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7 PMs mortos em 2017
Os números macabros expõem a 
fragilidade da Segurança Pública 
do Rio diante dos ataques promo-
vidos pela bandidagem contra a 
corporação.  Em menos de 24 ho-
ras , mais dois policiais foram as-
sassinados  na capital.
A Polícia Civil confirmou que o cor-
po encontrado esquartejado e car-
bonizado em Senador Camará, na 
Zona Oeste do Rio, é do PM Daniel 
Cavalcante da Silva, de 26 anos 
(d). O cadáver do militar foi acha-
do dentro de um carro, com mar-
cas de tiros na última quarta-feira.
Já o agente da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) Parque Arará/
Mandela foi executado com um tiro 
na cabeça, durante a madrugada. 

Mistério
Doença desconheci-

da, que deixa xixi preto, 
intriga médicos e será 
investigada pelos EUA.
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Emprego
Agência de empregos 

está ofertando 1.750 chan-
ces para diversas áreas no 
setor administrativo.
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Educação
Prefeitura de Belford 

Roxo inicia matrículas 
para as escolas da rede 
municipal de ensino.
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Imposto
Prefeitura do Rio co-

meça a enviar os car-
nês do IPTU 2017 aos 
imóveis do município. 
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Os  interessados devem ligar para :

Taradão encara tranca por 
estuprar menino de 4 anos 

 O acusado, que vai responder por estupro de vulnerável, chega na delegacia
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Mingau do tráfico 
vira comida de 
minhoca no Rio

Leonardo Dias Guimarães, o Léo Mingau, foi 
morto após trocar tiros com policiais do 9º BPM 
(Rocha Miranda). Ele é apontado como chefe do 
tráfico de drogas no Morro do Jorge Turco, no Su-
búrbio. 

O bandido foi atingido por vários tiros na cabeça

6

 A Uerj pede socorro
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Manifestantes protestam contra a ameaça de fechamento da universidade
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Tudo igual
Na primeira rodada 

da seletiva, Tigres e 
Cabofriense empatam 
em 2 a 2, em Xerém.
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