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Já começou a farra 
com o dinheiro do 

povo de Nova Iguaçu

3

Carlinhos BHN (PTC)

Juninho do Pneu (PMDB)

Alexandre da Padaria (PR)

Renato do Mercado (DEM) Marcelo Lajes (PPS) Renata Turques (PTC) Rogério Vilalnova (PDT) Aguinaldo Camu (PC do B)

Fabinho Maringá (PMDBFelipinho Ravis (PCS)Chambarelli (PTB)Li Só ALegria (PDT)

De acordo com o colunista do Hora H, Elizeu Pires, vereadores iguaçuanos estão sob suspeita de embolsar gordas 
diárias para participar de um suposto congresso em uma cidade fora do Estado do Rio. Dos 17 parlamentares, 11 
afivelaram as malas e um permaneceu em seu reduto eleitoral, embora o dinheiro tenha entrado na sua conta: é 
o vereador Marcelo Lajes (PPS). Dos outros cinco que ficaram, alguns já estão de viagem marcada para o mesmo 
destino, na próxima terça-feira. Enquanto o grupo se diverte com o dinheiro do povo e o prefeito ‘Rogério Mal-
vadeza’ prioriza o pagamento milionário de certos fornecedores, os servidores municipais amargam salários em 
atraso e a decepção de ter escolhido esse batalhão de caras de pau para representá-los. 

Terror no Arco Metropolitano
Criminosos assaltaram um caminhão com carga de cigarros, a polícia foi atrás e houve troca de tiros. Os bandidos con-

seguiram fugir com os produtos. Antes de meterem o pé, eles mataram um segurança que fazia a escolta do veículo. 

Como numa cena cinematográfica, policiais perseguem os bandidos durante o confronto na altura de Japeri. O segurança foi atingido com vários tiros na cabeça 
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Dor e revolta
no enterro de 
menina morta 

por bala perdida
Thayana, mãe de Fer-

nanda, chora no enterro.
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Família é 
assassinada 

a tiros em 
São Gonçalo
Pai trabalhava na OAB-

-RJ. DH investiga o caso.
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