser 
repassadas para o seguinte te-
lefone: (21) 96463-8062. 

“

 “Prefeito Nelson Bornier

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) cons-
tatou que a Prefeitura de Nova Iguaçu aplicou 
recursos acima do que é exigido pela Cons-
tituição Federal na Saúde e Educação, além 
de ter também respeitado a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal no gasto com pessoal. Para o 
órgão, o resultado alcançado com gastos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino da 
cidade demonstrou que o município aplicou 
acima da cota mínima exigida pela Constitui-
ção Federal, que fixa em 25% do valor da ar-
recadação.

As contas de governo do prefeito Nelson 
Bornier são referentes ao exercício de 2015.

Poderíamos ter feito
mais, não fossem as

adversidades conjunturais 
que nos impediram de 

levar ainda mais 
benefícios à população

DIVULGAÇÃO

3

Adeus
Poeta Ferreira Gullar 

é enterrado no Rio sob 
aplausos e diversas de-
monstrações de carinho.
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Bilhete Único
Liminar da Justiça obri-

ga os transportes a ade-
rirem os descontos do Bi-
lhte Único Intermunicipal.
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Crime bárbaro
Recém-nascido é en-

contrado morto dentro 
de uma lixeira em Guara-
tiba, Zona Oeste do Rio.
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Cartel
Executivos de emprei-

teira podem ser garfados 
por suspeita de cartel nas  
obras da Copa de 2014.

5

6

Balas perdidas matam 
mulher e ferem jovem 
em dois bairros do Rio

Réu na Lava Jato, 
Renan Calheiros é 

afastado do Senado 
por ministro do STF
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Terror de Caxias é  
grampeado pela 

Polícia Militar 
7

Jhemerson dos Santos é suspeito de duas mortes

Nirza de Paula Rocha, de 51 anos (abaixo), e o estudante, 17, entraram para as estatísticas: pânico e medo
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