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GASPARZINHO CORRUPTO

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

LSN- 6725 CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor branca, 

quatro portas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado na manhã 
do dia 1º de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. In-
formações que possam ajudar 
a encontrar o veículo podem 
ser repassadas para o seguinte 
telefone: (21) 96463-8062. 

Alerj aprova reajuste para Bilhete Único
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Ministério Público estima que quadrilha desviou cerca de R$ 21 milhões dos cofres públicos no esquema dentro 
da Câmara Municipal. Ele é considerado foragido e 14 vereadores tiveram mandado de prisão decretado. O 
dinheiro caía nas contas dos funcionários, que muitas vezes não recebiam nada ou, em algumas oportunida-
des, recebiam parte dos recursos. A outra parte ia direto para o bolso dos integrantes lotados na Casa.

Civil caça vereador por esquema 
de contratação de fantasmas 

Se você conhece esses 
tralhas, DENUNCIE!
Equipamentos de segurança instalados dentro de ônibus flagram 
uma quadrilha que aterroriza passageiros das linhas que trafegam 
pela Rodovia Washington Luís em ação. Nas imagens, é possível iden-
tificar ainda o tipo de arma usada pelos criminosos em Duque de 
Caxias. Quem tiver informações que levem à prisão do grupo pode 
ligar para o Disque-Denúncia através do número 2253-1177.  

Quadrilha embarca no ônibus e depois anuncia o assalto em Caxias
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Pokémon da 
Vintém é 

capturado ao 
bater perna 

em shopping

Arilson dos Santos seria  
chefe do tráfico no Rio

6

REPRODUÇÃO / POLÍCIA CIVIL

6

Monstro joga 
bebê de 3 meses 
na parede ao se 
irritar com choro

O crime chocou a população da Baixada Fluminense. 
Leandro da Trindade Marques, de 20 anos, estava com 
o pequeno Gabriel quando o choro do bebê teria irrita-
do o covarde. Ele e a mãe foram presos pela DHBF. Leandro chega à Divisão de Homicídios da Baixada após ser preso 
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Cercados
Integrantes de facção 

criminosa são grampea-
dos por agentes da Polí-
cia Civil em Belford Roxo.

7

Assassinado
Turista italiano morre ao 

entrar por engano dentro 
de comunidade da re-
gião central do Rio.
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Oportunidade
Montadora abre Ins-

crições para interessa-
dos em seu programa 
de trainee 2017.
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Receita
Leão libera consulta 

ao sétimo e último lote 
de restituições do Im-
posto de Renda 2016.
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Cristo na pior
Uma das sete maravi-

lhas do mundo foi atingi-
da pela crise e a Arqui-
diocese pede doações.
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Caso Cabral
Ex-governador tinha 

gastos mensais exorbi-
tantes conforme apon-
tam investigações. 
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