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Impeachment  
de Pezão à vista 

Deputados da Alerj estão de olho no governador Luiz Fernando Pezão que pode sofrer processo de 
impeachment por não cumprir o investimento mínimo na área da saúde conforme determina a Cons-
tituição. Os parlamentares traduzem isso como crime de responsabilidade e abrem caminho para ti-
rar Pezão do Palácio Guanabara.  O documento traz dados preocupantes: o percentual de aplicação 
em ações e serviços foi de 10,35% sobre impostos e transferências legais, e o mínimo previsto pela 
Constituição é 12%.  O Supremo Tribunal Federal mantém liminar que bloqueia os bens do político.
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‘Justiceiros’ 
entopem 

suspeito de 
chumbo em 
Nova Iguaçu

Ao lado do cadáver, agentes da Divi-
são de Homicídios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) apreenderam um revólver de 
brinquedo. A especializada investiga a 
informação de que ele estaria atacan-
do pedestres durante a madrugada. 
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D’Ambrósio fecha cerco 
em feira livre de Meriti

Coronel D’Ambrósio (de camisa amarela), que comanda a Secretaria de Ordem Pública, fez operação contra venda de produtos roubados 
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Operação tinha o objetivo de reprimir a venda de produtos sem nota fiscal, roubados ou furtados na feira de Vilar dos Teles

Investigação
Defensoria apura de-

núncia de moradores 
do Alemão sobre possí-
vel invasão de PMs. 
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Supremo
Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) nega pedi-
do de liberdade para 
Eduardo Cunha. 
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Alucinados
Suspeitos tentam roubar  

na Rodoviária Novo Rio, 
trocam tiros com fuzileiros 
navais e um acaba morto.
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Covarde 
Bandido tarado encara 

a tranca por estuprar mu-
lher diante da filha de cin-
co anos de idade.
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Nota zero
Moradores de bairro 

em Nova Iguaçu estão 
perdendo o sono com o 
comportamento agres-
sivo e o vandalismo de 
estudantes de Ciep. Cli-
ma é de terror.


