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Posto de Gasolina Piauí Ltda, Cnpj.:34.113.191/0001-10, torna público que requereu na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/201.205/2015,
a renovação de sua licença de operação nº FE015378 para Posto de Serviços e Revenda de
Combustíveis e Lubrificantes, situado a R. Piauí, 222/ Todos os Santos - Rio de Janeiro/RJ.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 183, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR CAMILLA SCANFELA DA SILVA do Cargo em Comissão de ASSESSOR
I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador DG5-048, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2015

MAURICIO MORAIS
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 184, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR VITÓRIA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA para ocupar o Cargo em
Comissão de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador DG5-
048, a contar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2015
MAURICIO MORAIS

Presidente
CMNI
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AS MAIS BIZARRAS

O jovem cantor colom-
biano Juan Luis Londoño
Arias, de 21 anos, está no
olho do furação de uma po-
lêmica depois de publicar,
no Facebook, uma foto em
que uma tia aparece agar-
radinha a sua genitália, e
ainda exibindo a língua pa-
ra ele. Eita!

A problemática imagem
também foi publicada na
página da titia, Yudy Arias,
de 35 anos. Os seguidores
cantor, quando viram a foto,

não perdoaram, e as críticas
começaram a pipocara nas
redes sociais:

“Parece que eles passam
o tempo como namorada e
namorado e não como tia e
sobrinho”, escreveu um in-
ternauta. “Estou confuso. E
talvez ele esteja também”,
opinou outro. 

Mais conhecido como
Maluma, o cantor também é
estrela de um reality em TV
colombiana produzido pela
própria tia.

Yudy, que é casada com o
empresário de Maluma, é
ex-modelo e também atua
como profissional da yoga,
de acordo com o jornal in-
glês “Daily Mail”.

“Eu o amo com toda a
minha alma. Nós dois nos
amamos. Por isso tiramos
tantas fotos românticas”,
escreveu a tia do artista em
sua rede social. “Isso é en-
tre mim e Maluma”, acres-
centou ela. 

Então tá...

Cantor e a própria tia causam
polêmica com fotos ousadas
Rapaz colombiano é produzido pela parente, de 35 anos, que é casada com o empresário dele

Juan Arias e a tia, Yudy: “Nós nos amamos”, disse ela

FOTOS DE REPRODUÇÃO

Um gato que precisou ter
os pelos raspados para uma
cirurgia acabou virando hit
na internet. Isso porque a
galera achou que o bichano
ficou engraçado sendo meta-
de gato, metade peru.

A imagem, postada ante-
ontem, foi vista mais de 2,5
milhões de vezes. A maioria
ficou impressionada com a
aparência do animal. “Pare-
ce um peru usando roupa de
gato”, disse um internauta.

Gato-peru bomba

Também parece galinha

REPRODUÇÃO

Uma garotinha, que estava num supermercado dos EUA com os pais, confundiu um
idoso com o Papai Noel. Ela ainda disse que deixaria biscoitos para ele na janela.
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ESBARRANDO COM O BOM VELHINHO




