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Um jornal de grande circulação
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A PARTIR DE 1º DE JANEIRO

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Mínimo será de R$ 937 em 2017

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  
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Decreto com o novo salário, R$ 57 maior do que o atual, deve ser publicado na edição de hoje do ‘Diário Oficial da União’.

Imposto
Motoristas que paga-

rem IPVA em cota úni-
ca terão uma porcen-
tagem de desconto no 
próximo ano.
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Licenciado
Lamsa apoia cam-

panha promovida pela 
Comlurb para uma cida-
de mais limpa nas areias 
das praias cariocas.
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Apreensão
Polícia apreende aves 

mantidas em cativeiro 
dentro de uma acade-
mia de musculação na 
Zona Sul do Rio.
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Cortou geral 
Prefeitura de Nilópolis 

tem o fornecimento de 
energia suspenso pela 
Light por falta de pa-
gamento. 
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“Olha o petista 
ladrão, gente”
No Brasil, os fatos mostram que os políticos perderam o res-

peito do povo e a política a referência da melhor tradução 
do sentimento de democracia. Alvo da ira de uma mulher 
em um aeroporto, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), ex-
-prefeito de Nova Iguaçu, foi chamado de ‘petista ladrão-
zinho’: “Doa todo o seu dinheiro para os pobres para poder 
se redimir dos seus pecados. Olha o petista ladrão, gente”, 
disse para quem quisesse ouvir no saguão. Constrangido, 
ele chegou a pedir respeito, mas não foi atendido.

Personagem central da polêmica, Lindbergh estaria pla-
nejando um retorno à Prefeitura do município da Baixada 
onde deixou como herança um rombo de cerca de R$ 1 bi-
lhão. A tiracolo, ele traz amigos, parentes e correligionários 
possivelmente já indicados para ocupar cargos na gestão 
do prefeito eleito Rogério Lisboa (PR). Sentado no saguão do aeroporto, ‘Lindinho’ toma uma lição de moral da mulher 

REPRODUÇÃO
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Mistério na Baixada
Embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, desapareceu na noite da última segunda-

-feira em Nova Iguaçu. Na tarde de ontem, no entorno do Arco Metropolitano, em um dos 
acessos a cidade, a Polícia Civil encontrou o carro alugado por ele queimado. Dentro havia um 
corpo carbonizado. Exames vão apontar se o cadáver seria da vítima. 

O veículo alugado por Kyriakos Amiridis foi encontrado totalmente carbonizado: família não sabe o que aconteceu

REPRODUÇÃO/TV GLOBOExecutado a 
caminho de 

casa em 
Queimados
Homem foi surpreendi-

do por assassinos numa 
motocicleta que fizeram 
diversos disparos.
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