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VAI QUEIMAR NO INFERNO!

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram atacados por criminosos fortemente armados. Um suspeito também morreu no confronto. 

REPRODUÇÃO/FABIANO MROC
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Grávida de gêmeos é executada
a golpes de faca pelo marido

DIVULGAÇÃO/PORTAL DOS PROCURADOS
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Só 2017
Presidente da Alerj 

adia para o ano que 
vem votação de emen-
das que fazem parte do 
pacote de austeridade. 
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Justiça do Rio autoriza 
que menor acusado de 
roubar carga na Rodo-
via Presidente Dutra seja 
internado no Degase.
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Infrator 

Civil quer as cabeças de traficantes
  que recrutam ‘sementes do mal’ 

para dar plantão nas ‘boca de fumo’

Traficantes atacam UPP da 
Cruzeiro e policial é morto
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Cercados
Quadrilha que toca-

va o terror roubando 
cargas e residências vai 
ver o sol nascer qua-
drado. 
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Aeronáutica abre inscri-
ções para concurso a fim 
de preencher vagas para 
Estágio de Adaptação à 
Graduação de Sargento.
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Oportunidade

Duas pessoas foram baleadas durante o tiroteio entre os agentes e bandidos: um homem que passava pela região e uma moradora foram levados para o Getúlio Vargas
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DIVULGAÇÃO

Contagem regressiva 
para novos prefeitos

3

Jorge Miranda foi diplomado para governar Mesquita

Carlos Vilela e Laz receberam o diploma em Queimados

Receita
Fechamento de Unida-

de de Pronto Atendimen-
to deixa população sem 
suporte médico no Sul Flu-
minense.
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Sob suspeita
Alvo de mandado de 

condução coercitiva pela 
Polícia Federal, pastor se 
defende em vídeo nas re-
des sociais.
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Mais dois prefeitos eleitos na Baixada foram diploma-
dos em cerimônias realizadas na Câmara e no Fórum. 

Simone Silva/DIVULGAÇÃO


