
Agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias realizavam operação 
de repressão ao tráfico quando encontraram uma casa com farto material de endolação. Segundo informações da cor-
poração, que segue não dando trégua para a bandidagem, o bando foi surpreendido quando dava expediente.
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Poliçada manda tralhas do 
Lixão de Caxias para Bangu 

A situação ficou feia para os cinco suspeitos que foram flagrados pelos policiais militares dentro de uma residência onde foram achados drogas e material para endolação
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Deu ruim, Shrek!
Suspeito de ser um dos chefes da facção cri-

minosa Terceiro Comando Puro (TCP), o trafican-
te Marcelo Fernandes dos Santos foi preso na 
Ponte Rio-Niterói quando tentava fugir de carro 
para a Paraíba. Mas agentes da Corregedoria 
da Polícia Militar, Cordenadoria de Inteligên-
cia (CI/PM), da Subsecretaria de Inteligência 
da Secretaria de Segurança (SSINTE) e Policia 
Rodoviaria Federal (PRF) frustraram o bandido. 

Marcelo seria braço direito do traficante Lacosta

6

4

Após embalsamados, os corpos da queda do voo da LaMia são identificados nos caixões para viagem ao Brasil

Repatriação fúnebre
O avião é o ponto alto de um sonho. Afinal, é por ele que passa a viagem ideal, um novo em-

prego ou uma nova vida. E foi nesse pensamento que a delegação da Chapecoense embarcou 
atrás da sua primeira conquista internacional, mas o sonho se transformou num pesadelo. Após a 
queda do avião que matou quase toda a delegação do clube, o ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, informou que os corpos dos jogadores chegam hoje a cidade de Chapecó, Santa Catarina. 
A diretoria fará um grande velório para homenagear os heróis de verde, na Arena Condá, está-
dio que guarda muitas alegrias. A tragédia e a dor são irreparáveis, e nada pode amenizar isso. A 
Conmebol deve declarar a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana de 2016, valo-
rizando o feito dos heróis que morreram, mas estão vivos nos corações dos milhares de torcedores. 

Proibição
Prefeito do Rio san-

ciona lei que inviabiliza 
o reboque de carros na 
presença do motorista.
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Por um fio
Secretário de Saúde de 

Guapimirim pode ser afasta-
do do cargo após irregulari-
dades em hospital municipal.
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Zelotes
Polícia Federal cum-

pre mandatos de busca e 
apreensão em mais uma 
operação da Lava Jato.
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Unidos pelo crime
Operação da Civil 

agarra traficantes no Su-
búrbio do Rio, entre eles 
estão pai e filho.
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