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REPRODUÇÃO

Sérgio Cabral passou pelo mesmo procedimento que outros presos em Bangu: raspou a cabeça, vestiu o uniforme verde e posou para foto do sistema

Preso pela Operação Calicute, da Polícia Federal, o ex-governador Sérgio Cabral mudou sua rotina de vida. Antes conhe-
cido como um dos maiores ‘caciques políticos’ do Rio de Janeiro, agora divide uma cela de 9 metros quadrados com outros 
cinco presos na mesma ação, na Penitenciária de Bangu, Zona Oeste. Segundo investigações do Ministério Público Federal 
(MPF), Cabral, que seria um dos mentores do esquema que cobrava propina de empreiteiras para importantes obras na cida-
de, responderá pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa.
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Olho por olho, dente por dente!
Enfurecida, população amarrou pés e mãos da vítima e ateou fogo no corpo usando um pneu
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Menino é queimado vivo após suspeita de roubar carteira.
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Corrente de oração 
em busca da cura
Jovem Ronald Sousa, 

de 23 anos, luta pela 
vida  no Hospital Geral 
de Nova Iguaçu após 
acidente de moto.

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO

Quem não chora, não mama!
Preso preventivamente no Complexo Penitenciário de Bangu, por suposto envol-

vimento em esquema de compra de votos usando o programa social ‘Cheque 
Cidadão’, mantido pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Sul fluminense, 
o ex-governador Anthony Garotinho (PR) irá cumprir prisão em regime domiciliar 
por determinação da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luciana Christina 
Guimarães Lóssio. Entretanto, o desembargador eleitoral Marco Couto negou on-
tem, em caráter liminar, mais um pedido de liberdade para o político. Ele já havia 
indeferido nesta semana outra apelação da defesa para libertar Garotinho.
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Devolução
MPF devolve à Petrobras 

R$ 204,2 milhões recupera-
dos a partir da Lava Jato. 

4

Novembro Azul
OAB faz evento sobre a 

campanha de prevenção 
ao câncer de próstata
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Chapa quente
PM ocupa bairro do 

Subúrbio do Rio e troca 
tiros com traficantes.
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Nova medida
Deputado Felipe Bor-

nier cria projeto para 
beneficiar servidores .
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