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de tudo um pouco

LLontem, o corpo do CANTOR JOÃO GILBERTO
FOI VELADO NO THEATRO MUNICIPAL DO RIO E
ENTERRADO NO Parque da Colina (Niterói)

jornaleiro jornalista

APOIO

Romulo Risso

TENHO 79 anos e sou jornaleiro há 12.Antes de ser jornaleiro,fui motorista.Na minha profissão,gosto das amizades
que conquisto com os fregueses. Moro em Senador Camará, torço pelo Vasco da Gama e, nas horas vagas, gosto de
assistir televisão e as crianças jogando bola na praça.No MEIA HORA,gosto de ler o caderno de esportes e as piadas.
ORLANDO DE ALMEIDA — Praça Campo da Honra, Senador Camará
LL

LLCRIME EM FAMÍLIA

Mafiosos vão
em cana em SP
Grupo controlaria 40% do tráfico

A

Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de prisão,
na manhã de ontem, contra dois italianos, identificados
como pai e filho, suspeitos de integrar o braço da máfia italiana
na América do Sul, conhecido
como Ndrangheta. Os criminosos foram presos em Praia Grande, no litoral de São Paulo.
De acordo com a PF, o grupo,
que tem origem na região da Calábria, no sul da Itália, controlaria
40% dos envios globais de cocaína
para a Europa. Eles estavam foragidos desde 2014, com passagens
por Portugal e Argentina.
Um dos presos tem condenação por tráfico e associação para
tráfico de drogas na Itália,com pe-

na de 14 anos de reclusão.As investigações concluíram, ainda, que
os dois ocupavam ao menos três
apartamentos na cobertura de um
prédio de luxo em Praia Grande.
Nas buscas, a polícia encontrou com os suspeitos duas pistolas, dinheiro e veículos. Os
mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a
pedido da Representação da Polícia Federal junto à Interpol, em
cooperação com o Escritório da
Direção Central para os Serviços
Antidrogas, da Itália no Brasil.
Pelo Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio
Moro,parabenizou a PF pela operação.“Brasil não deve ser refúgio
para criminosos”, escreveu ele.

rapidinhas
filme de terror

MOEDA DE TROCA

Morto em sessão de cinema

Trocou caixão
por cachaça

LLUma sessão de cinema
acabou em tragédia no Mato Grosso do Sul. É que um
homem foi morto com dois
tiros durante a exibição de
um filme infantil, ontem, no
shopping de Dourados.
De acordo com a Polícia
Civil, o autor dos disparos é
um policial lotado na divisão Ambiental que teria atirado na vítima, identificada

como Júlio César Cerveira
Filho, por conta de uma desavença entre eles.
Segundo relatos, a confusão começou quando um dos
rapazes deu um tapa em um
adolescente ou criança. A discussão seguiu acalorada até
que um deles sacou a arma e
atirou. A polícia foi ao local
recolher informações e provas para ajudar na apuração.

BRUTALMENTE ASSASSINADA

Foi morta com tiro no rosto
LLUma mulher, identificada
como Débora de Oliveira Silva, morreu e ficou com o rosto
desfigurado após ser atingida
por um tiro de espingarda, supostamente disparado pelo ex
-marido.O crime ocorreu,on-

tem, no Mato Grosso.A vítima
chegou a ser socorrida,mas não
resistiu ao ferimento.Testemunhas disseram à polícia que o
casal morava junto há 14 anos e
que a morte ocorreu após uma
discussão entre os dois.

LLUm homem de 30 anos foi
preso, sábado, ao ser flagrado furtando um caixão de
uma funerária, no município de Leopoldina, em Minas Gerais. À Polícia Civil,
o criminoso disse que furtou o objeto com a intenção
de vendê-lo para “comprar
cachaça”. Apesar de não ter
o nome identificado, ele foi
filmado por um motorista, que registrou toda a ação
enquanto trafegava próximo à Funerária Cristo Redentor. As imagens, que viralizaram nas redes sociais
ontem, mostram o criminoso levando o caixão nas
costas, com tranquilidade e
sem nenhum sinal de vergonha ou apreensão. O caixão
foi devolvido para a funerária, sem danos.

