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Um jornal de grande circulação
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DE VOLTA PRA BANGU

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Chefão da 
CDD flagrado 
na moita por 
caveiras do 
Bope vai pro 
quadradinho 

do xilindró
Um dos chefes do tráfico de drogas da Cidade de Deus rodou durante operação do Batalhão de Operações Poli-

ciais Especiais (Bope) no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Edvanderson Gonçalves Leite, de 51 anos, o ‘Deco’, 
estava escondido numa casa na comunidade da Nova Holanda. O Portal de Procurados do Disque Denúncia oferecia 
a recompensa de R$ 30 mil pela cabeça do traficante. 
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Edvanderson é suspeito de envolvimento com queda de helicóptero na Zona Oeste

PM detona ação e deixa tráfico 
no prejú em várias comunidades

Policiais apresentam fuzil apreendido na Região Metropolitana do Rio. Já em Duque de Caxias, três marginais foram detidos

Agentes da Polícia Militar sacudiram diversas comunidades do Rio, Baixada e Região Metro-
politana e apreenderam armamento, farta quantidade de drogas e ainda prenderam suspeitos.
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DIVULGAÇÃO / PMERJ

LSN- 6725

Plano certo
Após anunciar o fecha-

mento de 402 agências, 
Banco do Brasil consegue 
planos de aposentadoria.
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Transição
Prefeito de Nova 

Iguaçu anuncia equipe 
de transição para go-
verno que irá assumir.
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Artefato perigoso
Agentes da Polícia 

Rodoviária Federal en-
contram granada na 
Via Dutra. 
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Sem educação
Um exemplo nega-

tivo pode estar surgin-
do de uma escola em 
Nova Iguaçu, que tem 
sido alvo de reclama-
ções feitas por morado-
res da região. Segundo 
a denúncia, alunos da 
unidade escolar esta-
riam protagonizando 
atos criminosos à luz do 
dia no Jardim Iguaçu.

7

CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor branca, 

quatro portas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado na manhã 
do dia 1º de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. In-
formações que possam ajudar a 
encontrar o veículo podem ser 
repassadas para o seguinte te-
lefone: (21) 96463-8062. 

Bilhete Único 
será suspenso 

na 2ª feira
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