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Draco quebra a firma da ‘Liga da Justiça’

Apoio essencial para os heróis da PM

DHBF pega 
assassino 

da Baixada

Belford Roxo 
abre vagas 

em concurso

PM pula de ônibus para 
fugir de assalto e sofre 
várias fraturas na Dutra

Cunha faz 
rega-bofe de 

despedida

Personal 
leva tiro na 

nuca e morre

Bornier está rindo à toa 
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ELEIÇÕES 2016

Oficiais da Polícia Militar visitaram as instalações do DIP em Mesquita

Agentes apreenderam dinheiro, armas como um fuzil M-16 e granadas da milíciaPosto Avançado da Diretoria de Inativos e Pensionistas (DIP), inaugurado 
na sede do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), tem como prioridade 
melhorar o atendimento e o tratamento aos aposentados e pensionistas da 
corporação. 

Candidato único do PMDB à reeleição, prefeito Nelson Bornier (foto), de 
Nova Iguaçu, fechou uma aliança formada por 16 partidos para as eleições 
de outubro. Ele terá o apoio, ainda, de 27 dos 29 vereadores com mandato, 
e só faz mistério para anunciar seu companheiro de chapa, o que deve acon-
tecer no dia da convenção, em 4 de agosto, às 19 horas, na Vila Olímpica 
do Colégio Municipal Monteiro Lobato, no Centro. “Será uma das maiores 
coligações de todo Estado do Rio de Janeiro, o que aumenta a responsabili-
dade de cada um de nós para garantirmos que a mudança vai continuar em 
Nova Iguaçu”, disse Bornier.

Republicado por incorreção

Decisão difícil, mas acertada
Em contagem regressiva para terminar o mandato, o pre-

feito de Belford Roxo, Dennis Dauttmam (PCdoB), desistiu 
de concorrer à reeleição em outoubro para se dedicar ex-
clusivamente à administração da Prefeitura. 
Ele cita a crise financeira que o país atravessa como um 

dos motivos para a decisão. “Fui eleito para administrar a 
cidade. Não é o momento de eu dividir a atenção da admi-
nistração com uma eleição. Vamos ficar focados mesmo na 
gestão pública nesses últimos meses. Queria sim disputar a 
eleição, mas hoje é melhor se recolher e cuidar da cidade”, 
disse, acrescentando que não fará indicação de candidato 
para substitui-lo e que espera uma eleição sem conflitos. 


