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Cabral elogia sargento que impediu uma tragédia maior
"Ele tinha muita munição", diz comandante
Caso tem repercussão internacional

Homem invade escola no Rio e
atira em alunos. Há 12 mortos
Atirador se matou ao se defrontar com policial

Atirador contou em carta ter Aids

Segundo subprefeito da Zona Oeste, texto era desconexo

Emocionada, Dilma
faz homenagem a
crianças mortas
Presidente pediu um minuto
de silêncio

Lei de imigração
deixa estrangeiros
desprotegidos
Mais de 200 mil enfrentam
problemas no Brasil

Corpo do autor do
massacre é retirado
de escola

Crianças assassinadas tinham
entre 12 e 14 anos

Irmã diz que atirador
era ligado ao
islamismo
"Ele era estranho, ficava na
internet o dia inteiro"

Tiros em escola no
Rio deixam em
alerta professores
"Como esse homem conseguiu
entrar?", questiona educadora

Forte terremoto de
7,4 graus atinge o
nordeste do Japão
Trabalhadores foram retirados
da central de Fukushima
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Internacional: Papa muito abalado com a morte de imigrantes em naufrágio
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Marcha contra agritóxicos
e mudanças no Código
Florestal

Beleza de pinguins dá
espetáculo

Atirador invade escola no
Rio e mata alunos

Incêndio nas Filipinas
deixa 3 mil desabrigados
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Rio Acima
Há um herói nessa
tragédia que está
esquecido

Outras Páginas
Para quem o
deputado federal e
o senador
trabalham

Informe JB
Aécio Neves na
tribuna do Senado

Heloisa Tolipan
Ainda é tempo de
coleção de praia.
Confira lançamento
de Adriana Degreas

Alma Lavada
O pior ditador que
existe é o
doméstico

Cultura Pop
Será que tirar a
roupa ajuda a
arrumar emprego?

JBlogs

Confira os horários dos
cinemas no Rio
'As mães de Chico Xavier' é uma
das estreias. Leia as críticas e
veja os trailers

Veja aqui a relação dos espetáculos de dança e
teatro na cidade

Obras de arte contemporânea e multissensoriais
estão presentes nas exposições da semana

Programa

Espaço aéreo do Rio é
fechado por uma hora
Motivo foi um vazamento de gás
na torre de controle do
Aeroporto Tom Jobim

Projeto capacita mulheres e incentiva a arte na
Favela da Maré

Ataque em Realengo: Hemorio pede doações de
sangue para vítimas

Rio

Fluminense perde e se
complica na Libertadores
Pela Copa do Brasil, Vasco e
Botafogo venceram e se
classificaram para as oitavas

Caio Júnior vibra com o entrosamento entre
Herrera e Abreu

Button confia em "Kers poderoso" para alcançar
Red Bull

Esportes

Grupo de Contato sobre
Líbia se reunirá no Qatar
França deseja que UE ouça
representantes dos grupos de
oposição ao ditador Kadafi

Monarquias do Golfo querem renúncia de
presidente iemenita

Encontrados 59 corpos em rancho do México

Internacional

Grupo organiza na internet
ato de apoio a Bolsonaro
Passeata a favor do deputado
será no próximo sábado, na
Avenida Paulista

Jaqueline Roriz reaparece na Câmara depois de
mais de um mês ausente

Jovem de 14 anos é atingida por tiro disparado
por amigo

País

Atrizes que vão muito além
do papel de uma mulher
Na revista 'Mulher', elas
mostram força, talento, graça e
competência

Show de Paul McCartney no Rio será dia 22/05;
pré-venda começa em 12/04

Médico acusado de matar Michael Jackson diz
que cantor se suicidou

Cultura

Austrália anuncia novas
medidas contra o cigarro
Pacotes terão todos a mesma
cor e advertências sobre os
malefícios do fumo

Combate à resistência microbiana é tema do Dia
Mundial da Saúde

Coração artificial brasileiro espera aprovação do

Ciência e Tecnologia PUBLICIDADE

+ Lidas

Homem invade escola na Zona Oeste do
Rio e deixa mortos

Corpo do autor do massacre em escola de
Realengo já foi retirado do local

Irmã adotiva de atirador diz que
Wellington era estranho e sem amigos

Autor de disparos em escola no Rio contou
em carta ter vírus HIV

PUBLICIDADE

Fale do Brasil
ilimitado
Todo o Brasil, Móvel +
Fixo ! Mês grátis
www.local03.com

Número do Brasil
nos EUA
Seus Amigos ligam
para você no Brasil e
seu telefone toca nos
EUA
www.telehispanic.com

Low airfares to
Brazil
Direct flights to
Manaus, Recife, Rio,
Belo,
Salvador,Fortaleza.
www.fredson.com

California Brasil
Barato
Passagens Baratas
California-Brasil Aqui
sua passagem custa
menos
www.brol.com

Homem ideal?
Namorado?
Homens Europeus, Dos
Eua E Latinos
Querendo Brasileiras
Para Namoro
www.LatinAmericanCupid.com

+ JBlogs

Blog do Reinaldo
Saiba mais sobre a campanha de
reciclagem de rolhas de cortiça

Iesa Rodrigues
Beleza gelada na nova coleção da
Werner Coiffeur

Blog do Novaes
Qual é o jogador mais importante para
seu time no futebol carioca?

Cockpit
Morte no automobilismo e uma nova
vistoria no circuito paulistano

Hoje na história
7 de abril de 1976 - Mostra 70 anos de
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Facebook

Terapia assistida por animais: quando homens
e bichos viram elos de uma grande corrente,
por Jorge Pereira
É muito fácil falar dos benefícios que os animais
terapeutas nos trazem, pois eles são muito especiais

Crimes hediondos, por João Batista Herkenhoff

Gênero, casamento e homicídio, por Gláucio
Soares

governo para ser usado em pacientes

Sociedade Aberta

PUBLICIDADE

 www.xoom.com/brazil Anúncios Google
Belas-Artes

Conexão Francesa
A degustação da safra 2010 no Château
Angelus. Veja vídeo

Leia cinema
Amor à Francesa no Museu de Arte
Moderna do Rio

Rio antigo
Chafariz da Glória, obra de mestres do
passado e vítima de vândalos

Cadastre-se Crie uma conta ou entre para ver o
que seus amigos estão fazendo.

Tiroteio em escola de Realengo deixa um
morto e 15 feridos
287 pessoas compartilharam isso.

Marcelo Tas mostra foto de filha
homossexual e diz ter orgulho dela
146 pessoas compartilharam isso.

Especialistas condenam venda de sutiã
com bojo para crianças de 6 anos
110 pessoas compartilharam isso.

Plug-in social do Facebook

Sim

Não

Enquete

É aceitável a venda de sutiãs da DIsney com
enchimento para crianças de 6 anos?

+ enquetescomentarvotar
 www.ezetop.com/Brasil Anúncios Google

PUBLICIDADE

Implante dentário Aveiro
Marque e Comprove 400€ desde
1986 Implante Oral em 1 hora 234
084 544
www.med-dentaria.com

Single Portugal Ladies
Beautiful Portugal Ladies waiting for
you. Find your love now
www.lavaplace.com

Barcelona Madrid & Lisbon
Apartments for rent at City Center 4
daily/weekly/monthly stays
www.Rent4Days.com
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