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CRIME BÁRBARO 

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

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

branca, quatro por-
tas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado 
na manhã do dia 1º 
de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Jo-
aquim da Costa Lima, 
em Belford Roxo. In-
formações que pos-
sam ajudar a encon-
trar o veículo podem 
ser repassadas para o 
seguinte telefone:

Covardia 

Bruno, que trabalhava como charreteiro, gostava de se reunir com amigos

 (21) 
96463-8062. 

Uma briga no trânsito selou a vida de um 
charreteiro em Nova Iguaçu após um aci-
dente envolvendo uma carroça e um carro. 
Intolerante, o motorista disparou nove ve-
zes contra a vítima. Dois dos tiros também 
atingiram o cavalo. Sob forte comoção e 
revolta de amigos e familiares, o corpo de 
Bruno Luiz foi sepultado em Mesquita. 
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REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Casal é fuzilado 
na frente do 

filho de 12 anos  
7Lula pode voltar 

a ser presidente
3

PRF flagra 
tralhas em
roubo de 

cargas em
Nova Iguaçu

Os criminosos foram presos em flagrante 
no momento em que abordavam um cami-
nhão na Rodovia Presidente Dutra. A ação 
faz parte da ‘Operação Rota Segura’, que 
reforça o policiamento nas rodovias federais 
do estado.
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Ataque na rede
Tati Quebra Barraco re-

cebe ataques nas redes 
sociais após a morte do 
filho em ação da PM.
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Traficantes 
Suspeitos são presos 

após um cerco policial 
com intuito de reprimir 
o tráfico de drogas.
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Espetáculo
Samba e poesia fe-

cham o ano com chave 
de ouro no Teatro Sesi 
em Duque de Caxias.
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Doeu no bolso
Passagem de ônibus 

fica mais cara na região 
Sul do RJ e população pro-
testa contra reajuste.
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Idoso é morto por 
traficas da Vintém
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Paulo dos Santos entrou por engano na comunidade 
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É o que indica uma pesquisa!

DIVULGAÇÃO


