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CRISE FINANCEIRA

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Rebelião sufoca Alerj

LSN- 6725 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. 

Servidores de diversas categorias e policiais militares voltaram a se enfrentar em frentre ao prédio da Alerj no começo da tarde de ontem contra as 
votações do pacote de medidas de austeridade do governo estadual. Na sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram duas medidas: o fim da 
frota de carros oficiais e a proibição de realizar sessões solenes no plenário à noite, o que significa menos gastos com energia elétrica e horas extras, 
além da redução dos salários do governador e dos deputados estaduais.
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A chapa voltou a esquentar no Centro do Rio: manifestantes atacaram os policiais com pedras e rojões, enquanto os agentes revidaram com bombas de efeito moral  
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Mulher de Cabral troca o apê 
da Zona Sul por cela em Bangu
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, determinou na tarde de ontem, a prisão preventiva de 
Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. À tarde, a ex-primeira dama do RJ se entregou. Em sua decisão, o 
magistrado justificou: “A requerida, advogada de grande prestígio no meio forense, não está sendo investigada pela prática de 
atos que ela teria cometido no exercício de função pública, e sim por participar de uma grande Organização Criminosa que, 
como apontam as investigações, teria se instalado na sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a partir do então Gover-
nador do Estado Sérgio Cabral, seu marido”, disse o juiz.
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Adriana se entregou

REPRODUÇÃO

Jovem é morto  
com 15 tiros 

em Nova Iguaçu
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REPRODUÇÃO / FACEBOOK

Marcos tinha 17 anos


