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VAI DAR CADEIA!

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

‘Fantasmas’marcam o ponto eletrônico, mas não cumprem horário de expediente. Casa gasta uma for-
tuna para pagar os caras de pau. O Ministéiro Público está investigando a mamata, enquanto o presidente 
do Legislativo, conhecido por ser corrupto e conivente, disse que vai mandar investigar. Até parece piada. 
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Última viagem

HENRIQUE ALMEIDA/G1

ELIUARDO ALBUQUERQUE/HORA H

Ministério Público de olho na Câmara Municipal 
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Homem estava em van quando criminosos arma-
dos abordaram o veículo e fizeram diversos dispa-
ros. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense 
(DHBF)  já traçou várias linhas de investigação, 
mas a principal delas é a de execução. A vítima, que teria oito passagens pela polícia, não resistiu e tombou de bruços 

Marcas de sangue do homem assassinado ficaram próximo ao veículo 

Sem paz na Alerj
Manifestantes voltam à ‘praça de guerra’ no Centro do Rio para protestar contra o ‘pacote de maldades’ do 

governador Luiz Fernando Pezão. Houve tumulto e até empurra-empurra entre um policial militar e um bombeiro. 
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Uma tela de proteção separa manifestantes de agentes da Polícia Militar durante manifestação em frente ao prédio 

Enjaulados 
Irmãos são presos 

acusados de pratica-
rem diversos roubos na 
região central do Rio.
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Paralisação
Motoristas do sistema 

BRT cruzam os braços 
por tempo indetermina-
do e caos é esperado. 
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Educação
Intercâmbio é solu-

ção para jovens se po-
sicionarem no merca-
do de trabalho no RJ.
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Torneiras secas
Cedae fará manu-

tenção no sistema ETA 
Guandu e cidades da 
Baixada Fluminense 
devem ficar sem água 
a partir de amanhã. 
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Acidental? 
Arma de policial mi-

litar dispara acidental-
mente e três pessoas 
ficam feridas. 
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Caçada 
Polícia oferece recom-

pensa de R$ 5 mil para 
suspeitos de matar agen-
te da PF em Nova Iguaçu. 
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Mudança na PM
Polícia Militar troca co-

mandante do Batalhão de 
Duque de Caxias em meio 
à crise da segurança. 
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Execução 
Mulher é assassinada 

em posto de combus-
tível com tiros no rosto. 
Suspeita é de envolvi-
mento com o tráfico 
de entorpecentes. 
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