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Processo
Ministério Público do 

Rio de Janeiro pede à 
Justiça bloqueio dos 
bens de ex-prefeito da 
região Sul do RJ.
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Prefeitura de Quei-
mados sorteia unidades 
habitacionais do Minha 
Casa, Minha Vida para 
alegria de centenas de 
famílias. 
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Sonho 

Oportunidade
Empresa de geren-

ciamento de veículos 
está à procura de Ope-
rador de Monitoramen-
to.

2

Cartórios eleitorais de 
todo o estado vão fun-
cionar em regime de 
plantão durante o re-
cesso do Judiciário.
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Prazo

Corpos dos comerciantes estavam dentro de casa 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Carga elétrica mortal
Leandro Ferreira de Matos trabalhava para a 

Rio Energia, que presta serviço para a Light, e 
morreu na hora ao receber uma descarga du-
rante o trabalho que realizava no poste. As cau-
sas do acidente serão investigadas. 
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Dupla suspeita é pre-
sa com moto roubada 
em blitz da Polícia Rodo-
viária Federal na Região 
Metropolitana do Rio.
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Na estrada

Servidores do estado 
protestam contra atraso 
de salários em frente ao 
Palácio Guanabara e 
situação segue indefini-
da.
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Protesto
Falso ‘caveira’ do Bope 
leva flagra da poliçada 

Denúncia anônima levou agentes do Batalhão de Polícia Militar do Irajá até a 
casa do falsário onde deram o bote. No endereço foram encontrados fardas, col-
dre, algemas, arma e touca ninja. Agora ele vai passar uma temporada em Bangu.
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Entrega do Hospital 
Regional no Sul Flumi-
nense prevê beneficiar 
cerca de 1,2 milhão de 
habitantes da região.
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Demanda 

Eleitos em Nova Iguaçu são diplomados
Homicídios caça PM 
que matou grávida 

de oito meses e mais 
quatro pessoas no Rio
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Ministro Sérgio 
Moro aceita denuncia 

do MPF, e Lula e 
mais oito viram réus 

na Operação Lava Jato
5

Valentão se envolveu em briga dentro de bar.
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Leandro da Silva Alves foi preso por agentes do serviço reservado (P2) da PM

O prefeito eleito Rogério Lisboa e os vereadores eleitos em outubro foram diplomados em cerimônia realizada na Câmara Municipal
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