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Andrezinho mostra o carro com marcas de tiros

Agentes da Divisão de Hominídios da Baixada fazem perícia nos corpos dos policiais na Dutra
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Justiça mantém 
Rogério Lisboa 
fora da disputa 
à Prefeitura de 
Nova Iguaçu

Recompensa 

Bandidos executam PMs 
em ataque a caminhão

Portal dos Procurados ofe-
rece R$ 1 mil por informa-
ções que levem ao miliciano 
que atua na Baixada.
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De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no 
último dia 13, ao julgar o pedido de Rogério, a juíza Anna Christi-
na da Silveira Fernandes, da 27ª Zona Eleitoral,já havia negado a 
candidatura. A defesa do deputado apresentou embargos de de-
claração com efeitos infringentes, requerendo a reconsideração 
de indeferimento, mas a magistrada manteve sua decisão.

BRUNA LEMOS / HORA H

A Pajero de André Luís de Oliveira Cristino, 
o Andrezinho (PRP), de 39 anos, tinha mar-
cas de tiros de fuzil. Ele acredita em crime 
político. O caso é investigado pela 63ª DP.

ELEIÇÕES 2016

Roberto e o adolescente tinham mandados de prisão

Divulgação
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Carro de político 
é atingido por 19 
tiros em Japeri
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Juju em contagem 
regressiva
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Granada
Uma granada achada na 

escada de uma das entra-
das do Shopping Fashion 
Mall, em São Conrado, na 
Zona Sul do Rio, interditou 
parte da Estrada da Gávea.
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Sacanagem 
Agenciadores estariam 

agindo há pelo menos 15 
dias na compra de votos 
na Baixada. Justiça Eleitoral 
está de olho nos crimino-
sos que agem nos redutos.
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Indeferido
O Tribunal Regional Elei-

toral do Rio de Janeiro (TRE-
-RJ) indeferiu o registro de 
candidatura de Marcelo De-
laroli (DEM) à Prefeitura de 
Maricá.
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Monstro preso 
A mãe e o padrasto são 

denunciados pela morte de 
um bebê de apenas 1 ano e 
7 meses ocorrido neste ano.

CLEBER JR / EXTRA

55ª DP agarra 
três homicidas 
em Queimados
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DIVULGAÇÃO


