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José Alencar deixa
hospital após sofrer
crise cardíaca. P. 6
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R$ 1,50

Um jornal do Grupo RBS

Em São Paulo, R$ 2
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CAXIAS DO SUL

MAIS

MIRANTE
Ciro Fabres
avalia viagem de
30 prefeitos e
vices da Serra à
Itália. P. 8

Bando invade Fórum e
leva dezenas de armas
Dezenas de armas foram levadas do Fórum de Caxias
do Sul na madrugada de ontem. Por volta da 1h, um homem se fazendo passar por oficial de Justiça convenceu
um vigilante a abrir a porta da garagem. O guarda foi
mantido amarrado por quase uma hora.

Três homens se aproveitaram do fato de o Fórum
Teriam sido levadas cerca de 300 armas, entre pistonão ter câmeras de segurança e, com um pé-de-cabra, las, espingardas e até fuzis estocados para serem usados
arrombaram o cadeado da sala de armas, no primeiro como prova em ações judiciais.
andar. O alarme não disparou e o segundo vigia, sob a
O Tribunal de Justiça disse que não tem recursos para
alegação de que estava no sétimo andar, não viu nada.
reforçar a segurança do Fórum. Páginas 3, 8 e 18 a 20
DIVULGAÇÃO

3POR4
Carlinhos Santos
lista atrações
da tradicional
Feijoada do
Pulita.
Sete Dias

CAIXA-FORTE
Silva Toazza
comenta a
inflação que
mordisca nosso
bolso. P. 12

FRAGILIDADE
Apesar de guardar cerca de 1,8 mil armas, sala no primeiro piso do Fórum de Caxias não tem câmera de segurança. Bando teve tempo para escolher as armas mais potentes
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Novo shopping vai 1,5 milhão de vagas
exigir modificações abertas em 6 meses
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