
Capitão Willian Schorcht, 37 anos
 Na PM há 13 anos

Major Rogerio Melo Costa, 37 
Na PM há 17 anos

Subtenente Camilo Barbosa, 39
 Na PM desde 2001

Terceiro-sargento Rogerio Felix, 39
 Na PM desde 2001

O inferno é aqui!
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FAIXA DE GAZA

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Torcedor do Fla 
é assassinado
a pauladas ao 
deixar estádio
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Em 48 horas, sete policiais militares foram mortos no Rio , quatro deles na queda de um helicóptero na Zona Oeste.
Mais de 100 agentes  assassinados em 2016.
Sete suspeitos executados  na Cidade de Deus e outros dois mortos em operação da PM no Complexo da Maré. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ao menos cinco dos sete mortos 
encontrados na Cidade de Deus, na manhã de domingo, tinham passagem pelo sistema penitenciário. A Divisão de 
Homicídios investiga se os crimes aconteceram antes ou depois de o helicóptero da PM despencar próximo à região. 
A Anistia Internacional classificou como “alto padrão de letalidade” as ações policiais do Rio, que todos os anos dei-
xam “centenas de mortos. Inclusive policiais no exercício de suas funções”.
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Durante operação na Maré, comunidade dominada pela mesma facção que controla o tráfico da CDD, a PM apreendeu armas e uma grande quantidade de drogas 

Coronel D’Ambrósio vai comandar a
Segurança de São João de Meriti
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Coronel D’Ambrósio (e) com o secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, e o prefeito eleito de Meriti, Dr. João

Paulo Vitor Braga Araú-
jo, de 29 anos, foi atacado 
por um grupo depois do 
jogo Flamengo e Coritiba.

Agências fechadas
Em todo o país, mais de 

400 agências bancárias serão 
fechadas para reestruturação 
de plano de aposentadoria.
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Carnaval em alta
Mesmo com a crise, 

valor repassado às es-
colas de samba será o 
mesmo que esse ano.
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Fim da linha
Bando que aterrori-

zava Duque de Caxias 
com onda de arrastão é 
grampeado pela PM.
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Radar no Rio
Nova Lei é sancionada 

no Rio e obriga a sinaliza-
ção de radares de fiscaliza-
ção pelas ruas do município.
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