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Altamir Gomes 
estreia em 

breve coluna 
no Hora H

Cleiton de Souza Rodrigues – 
Alô! Ôpa! Deixa eu te pergun-
tar rápido: o produto do Dalcir 
é bom? Vale a pena?

Garotinho – Olha… bom… Su-
biu o nosso Ideb aqui…

Cleiton – É?

Garotinho – É… Mas deu mui-
ta polêmica…

Cleiton – É?

Garotinho – Porque você 
paga pelo livro que o governo 
federal oferece, né… de graça!

Cleiton – Entendi. Enfim, eu 
vou conversar com ele, aí eu 
levo pro Rogério e te depois te 
digo.

Garotinho – Então tá bom.

Cleiton – Tá? Valeu. Um abraço.

Começou a sacanagem
Grampo feito no período em que o ex-governador do Rio An-

thony Garotinho (PR) estava sendo investigado em inquérito sobre 
crime eleitoral (o mesmo que resultou no processo que o levou à 
prisão no final do ano passado e acabou na cassação dos man-
datos de cinco vereadores eleitos em Campos dos Goytacazes 
nas eleições do ano passado) mostra diálogo comprometedor 
entre o presidente do PR no estado e seu ex-secretário de Go-
verno, Cleiton de Souza Rodrigues (d). Na gravação, o nome do 
prefeito de Nova Iguaçu, Rogério ‘Malvadeza’ Lisboa, é citado.

Dr. Flávio e Lucimar durante campanha em 2016
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Quem não 
pode mais, não 

pode menos 

3

Condenado por compra de votos, o  ex-prefeito‘ficha 
suja’ Flávio Campos Ferreira (PR),  o ‘Dr. Flávio’, foi no-
meado para a Secretaria de Governo de Paracambi 
pela mulher, a prefeita do município Lucimar Ferreira 
(PR). Pela Lei da Ficha Limpa, o político também não 
poderia ter sido nomeado para o cargo.
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Loalwa cantava no Kaoma

Mistério
Cantora de lambada 

é encontrada carboniza-
da dentro de carro próxi-
mo a casa onde morava, 
em Saquarema, na Re-
gião dos Lagos. Divisão 
de Homicídios investiga 
várias hipóteses para o 
fim trágico da artista que 
bombou nos anos 80.
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Ex-prefeito de Nova 
Iguaçu, ele vai falar do 
cenário político na Bai-
xada Fluminense e so-
bre os principais acon-
tecimentos da região. 

Relator da Lava Jato, 
Teori Zavaski morre em 
queda de avião no Rio

Aos 68 anos, ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) estava em avião que seguia de São Paulo 
para Paraty (RJ) e caiu no mar da Costa Verde.
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Fim trágico: Teori se tornou ministro do STF em 2012
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