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NEPOTISMO 

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

LSN- 6725CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor 

branca, quatro por-
tas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado 
na manhã do dia 1º 
de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Jo-
aquim da Costa Lima, 
em Belford Roxo. In-
formações que pos-
sam ajudar a encon-
trar o veículo podem 
ser repassadas para o 
seguinte telefone:

O prefeito eleito de São João de Meriti, Dr. João (d), e seu vice, Gelson de Azevedo, com as respectivas esposas, foram diplomados

Prefeito da Baixada vai 
 governar em família 

 (21) 
96463-8062. 
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Ele vai administrar o município pela segunda vez e, sem perder tempo, já nomeou filhos, esposa e nora para assumirem im-
portantes secretarias do primeiro escalão. O Decreto Nº 41.491 de 23 de setembro de 2008 fixa que ‘fica vedada a nomeação 
para cargos de provimento em comissão ou para funções de confiança, na Administração Pública Direta e Indireta, de pesso-
as que sejam casadas na forma da lei civil com a autoridade nomeante. Que sejam casadas na forma da lei civil com servidor 
público ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica’. Mas, na pequena cidade da 
região, a contagem regressiva para o início da farra com o dinheiro público já começou a todo vapor.

DIVULGAÇÃO

Transporte
  Após um longo silên-

cio, estado do Rio fecha 
acordo e pagará divida 
para manter o Bilhete 
Único à população.
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Impostos
Aprovação de projeto   

na Assembleia Legisla-
tiva aumenta alíquotas 
de ICMS para alguns se-
tores da indústria.
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Alerta
Construção de prédio 

comercial é embarga-
da por Prefeitura na re-
gião Sul do estado do 
Rio de Janeiro. 
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Banda podre
Agente da Secretaria 

de Administração Peniten-
ciária é preso com celula-
res roubados em Caxias.
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Prorrogado
Prefeitura de Nilópo-

lis anuncia prorrogação 
do prazo de anistia de 
impostos para os contri-
buintes.
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A Divisão de Homicídios 
faz diligências para localizar 
testemunhas que presencia-
ram a execução a tiros de 
motorista do Uber.
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Procurado

Ministério Público de-
nuncia à Justiça filho 
de vereador pastor por 
tráfico de drogas. Ele é 
considerado foragido.

Prontos para assumir 

Em Porto Real, Jorge Serfiotis retorna à Prefeitura. Já em Belford Roxo, Waguinho e seu vice, Márcio, foram diplomados ao lado da família 

‘Semente do mal’ leva flagra da 
PRF em tentativa de roubo a carga
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Menor mantinha motorista refém ao ser flagrado 
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