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DE TUDO UM POUCO

● OITO HOMENS FORAM PRESOS PELA POLÍCIA
MILITAR DE PERNAMBUCO, ONTEM, COM OITO
TONELADAS DE FIOS DE COBRE ROUBADOS

JORNALEIRO JORNALISTA

APOIO

JEFERSON BENÍCIO

● TENHO 58 anos e sou jornaleiro há 30. Antes de ser jornaleiro, fui bancário. Na minha profissão, gosto do
contato com o público deste bairro. Moro em Copacabana, torço pelo Vasco da Gama e, nas horas vagas,
gosto de tomar uma cerveja e curtir uma música. No MEIA HORA, gosto de ler a capa.

LUIS CARLOS — Leblon

RAPIDINHAS

TRÂNSITO
DIVULGAÇÃO POLÍCIA FEDERAL

DISFARÇADO PARA MATAR

ESTUPROU DEFICIENTE MENTAL

Maníaco da
peruca preso

Evangélico
e pedófilo

● O dentista Flávio Nascimento Graça, 39 anos, foi
preso ontem em Santos. Ele
estava foragido há quatro
anos. Flávio, que ficou conhecido como‘Maníaco da
Peruca’, é suspeito de matar
três pessoas ligadas a uma
clínica odontológica concorrente,que ficava na mesma rua, e que ele acreditava
ter provocado sua falência.

● Um comerciante de 54
anos foi preso, ontem,
acusado de estuprar uma
adolescente de 13 anos,
deficiente mental, em Recife (PE). De acordo com
a polícia, a jovem ficava
na casa do comerciante,
que tinha uma relação de
confiança com a família
da vítima e frequentava a
mesma igreja evangélica.

Até domingo,das 19h às 2h,duas
vias de Turiaçu serão interditadas
para realização de evento. São
elas: Rua Ibiá, entre a Rua Conselheiro Galvão e a Estrada do
Otaviano; e Rua Eurípedes.

●

Até o dia 7 de dezembro,das 22h
às 5h dos dias subsequentes,a Rua
Hermengarda,no Méier,terá meia
pista interditada, de forma alternada, próximo ao número 63, sob
o viaduto da Rua Joaquim Méier,
para recuperação estrutural.

●

Lavagem de dinheiro
COMÉRCIO ERA DISFARCE PARA TRÁFICO

Crack, vodka ou água de coco?
● Um idoso de 65 anos e a esposa, de 62, foram presos em Jaú
(SP). Eles se passavam por vendedores de coco para traficar
drogas. Na casa do casal, a polícia apreendeu cerca de 2 kg
de crack, uma balança de precisão e vários cheques, além de
carrocinha de coco e carro adesivado usados como fachada.

Até o dia 6 de fevereiro,duas vias
de Realengo serão fechadas para
realização de obras. São elas: Rua
Henrique Martins, entre as ruas
Aritiba e João Antonil; e Rua Aritiba,entre as ruas Francisco Prado
e Osvaldo Silva.

●

Seis pessoas foram presas ontem em São Paulo em operação contra o tráfico internacional de drogas. Na casa de
um dos presos, os agentes encontraram dólares escondidos
dentro de uma máquina de lavar.Segundo a polícia,o grupo
mandou 2,2 toneladas de co-

●

caína para a Europa em blocos de concreto e movimentou R$ 1,4 bilhão nos últimos
três anos. As ações da Operação Planun ocorreram em
cinco estados: Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Mato Grosso do Sul e Goiás.
No total foram 22 presos.

DICA DO MOTOBOY

“Os buracos estão aumentando na Rua Coronel Alberto
de Melo, em Vila de Cava, Nova
Iguaçu”, reclama
Guilherme Borges.

●

