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Mortes de políticos na 
Baixada têm o dedo da 
milícia ‘Liga da Justiça’Rumo à Tóquio

Acabou a fuga!
DIVULGAÇÃO
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Lula é enquadrado pela PF
Anderson Amaral chega à Divisão de Homicídios após a captura

Na casa do suspeito, os agentes apreenderam armas, granadas e dinheiro

Ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve no Rio para avaliar os crimes com autoridades da área de segurança

REPRODUÇÃO/G1

Seis meses depois de o diretor administrativo do Hospital Ge-
ral de Nova Iguaçu (HGNI), Fernando de Oliveira Magalhães, 
ser assassinado com 11 tiros, a Divisão de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) capturou o suposto miliciano Anderson 
Amaral, de 36 anos. Segurança de um supermercado no bairro 
Rancho Novo, o ex-policial militar ainda tentou fugir pelo telha-
do, mas acabou caindo na rede da polícia. 

Além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais três pessoas 
também foram indiciadas por crimes como corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

‘Inocentado’
A Polícia Civil inocen-

tou um homem apon-
tado como suspeito de 
participar de uma milícia 
no bairro Miguel Couto, 
em Nova Iguaçu. 

Barbárie
Menina de 9 anos é 

morta a facadas pelo 
padrasto no Morro da 
Coroa, em Santa Tere-
sa. O criminoso teria 
alegado ciúmes exces-
sivo pela mãe.

Olho por olho 
Família executa su-

postos estupradores de 
menina de 6 anos. Os 
corpos de tio e sobri-
nho foram encontrados 
numa estrada deserta. 

Eleições 2016
Senador Marcelo Cri-

vella (PRB) lidera pesqui-
sa de intenções de voto 
para a Prefeitura do Rio 
com 28% da preferência 
do eleitorado.

Cidade da Baixada vai 
preparar atletas para 2020.


