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O lado escuro de  
Sérgio Cabral

Denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por mais 
184 crimes de lavagem de dinheiro, o ex-governador Sér-
gio Cabral Filho virou réu pela quarta vez em desdobramen-
to da força-tarefa da Operação Lava-Jato.  A denúncia foi 
aceita pela 7ª Vara Federal. O político e outras dez pessoas  
são acusadas de lavar mais de R$ 39 milhões em propina. 
Ontem, Cabral passou mal e foi encaminhado à UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Dr. Hamilton Agostinho de Castro 
Vieira, localizada no Complexo Penitenciário de Gericinó, 
na Zona Oeste do Rio. A Secretaria de Administração Peni-
tenciária (Seap) não divulgou as causas do mal-estar. 
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Chapa esquenta no Subúrbio 
e PM manda 4 para o inferno 
A bandidagem foi pra cima da poliçada em complexo de favelas. Houve confronto e quatro marginais foram abatidos. Revoltado, povão tocou o terror. 
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Dois dos supostos criminosos mortos na troca de tiros com policiais militares. À direita, o bandido conhecido como ‘Grisalho’ é um dos presos na operação

Numa das ações, os agentes apreenderam dois fuzis AR-15, pistolas, granadas e radiotransmissores. População incendiou ônibus (d) em protesto contra mortes 

Aneel aprova reajuste 
na bandeira amarela  

das contas de energia 
Agência alega  que medida é tomada sempre que 

há aumento no custo de produção elétrica no país.
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Mais de 9 mil homens 
das Forças Armadas 

vão reforçar segurança
Tropas enviadas pelo Governo Federal já estão nas 

ruas do Rio onde devem permanecer até o carnaval. 
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Safado na tranca
Acusado de estuprar 

a própria sobrinha, de 12 
anos, na Região Metropo-
litana do Rio, o criminoso 
foi preso por agentes da 
Delegacia de Atendi-
mento à Mulher (DEAM). 
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Projeto Positivo
Centro Universitário 

Uniabeu no campus Bel-
ford Roxo oferece aten-
dimento a pessoas que 
vivem com o vírus HIV. O 
serviço começa no dia 
9 de março.
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