
A vítima, conhecida apenas como ‘Fernandinho do Mototáxi’, teve o corpo incen-
diado em um local de desova na região. A Divisão de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) investiga o crime que chocou moradores de um distrito em Nova Iguaçu.
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Ataque
Armado com uma faca 

de açougueiro, suspeito 
invade universidade e ata-
ca várias pessoas. Nove 
delas ficaram feridas.  
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No bolso

2

Mototaxista queimado 
vivo vira churrasquinho

Medida que reduz o 
preço do diesel nas refi-
narias é repassada para 
as bombas dos postos 
de combustíveis do RJ.
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Suspeito 
de estupro
e roubo é 

grampeado 
no Arco em 

Japeri
Marginal estava com bando que atacava motoristas 
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Detran-RJ inicia vistoria 

itinerante em diversos muni-
cípios da Região Sul Flumi-
nense. Fique atento às da-
tas divulgadas pelo órgão. 
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Fiscalização

3

Ministério Público do Rio 
obtém liminar que obriga 
as empresas Tam e Latam 
a instalar câmeras de mo-
nitoramento nas bagagens.

Na pauta

3

Alerj vota hoje o pro-
jeto que prevê a manu-
tenção do Aluguel So-
cial que beneficia cerca 
de 10 mil famílias.

No azul

4

Prefeitura de Magé 
promove evento em co-
memoração ao Novem-
bro Azul em praça do 
município.

Doloroso
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Mães de vítimas de poli-
ciais se reúnem em frente 
ao Tribunal de Justiça do Rio 
para pedir punição. 

Monstros
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Casal acusado de abu-
sar sexualmente da filha 
de 2 anos é preso no apar-
tamento onde morava.

Prefeito 
Paes proíbe
Uber no Rio

3

O perigo 
que vem 
do céu!

Um balão caiu na área da Refinaria de Duque 
de Caxias (Reduc), e por pouco não provocou 
uma tragédia que foi evitada pelas equipes de 
prevenção e combate ao incêndio de uma  em-
presa distribuidora de gás. Houve um curto-circuito.  
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