
Agentes do Batalhão de São João de Meriti (21º BPM) checavam denúncias sobre carga roubada que estava armazenada em casa de 
uma comunidade dominada por facção, quando foram surpreendidos por criminosos. Houve confronto e dois comparsas foram presos. 
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Solidariedade
 Projeto da APAE visa 

levantar recursos finan-
ceiros com artistas para 
causa social.

8

Centenário
Comemoração pelos 

100 anos do samba  leva 
alegria aos passageiros 
dos trens da SuperVia.

Boatos
 Fechamento de es-

colas no Rio gera boa-
tos em redes sociais. 

3

Bruno Rangel, artilhei-
ro da Chapecoense

Do Éden para o inferno!

9

DIVULGAÇÃO/PMERJ

‘Gabrielzinho’ estaria com o bando armado que atacou os agentes e tombou com tiro na cabeça. Submetralhadora apreendida com marginal tinha inscrição de facção

7

O técnico de voo Erwin Tumiri, um dos sobreviventes do desastre aéreo com o avião 
da Chapecoense, relatou que escapou da morte por seguir corretamente o protoco-
lo de segurança. Ele disse que permaneceu em posição fetal, com uma mala entre 
as pernas, para amenizar o impacto da queda. Áudio que revela desespero do piloto 
por causa da pane sofrida pela aeronave pode apontar as causas da tragédia. 

“Com a situação de pânico, muitos 
se levantaram e começaram a gritar”

Erwin em foto feita no interior do avião da LaMia  minutos antes de levantar voo: além dele, outros cinco sobreviveram

5

REPRODUÇÃO/ARQUIVO FOTOS/DIVULGAÇÃO

Chefão do PCC  
apadrinhou 
chefe do CV, 

diz polícia 
7

Pacote anticorrupção
Força-tarefa ameaça deixar Lava Jato se

 Câmara dos Deputados aprovar  proposta 
de intimidação a juízes e promotores 

4

Política
Alerj vota este mês o 

envio de recursos a ou-
tros órgãos do estado.

3

Emprego
Rede de supermerca-

dos oferece vagas tempo-
rárias para o fim de ano. 

Pânico
Moradores de comuni-

dade entram em deses-
pero por causa de tiroteio.

7

2

Bruno Rangel, artilhei-
ro da Chapecoense

Desesperança
Números divulgados 

pelo ISP assustam po-
pulação do Rio. 

Capturado
Suspeito de ter mata-

do torcedor do Flamen-
go é preso no Rio. 

6

7

Bruno Rangel, artilhei-
ro da Chapecoense

Suspeito
PMs balearam três sus-

peitos em ação no Com-
plexo do Chapadão.

6

Bruno Rangel, artilhei-
ro da Chapecoense

Aids
Resende realiza ação em 

homenagem ao Dia Mun-
dial da Luta Contra à Aids.

Crise aperta
Governo do RJ diz não ter 

verba para pagar as 13 fo-
lhas salariais em 2017.
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