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R$ 40 milhões 
sem licitação

Elevador despenca e pai 
de jogador do Corinthians 

morre na Zona Norte do Rio

Prefeitura de Nova Iguaçu teria contratado empresa para fornecimento de 
merenda escolar que não aparece no Portal da Transparência como vence-
dora de nenhuma concorrência no município, nem mesmo de uma dispensa 
de licitação por emergência, manobra comum no início de governo. O con-
trato é o de maior valor, cerca de R$ 40 milhões por ano, média tirada dos 
gastos registrados nos 12 meses de 2016, de acordo com o colunista do Hora 
H, Elizeu Pires. Ainda segundo o jornalista, o governo de ‘Rogério Malvadeza’ 
suspendeu o contrato com a empresa que fornecia alimentos para os pacien-
tes do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) por falta de recursos. 
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Aprovação 
relâmpago

Em menos de uma hora, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou 
na manhã de ontem, por 41 votos a favor e 28 contra, o projeto de ven-
da da Cedae. Para a aprovação, era necessária a maioria simples dos 
70 deputados. Após o resultado, manifestantes mascarados que estavam 
em frente à Casa entraram em confronto com policiais do Batalhão de 
Choque da PM. Segundo a corporação, 18 pessoas foram presas. 

Manifestantes quebram cerca de proteção antes de entrar em confronto com policiais    

Os detidos ficaram deitados no chão antes de serem levados para a DP
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Uma confraternização em Conrado, município de Mi-
guel Pereira, reuniu, no último domingo, o prefeito de São 
João de Meriti, Dr. João, e seu vice, Gelson de Azevedo, 
na casa do Dr. Altair Soares, que comemorava 70 anos 
de idade. Em clima de festa e amizade, Dr. João desta-
cou que Altair ajudou e tem ajudado muito no governo. 

O prefeito de Meriti enfatizou ainda que se ele não 
faz parte do governo é porque assim não o quer. Com 
a declaração, Dr. João põe fim as especulações de que 
havia uma rixa entre os dois políticos, deixando claro aos 
maldosos que o Dr. Altair só não está no governo porque 
não mostra interesse, mas que as portas estão abertas. 
Dr. João ressaltou que o amigo ajuda mais fora do que 
dentro do governo. Por fim, o prefeito de Meriti afirmou 
que a amizade está selada e mais forte do que nunca. 

Dr. Altair entre o prefeito Dr. João e o vice Gelson
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Atrás das celas
Secretaria de Saúde 

de Belford Roxo vacina 
adolescentes do Dega-
se do Bom Pastor. 
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Impeachment
Cassação do go-

vernador Luiz Fernan-
do Pezão é publicada 
no Diário da Justiça. 
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Mãe e irmão do atleta ficaram feridos na tragédia.
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