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Ligado a Garotinho, 
‘homem forte’ de 

Nova Iguaçu mete o pé 

Plano de saúde
Mais de 200 brasilei-

ros desistem dos con-
tratos por conta da cri-
se financeira. 
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Prevenção
Município de Volta 

Redonda começa a va-
cinar população contra 
febre amarela.
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Corrupção
Ministro Luiz Fux de-

volve pacote anticor-
rupção para a Câmara 
e surpreende Casa.
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De acordo com o que uma fonte confidenciou ao colunista do Hora H Elizeu Pires, os supostos superpoderes 
dados a Cleiton Rodrigues de Souza pelo prefeito ‘Rogério Malvadeza’ teriam criado constrangimentos para 
os demais secretários. O ‘superchefão’ é aquele flagrado em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça 
numa conversa comprometedora com o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (PR), em que os dois ci-
tam a compra de material didático para o atual prefeito de Nova Iguaçu.  
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Tralhas invadiram paróquia em Mesquita e saquearam até o porta-hóstias. Nas outras ocorrências, 
os criminosos fizeram a limpa no caixa onde estava o dinheiro dos dízimos. Vão queimar no inferno. 

‘Homem forte’ de Nova Iguaçu tropeça no poder

Secretário ligado a Garotinho pega o boné e vai embora

FOTO: REPRODUÇÃO

Marido da amante 
de secretário, 

policial bota traíra 
safado pra correr

2Coluna do Sombra

Condenada  
Fábrica de massas e 

biscoitos fica em maus 
lençóis após consumidor 
achar rato em pacote.
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Bala perdida 
acha menina

Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedin-
do informações que ajudem a identificar os envol-
vidos na morte de Fernanda Adriana Caparica Pi-
nheiro, de 7 anos. A menina foi atingida no Parque 
União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Fernanda foi atingida na troca de tiros entre bandidos
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Safado surta 
e taca fogo na 

casa da sobrinha 
que tem 7 filhosEtevaldo é procurado
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Ladrões excomungados  
furtam igreja pela 3ª vez
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 A paróquia localizada na região central do município tem sido alvo constante dos criminosos

Carioca do Laranja iguaçuano 
vai reforçar equipe de Mossoró
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