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FILME QUEIMADO

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Município do Sul Flumi-
nense abrirá mais vagas 
para ensino médio com 
horário integral a partir 
do próximo ano.
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Educação 

Presidente Michel Temer 
indica que sancionará re-
negociação dos Estados 
para adesão ao regime 
de recuperação fiscal.
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Trégua 
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Senador ‘Lindinho’ é 
duas vezes cassado

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

Em menos de uma semana, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) teve os seus direi-
tos políticos cassados por cinco anos, pela segunda vez, por decisão do juiz titular 
da 7ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu-Mesquita, Gustavo Quintanilha Telles 
de Menezes. 

O senador e ex-prefeito de Nova Iguaçu é acusado de ter nomeado 11 pessoas 
para cargos comissionados entre janeiro de 2005 e abril de 2007 que seriam pa-
rentes e correligionários do então vereador José Agostinho de Souza, em troca de 
apoio político.

Por decisão do mesmo magistrado, ele também foi condenado por ter permitido 
o uso promocional de sua imagem quando ocupava o cargo de prefeito. Na épo-
ca, Lindbergh distribuiu caixas de leite e cadernetas de controle de distribuição 
com o logotipo do sol criado para o seu governo impresso no material.

Poliçada despacha tralha pro 
colo do capiroto e enjaula outro
Agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM) receberam alerta sobre dupla que 

estava tocando o terror em Nova Iguaçu. Houve perseguição, tiroteio e um suspeito acabou morto. 
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O marginal trocou tiros com os policiais, foi baleado e morreu dentro do carro usado nas ações criminosas 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM HORA H

REPRODUÇÃO/WHATSAPP

Não é história 
de pescador!

Essa fera de 2,5 metros e 350 kg foi encon-
trada presa em uma rede de arrasto entre Bar-
ra do Furado, em Quissamã, e o Farol de São 
Tomé, em Campos dos Goytacazes. 
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MATHEUS MANHÃES/ARQUIVO PESSOAL

Pescadores exibem o tubarão gigante com orgulho

Pinguim resgatado em 
apartamento no Rio de 
Janeiro embarca para 
o Centro de Pesquisa do 
Rio Grande do Sul.  
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De volta 

Polícia Civil e Minis-
tério Público fecham o 
cerco contra quadrilhas 
de roubo de cargas no 
estado do RJ. 
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Encarcerados

PRF agarra ‘mulas’ do tráfico que 
carregavam 700 pinos de cocaína

Agentes flagraram os marginais durante blitz

DIVULGAÇÃO/PRF


