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PODE NÃO ASSUMIR 

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:

Prefeito eleito na Baixada é 
condenado a prisão pelo STF  

 (21) 
96463-8062. 
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Tráfico executa 
irmãos e corpos 
são jogados em 

rio em Caxias

De acordo com investigações do Supremo Tribunal Federal, o político teria autorizado o desmatamento de uma gigantesca área verde para 
construção de condomínio. Ainda segundo informações do órgão, o parlamentar comprou terrenos sem passar pelo Registro Geral de Imóvel.

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) identificaram os bandidos que executaram 
Vanessa e Marlon (foto). Parentes denunciaram à Polícia 
Civil que foram impedidos pelos traficantes de resgatar 
os corpos, e moradores relataram que estão sendo ame-
açados de morte. A motivação para o crime é um mis-
tério para a especializada que investiga várias hipóteses. 
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Força-tarefa 
do Ministério 

Público sufoca 
quadrilha de 

policiais do RJ
Se fazendo passar por 

policiais, o bando abor-
dou uma vítima na saída 
de casa. Com falsos man-
dados de busca e apre-
ensão, entraram no imó-
vel e fizeram a ‘limpa’.

Desaparecido
Polícia Civil faz bus-

cas pelo paradeiro do 
sargento reformado Luiz 
Octávio de Holanda no 
Centro do Rio.
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Impedida
Adriana Ancelmo, mu-

lher do ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral, teve 
suspenso, temporariamen-
te, o registro da OAB-RJ.
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Sem dindim 

Governo do estado do 
RJ anuncia que pagará 
salário de novembro ape-
nas em janeiro aos servi-
dores.
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Atenção!
Após um dia de mui-

to calor, chuva deixa Rio 
e Niterói em estágio de 
alerta por causa de aci-
dentes. 
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Bope sacode Maré e acha drogas a rodo
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Com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), os agentes apreenderam 120 quilos de maconha, fuzil e outros materiais 
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O ex-policial civil Marcelo 
Tinoco integrava o bando
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Os ‘caveiras’ trocaram tiros com traficantes na comunidade da Zona Norte do Rio. No confronto, um suspeito foi baleado. 
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