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Agora vai morar em Bangu

“Sem moral” e “cheirador de pó” 
marcam julgamento de Dilma

Cadáver 
carbonizado 
é achado em 
Belford Roxo

Motoqueiro executa 
homem em Nova Iguaçu

Hotelaria tem 
vaga para 
supervisor

Pedágio na 
040 fica mais 

caro hoje

Nadador terá 
que depor 

de novo no Rio

Trens operam 
com 4 horas 

de atraso

Justiça cassa 
mandato de 
Cesar Maia
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Sacanagem da Câmara paralisa 
saúde e educação em Japeri

O criminoso Raimundo Linhares Garcia é, segundo o delegado Marcus Vinicius (d), “um homem frio e ameaçador”

Wanderson de Nóbrega foi atingido por vários tiros no bairro K11

PEDRO FANÇA/AGÊNCIA SENADO

Prefeito de Japeri, Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor, fez um balanço da crise no município que tem dinheiro em caixa, mas 
não pode movimentar a verba disponível porque os vereadores não votaram a suplementação orçamentária. Nos postos de saúde 
faltam seringas, remédios, oxigênio e insumos que impedem o atendimento à população. As unidades de Saúde chegaram ao seu 
ponto máximo e já não têm mais condições de realizar atendimentos.

O bicho pegou no primeiro dia de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado. Gleisi Hoffmann (PT-
-PR) chamou de ‘imorais’ os colegas por julgar a petista. Em tom irônico, o senador do DEM Ronaldo Caiado afirmou que ele e os outros parlamentares 
da Casa não eram “assaltantes de aposentados”, em referência ao marido da senadora, ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, preso sob acusa-
ção de envolvimento em um esquema de corrupção que teria desviado R$ 100 milhões da Previdência. Em defesa da parlamentar, Lindbergh Farias 
acusou Caiado de ter ligação com o contraventor goiano Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Ao responder à provocação, Caiado sugeriu 
que o ex-prefeito de Nova Iguaçu estivesse cheirando cocaína no Parlamento. Presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski suspendeu a sessão.

Polícia Civil captura ladrão especializado em só roubar condomínios de luxo e que aproveitava para estuprar suas vítimas.

Um homem foi assassinado no começo da noi-
te da última quarta-feira, na praça do bairro K11, 
em Nova Iguaçu. Wanderson Moura de Nóbrega, 
de 37 anos, foi atingido por vários tiros, um deles 
na cabeça. O crime aconteceu na Rua João Ran-
gel. Moradores da região acionaram uma equipe 
do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), que 
informou sobre o crime à Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF).


