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PM do Batalhão de 

São João de Meriti  fica 
baleado durante con-
fronto com traficantes. 
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Tatame 
Iguaçuano é campeão 

estadual de taekwondo e se 
revela uma promessa para 
os Jogos de Tóquio 2020.
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Combate 

O slogan de campanha de ‘Rogério Malvadeza’, que diz ter ‘jeito de fazer 
bem feito’, está fora da realidade. Alegando emergência e passando por cima 
do processo licitatório, o prefeito de Nova Iguaçu já fechou contratos que 
ultrapassam os R$ 30 milhões com fornecedores para as áreas da saúde e 
educação. E olha que o próprio já chegou a criticar essa prática na tribuna da 
Câmara à época em que foi parlamentar.  Caiu a máscara!
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Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) fechou o cerco contra os criminosos e colocou dez deles no 
xilindró. De brinquedo infantil a filmes de safadeza envolvendo menores de idade, farto material foi apreendido.

Rodoviários decidem cruzar 
os braços por 24 horas 
em protesto contra a 

Reforma da Previdência

Cheiro de maracutaia

Roubalheira sem freios
 As obras da Linha 4 do Metrô Rio custaram cerca de 1.100% a mais do que o previsto (de R$ 880.079.295,18 em 1998 para R$ 9.643.697.011,65). 
A  diferença gritante entre os números causou espanto no juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Ele decretou a prisão do diretor da 
RioTrilhos, Heitor Lopes de Sousa Junior, e do atual subsecretário de Turismo do estado e ex-subsecretário de Transportes, Luiz Carlos Velloso. 
Desdobramento da Lava Jato no Rio, a ação do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) investiga corrupção e pagamento de 
propina em contratos da linha. Os dois vão responder por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e já foram transferidos para um presídio.
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Agentes da Polícia Federal conduzem o diretor da RioTrilhos à prisão após cumprirem mandado expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal
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O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe), 
além da rede estadual, professores e servidores de pelo menos 15 re-
des municipais vão aderir ao movimento, entre as quais as unidades 
do colégio Pedro II e Cefet.

Procura-se
Portal dos Procurados 

oferece R$ 5 mil por pis-
tas que levem a suspeitos 
de chacina no Rio. 
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Suspeito de roubo de 
cargas cai nas garras dos 
federais em Nova Iguaçu
Modalidade criminosa é uma das mais altas do mundo, 

e teve aumento preocupante no ano passado no estado.
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