
FIASCO NO BIG BROTHER IGUAÇUANO

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
NOVA IGUAÇU - RJ   QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2017                    ANO XXVII                      Nº 8556                                 PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Alerta geral 
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Precisa-se 
impressor
2695-5360

7

Começou mal
Dez dias após iniciada a sua gestão, o prefeito Rogério Lisboa já acumula pontos negativos e uma 
enxurrada de críticas a ponto da população já sentir saudades dos governos de Nelson Bornier e de 
Altamir Gomes. De acordo com denúncia recebida pelo Hora H, o Centro de 0perações de Nova Igua-
çu  (Conig) está inoperante. A maioria das 76 câmeras de monitoramento do sistema, que foi um dos 
maiores investimentos do governo passado, não funciona. Quem busca informações através das redes 
sociais não obtém resposta e os telefones estão mudos. É o retrato de um governo que COMEÇA MAL.

Do lixão para a vala
Os dois bandidos, que não tiveram a idade divulgada, e estavam com dois fuzis, foram direto para o inferno

Polícias Militar e Civil fecham o cerco para enjaular chefão do tráfico de drogas de 
comunidade em Duque de Caxias. Durante megaoperação em município da Baixada, 
os agentes foram atacados a tiros pela bandidagem e reagiram colocando os tralhas 
para correr. Na ação, dois comparsas de ‘Charlinho do Lixão’acabaram abatidos.
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Faro fino de cão do BAC 
acha droga a rodo no Jacaré

Sob novo 
comando

Tenente-coronel Lima (d) substitui André de Souza 
no comando do Batalhão de Belford Roxo (39º BPM)
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DIVULGAÇÃO

O novo comandante enfatizou que já está ela-
borando o planejamento de atuação para com-
bater o crime. Ele elogiou o trabalho feito pelo seu 
antecessor e revelou que irá se reunir com o Esta-
do-Maior da Polícia Militar para traçar as metas.

Até 2030, a estimativa da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) é que 8 milhões de pessoas 
podem morrer em consequência do fumo.
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Risco de fechar
Universidade do Rio 

de Janeiro corre o ris-
co de fechar as portas 
por causa da crise.
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Radialista Gabriel Barbosa  
estreia coluna no Hora H

Conscientização
Porto Real cria ações 

para conservação e 
pede a ajuda da popu-
lação para a iniciativa.
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