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‘Rogério Malvadeza’ 
destrói o sonho 

de 40 mil famílias 
de Nova Iguaçu

Prefeitura 
da Baixada 
gastou R$ 1 
milhão com 
o Carnaval 
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O jornalista Davi de Castro esmiúça o buraco habitacional provocado pelo desperdício do dinheiro 
público em todo o país. E, na cidade da Baixada, o prefeito engordou as estatísticas de famílias sem 
moradia ao ‘sabotar’ o cadastro de milhares de pessoas que sonhavam em receber as chaves da 
casa própria pelo Programa Minha Casa, Minha Vida propiciado pelo governo Nelson Bornier. 

Marcas da covardia
Polícia Civil caça casal que espancou adolescente dentro de banheiro do Shop-

ping Nova Iguaçu. Vítima sofreu escoriações por todo o corpo. Homem que ajudou 
a agredir a jovem ameaçou vendedora de loja com arma na cara. Administração 
afirmou em nota que está colaborando com as investigações. Entretanto, falha na 
segurança pode afastar clientes do empreendimento inaugurado há quase 1 ano.

Os golpes violentos aplicados pelo casal provocaram cortes nos lábios e escoriações nas pernas da jovem
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Bandidagem manda 
agência da Caixa pelos 
ares em Belford Roxo

É piada!
Ladrão fantasiado 

de tubarão invade 
posto de combustível 
e anuncia assalto. 
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Prorrogado
Prefeitura de Queima-

dos estica o prazo para 
o contribuinte acertar 
as contas com o IPTU.
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Na tranca 
Polícia Militar gram-

peia bandido aponta-
do como gerente do 
tráfico em Mesquita. 
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Grampeado
Ex-vereador vai em 

cana acusado de des-
vio de dinheiro público 
na Região Serrana.
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Celebração
Time da Baixada se 

prepara para enfrentar 
o Cariocão 2017 e co-
memora novo reforço. 
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Rio 2016
Suspeito de receber 

propina nas Olímpia-
das pede demissão 
após denúncias. 
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Quadrilha explode diversos caixas eletrônicos da agência localiza-
da em área movimentada do município. Fachada do prédio ficou 
completamente destruída. Gerência da instituição estuda novas 
medidas de segurança para não facilitar ação dos criminosos. No 
mês passado, bandidos também atacaram outra agência bancária,
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No meio da crise ‘braba’ 

Vizinho mete a faca e mata  
homem durante discussão
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