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Precisa-se 
impressor
2695-5360

O que está ruim, 
ficará pior ainda

7

Chefão da Mangueira é caçado por 
comandar assalto a joalheria no Rio

Governador do Rio, Luiz Pezão, e ministro da Fazenda, Henrique Meirel-
les, preparam acordo ‘bomba’ para recuperação fiscal do Estado. Entre as 
medidas estão a redução do salário do servidor e da jornada de trabalho. 
O anúncio, que deve ser feito nos próximos dias, poderá desencadear uma 
explosão de protestos generalizados contra o governo.

Em Itaguaí, Charlinho, 
do PMDB, fecha as 
portas da Prefeitura e 
anuncia estado de cala-
midade financeira. Mu-
nicípio amarga dívida 
de R$ 235 milhões, he-
rança maldita deixada 
pelo governo anterior.

DIVULGAÇÃO

Xilindró
Acusados de homicí-

dio e roubo rodam nas 
mãos da Polícia Civil na 
Região Serrana do Rio.
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 Chefe do tráfico, Reinaldo de Senna, conhecido como Dedé (c), comandou a ação com outros dois comparsas: os três estão foragidos

Dindim no bolso
Governo de Duque de 

Caxias anuncia a anteci-
pação do pagamento de 
janeiro ao servidor público.
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Acordo
Prefeitura da Baixada 

consegue negociar dívi-
da com empresa respon-
savél por rede de esgoto. 
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Oportunidade
Empresa no RJ está re-

crutando jovens que bus-
cam o primeiro emprego 
no ramo de fast food. 
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DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL 

Tarifas
Passagens intermunici-

pais de ônibus têm aumen-
to. Empresas deverão afixar 
avisos em locais visíveis. 
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Maus tratos 
Delegacia de Proteção 

ao Meio Ambiente resga-
ta animais em condições 
precárias na Zona Oeste.
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Os  interessados devem ligar para :

Draco agarra pai e filho por homicídio na Baixada
Agentes encontraram arma, um par de algemas e muita munição na casa de um dos acusados 

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL 


