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Tiroteio
Cantor de pancadão 

é baleado duas vezes na 
saída de uma boate em 
São João de Meriti. 
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Na base
Prefeitura de Belford 

Roxo monta tenda da Ou-
vidoria na região central e 
dá voz à população 
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Tropas das Forças Armadas 
ocupam Rio a partir de hoje

Governador Pezão pediu ajuda do Governo Federal alegando a necessidade de aumento do número de policiais militares para fazer o policia-
mento da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) durante sessão que vai discutir o projeto de privatização da Cedae. Quatro batalhões continuam 
com bloqueios feitos por familiares de PMs em protesto pelo não pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho.  
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Suspeito de estupro 
leva vassourada no 
ânus após facadas

O adolescente que era suspeito de abusar sexualmente da irmã de apenas 6 anos foi torturado até a morte 
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PM da selfie 
com grana 

em presídio 
é executado

Renaut: briga e morte
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Flagrante 
Agentes da Polícia Rodo-

viária Federal apreendem 
carga de 20 mil maços de 
cigarro na Dutra.
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Corpo de motorista 
de Uber é achado 

em favela de Caxias 

Ed Wilson desapareceu na madrugada de sábado
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Incêndio causa  
pânico e correria 
no prédio da Alerj
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Dr. João faz as honras da Casa
“Já avançamos muito em apenas 30 dias de governo. Junto com vocês, vereadores, teremos muito trabalho 

para recuperar nossa cidade, e sei que vamos escrever uma importante página na história de São João”. A frase 
proferida pelo prefeito na abertura do ano Legislativo foi um convite aos parlamentares para unirem forças com 
a missão de tirar o município do atoleiro do rombo financeiro deixado pela gestão de Sandro Matos.
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No plenário da Câmara de Vereadores, Dr. João abre a primeira sessão do ano e fala de abandono 


