
Os feridos foram levados para os hospitais de Saracuruna e Caxias D’Or. Os ataques em sequência deixaram Duque de Caxias em pânico 
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VIOLÊNCIA NA BAIXADA 
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Duque de Caxias viveu ontem um dia de 
cão com vários ataques de criminosos. Na 
Avenida Presidente Kennedy, policial militar 
foi baleado e morreu numa tentativa de as-
salto a uma loja de celulares. Já no Centro, 
cerca de 30 bandidos fortemente armados 
tentaram roubar um carro com carga de 
cigarros da Souza Cruz. Na mesma região, 
outro assalto a uma rede de supermercados 
deixou um policial e um segurança mortos. 
Cerca de 10 pessoas foram baleadas nas 
ações. Segudo informações, houve princí-
pio de arrastão e o pânico foi generalizado. 

CDD ocupada 
Polícia Militar continua 

ocupação na Cidade de 
Deus desde a queda do 
helicóptero no sábado.
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Mortos na pizzaria
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Suspeito
Polícia Civil joga o bote e 

flagra dono de loja com pro-
dutos roubados. Ele vai res-
ponder por receptação. 
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Emancipação
Município de Queimados 

completa hoje 26 anos de 
emancipação com muita 
história para contar. 
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Vovô 171
Idoso é preso ao usar do-

cumentos falsos para sacar 
a quantia de R$ 14 mil em 
nome de outra pessoa. 
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Dedo nervoso
Ele tentou assaltar um policial civil dentro de uma joalheria, mas o 

agente foi mais rápido no gatilho e sentou o dedo no bandido. 

O assaltante morto tinha 29 anos, condenação pelo crime de roubo e era foragido

Leve, livre e solto 
Tribunal Superior Eleitoral revoga prisão domiciliar do ex-governador Anthony 

Garotinho, que terá que pagar R$ 88 mil para comer o peru de Natal livre. 
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Mototaxista é 
morto a tiros
em Mesquita  
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Thiago Miranda foi executado com vários disparos

Dois homens são assas-
sinados dentro de pizza-
ria na Zona Norte do Rio.
Uma das vítimas era PM.
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