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O agente peni-
tenciário Dário de 
Oliveira e Silva deu 
um tiro na cabeça 
da filha, Dayanne 
Mariano de Aze-
vedo e Silva, de 
14 anos, e se sui-
cidou em seguida. 
A menina era fruto 
do relacionamen-
to extraconjugal 
de Dário, que era 
casado, e a mãe 
de Dayanne, há 16 
anos.

A jovem morava 
com a mãe e ele 
tinha livre acesso à 
casa. Há cerca de 
três meses, a mu-
lher pôs fim ao re-
lacionamento e ele 
passou a ameaçá-
-la e agredi-la.Dário (d) assassinou Dayanne, de 14 anos, no dia do aniversário da mãe da adolescente: Polícia disse que crime foi planejado
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Bandidos armados de fuzis tocam o 
terror em pontos de ônibus da Dutra
Motoristas, cobradores e passageiros estão apavorados com a ação dos bandidos que embarcam 
nos coletivos na Avenida Brasil, anunciam o assalto, fazem a limpa e descem em pontos da rodovia.

Pai mata filha com tiro na 
cabeça e depois se enforca

Traição lavada com sangue

Golpe do terreno
Corretora que apli-

cou golpe em 20 víti-
mas é procurada pela 
polícia. Portal oferece 
recompensa de R$ 1 
mil por pistas que le-
vem à captura da 171. 
O promotor público 
Alexandre Themístocles, 
que investigou Vanessa 

Maiolino pede a ajuda 
da população para 
chegar ao paradeiro 
da golpista. Vanessa 
teve a prisão decreta-
da após vender terre-
nos no Subúrbio e na 
Zona Oeste do Rio e 
ficar com o dinheiro 
para si.
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A picada que livra da morte
Prefeitura de Belford Roxo anuncia que vai intensificar a vacinação contra a febre amarela no mu-
nicípio. A partir da próxima segunda-feira, as doses serão aplicadas em mais nove postos de saúde.

Erika Quintino procurou o Posto de Saúde Neuza Brizola para tomar a vacina antes de viajar 
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