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50
CENTAVOS

Loja de departamentos abre 130 vagas para
vendedores, caixas e estoquistas em shoppings do Rio
As oportunidades são para os cargos de assistente de vendas, assistente de produtos financeiros, auxiliar de estoque, entre outros. Página 8

TRE e Exército intensificam
operações às vésperas da eleição

Nos últimos cinco dias, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) apreen-
deram, em média, uma tonelada de propaganda irregular em favelas dominadas por
traficantes ou milicianos. Ontem, o Exército, retirou material de propaganda irregu-
lar na Favela da Coreia, em Senador Camará. Página  5

SIMONE DOCINHO
A dançarina e modelo sensual modelo eestá com um

ensaio exclusivo para a GATA DO POVO de hoje e
mostra um pouquinho do que vem por ai, em uma  fo-

to bem insinuante.
Página 10

SHOW DO RIO

Preso suspeito de postar fotos
na WEB com armas e granadas
Segundo a PM, Lucas de Araújo, o Sheik,18, é o jovem
que aparece exibindo fuzis no Facebook. Pá gi na 6

O presidente do TRE-RJ, desembargador Luiz Zveiter, acompanhou de perto a operação na comunidade da Coréia

Divulgação

Divulgação / TRE-RJ

ESPORTES

Flu e Fogão fazem clássico
Vovô com ares de decisão

Se vencer, tricolor pode disparar e encurtar caminho ru-
mo ao tetra. Alvinegro ainda sonha com o G4. Pá gi na 12

Última chance para curtir o
‘Pique Novo’ em sua casa

“A Festa é Sua e a conta é Nossa” com o Pique Novo
premiará sortudo na próxima semana. Página 10

‘Coronel do Porsche’  toma
preju na Lei Seca de novo

Pela terceira vez em menos de um mês, ex-co-
mandante do Bope teve que pagar multa ao
ser parado em blitz na Zona Sul. Pá gi na 6
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