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A despeito da re-
portagem de capa 
publicada na edição 
de ontem do Hora H, 
sob o título ‘Rogério 
Malvadeza e seus ca-
petinhas adestrados’, 
o vereador Fernando 
Bernardes Carvalho, o 
Fernandinho Moquetá 
(PRP) vem a público es-
clarecer ao leitor os se-
guintes fatos: 
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Contemplados com imóveis do Residencial Guandu, do governo federal, protestam em frente a prefeitura Na última sexta-feira 
(13/01/2017) em uma 
sessão extraordiNária, o 
Prefeito eNcamiNhou Para 
câmara o Projeto de lei 
4.647(Projeto este que diz 
resPeito aos direitos dos 
servidores Públicos muNi-
ciPais), Para ser aPreciado 
e votado Pelos vereadores.

em 1a. votação me 
abstive Para Poder ter o 
direito de trazer a luz do 
debate a miNha PreocuPa-

ção com a admiNistração 
do fuNdo de PrevidêNcia 
do Nosso muNicíPio, Pois 
da forma que está, em um 
futuro bem Próximo Pode-
remos Não ter Nem recur-
sos Para Pagar os Nossos 
aPoseNtados, e Não é jus-
to que esses ProfissioNais 
dePois de taNto temPo de 
trabalho Não Possam re-
ceber o que é de direito.

e em 2a. votação dei 
meu voto coNtra..

 

Corpo de 
menina é 

achado em
mala no

Subúrbio Sandro Borges de Mattos, que confessou o crime, chegou a ser agredido por moradores da Zona Norte do Rio

Thifany Nascimento de Almeida tinha 11 anos

Direito de resposta 

‘Sem-teto’ cobram Minha Casa,  
Minha Vida a ‘Rogério Malvadeza’
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Cerca de 200 manifestantes realizaram um protesto em frente a Prefeitura de Nova Iguaçu para rei-
vindicar a entrega das unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida do Conjunto Re-
sidencial Guandu, localizado no Km 32. Mais de 2 mil famílias foram sorteadas em 2013 e 2014, e foi lhes 
prometido a entrega dos imóveis em até 90 dias. Porém, até hoje estão aguardando pela promessa.

Novidade
Secretária Clarissa Ga-

rotinho reafirma que pre-
tende reabrir restauran-
tes populares no Rio.
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Bafão!
Primo de famosa apre-

sentadora da TV Globo é 
preso acusado de estuprar 
uma garota de 15 anos.
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Greve
Agentes penitenciários 

e policiais aderem à pa-
ralisação geral. Eles reivin-
dicam salários atrasados.
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Mobilização
Nova Iguaçu realiza 

ação em escolas para 
combater focos do mos-
quito Aedes aegypti.

5

DIVULGAÇÃO


