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O INFERNO ESTÁ EM FESTA

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Banho de sangue 
Uma briga inter-

na entre as facções 
Família do Norte 
(FDN) e o Primeiro 
Comando da Capi-
tal (PCC) promoveu 
uma carnificina no 
Complexo Peniten-

REPRODUÇÃO

Pedaços de corpos empilhados no chão e em um carrinho de supermercado chocaram os agentes penitenciários: massacre pior do que Carandiru

ciário Anísio Jobim 
(Compaj). O motim, 
que durou 17 horas, 
deixou 60 detentos 
mortos. O juiz titular 
da Vara de Execução 
Penal do Tribunal Jus-
tiça do Amazonas (TJ-

-AM), Luís Carlos Va-
lois, que comandou 
as negociações, de-
clarou que chegou 
ao local da rebelião 
e entrou em estado 
de choque com as 
imagens dos cor-

pos esquartejados, 
empilhados, mutila-
dos e decapitados. 
As imagens divulga-
das nas redes sociais 
mostram cenas de 
terror dentro do pre-
sídio. “Pilhas de cor-

pos espalhadas pelos 
corredores, membros 
esquartejados nos 
cantos e muitas ca-
beças decapitadas. 
O chão estava lava-
do de sangue. Nunca 
vi nada igual na mi-

nha vida. Aqueles 
corpos e o sangue 
ainda estão nítidos 
na minha cabe-
ça. Ainda estou em 
choque”, relatou. 
Massacre é pior do 
que em Carandiru.
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PM é morto 
em Caxias

Acidentes
Balanço da Polícia Ro-

doviária Federal aponta 
três mortes em aciden-
tes nas estradas federais 
no estado do RJ. 
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Assassinato
A mulher do embaixa-

dor grego Kyriakos Ami-
ridis, Françoise de Souza 
Oliveira, teria ameaça-
do um dos suspeitos.  
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Vandalismo
Seis ônibus do BRT são 

depredados na Zona Oeste 
do Rio. Um grupo de jovens 
atacou os veículos com pe-
dras e paus.  
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Outro policial militar foi executado em Guapimirim.Cleiton Santos estava em veículo que foi atingido por vários disparos

7

REPRODUÇÃO

Bebê morre 
depois de  

ser atingido 
por rojão
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REPRODUÇÃO/FACEBOOKDr. João reabre 
PAM de Meriti

A reabertura do PAM Meriti com investimento no atendimento pré-natal são compromissos 
assumidos pelo prefeito eleito em São João de Meriti, Dr. João (PR), em uma carta elaborada 
pelo Fórum de Saúde Meriti durante a campanha eleitoral.

4


