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LSN- 6725CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de 

cor branca, quatro 
portas, placa LSN 
6725, ano 2015, foi 
roubado na manhã 
do dia 1º de dezem-
bro (quinta-feira) na 
Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Bel-
ford Roxo. Informa-
ções que possam 
ajudar a encontrar 
o veículo podem ser 
repassadas para o 

7

Segurança na Baixada 

Prefeitos eleitos de quatro municípios se reuniram com o comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), coronel Wolney Dias, durante 
um almoço em Nova Iguaçu com o objetivo de discutir estratégias para sufocar a 
violência na região.

Participaram do encontro os prefeitos de Nilópolis, Farid Abrão; de Nova Iguaçu, 
Rogério Lisboa; Mesquita, Jorge Miranda, e de São João de Meriti, João Ferreira 
Neto, o Dr. João, e representantes dos municípios de Queimados, Japeri e Paracam-
bi, além do vice-prefeito do Rio, Fernando Macdowell. Os futuros secretários de Se-
gurança de São João de Meriti e Nilópolis, respectivamente, Francisco D’Ambrósio 
e Roberto Penteado, também estiveram no encontro.

O comandante elogiou a atuação do coronel D’Ambrósio que há anos simboliza 
o trabalho da PM na Baixada. “Ele conquistou o respeito de todos os municípios com 
muito trabalho e dedicação. É um personagem de fundamental importância para o 
cinturão de segurança que será criado”, completou. Na próxima semana, o coronel 
Dias participa de um segundo encontro com outros prefeitos eleitos da região. 

No encontro em Nova Iguaçu autoridades destacaram o termo ‘integração’

Coronéis D’Ambrósio e Dias ao lado de representantes de municípios da região

FELIPE BARBOSA/TV HORA H

 (21) 
96463-8062. 

Homem perde 
a cabeça e 

degola irmão
depois de 
discussão
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Assassino chegou em 
casa alterado, pegou 
a foice e desferiu vários 
golpes na vítima.
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