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Exu Brabo vai vender 
salgadinho na praia

Depois de ser exorcizado pelo prefeito ‘Rogério Malvadeza’, ao ser exonerado, o agora ex-secretário de Governo de Nova 
Iguaçu , Clayton Rodrigues de Souza, teria decidido dar a volta por cima recomeçando lá de baixo. Nos bastidores da política 
corre a informação que o ‘ex-homem forte de Nova Iguaçu vai comercializar salgadinhos na orla de uma badalada praia da 
Zona Oeste do Rio.  Clayton foi flagrado em um grampo telefônico autorizado pela Justiça conversando com o aliado político 
Anthony Garotinho (PR). Os dois falam, entre outros assuntos, a respeito da futura formação da gestão de ‘Malvadeza’. O áudio 
faz parte dos autos do processo da Operação Chequinho, que levou à prisão o ex-governador do Rio em novembro. 

Bonde da retro
Quadrilha da retro-

escavadeira volta a 
atacar na Região Me-
tropolitana do Rio ao 
arrombar caixa eletrô-
nico. 
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Oportunidade
Caixa Econômica Fe-

deral (CEF) abre sele-
ção para contratar es-
tagiários para atuar em 
diversas unidades do es-
tado do Rio.
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Empresário quer dar o 
golpe em milhares de 
associados de clube
Com outros dois empresários, Renato Jardim (foto) arrematou parte da área 

do Esporte Clube Iguaçu (ECI) a preço de banana, após avaliação feita à 
moda Bangu. Não satisfeito, o grupo se apossou de outro imóvel da entidade 
e quer ficar com o espaço na base da força. O caso foi parar na delegacia.

Na próxima edição, intimidação e terror de um lado. Luta e determinação do outro para  renascer do pó.
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Vão ter que 
se explicar 

A Vereadora Renata da Tele-
mensagem pretende apresentar 
no plenário da Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu, após a folia de 
Momo, requerimento para convo-
car o prefeito ‘Rogério Malvade-
za’ e a secretária de Educação, 
Rojane Calife Jubram Dib, a dar 
explicações sobre denúncia de 
que as duas empresas que forne-
ciam alimentos prontos para os 
alunos da rede municipal de en-
sino teriam sido substituídas sem 
que houvesse um processo de li-
citação ou contrato emergencial, 
como manda a lei, O fato foi pu-
blicado, com exclusividade pelo 
colunista do Hora H, Elizeu Pires. 

Sem água
População de Duque 

de Caxias tira do sufoco 
milhares de famílias que 
vivem sem uma gota 
de água nas torneiras.
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Supremo 
Presidente Michel Te-

mer nomeia ex-ministro 
Alexandre de Moraes 
para a vaga deixada 
por Teori Zavascki no Su-
premo Tribunal Federal.
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Caixa preta 
Prefeitura de Guapi-

mirim ‘esconde’ recei-
tas e despesas e colo-
ca administração sob 
suspeita pela falta de 
transparência. 
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Até quando?
Executado pelo tráfico, o soldado Michel de 

Lima Galvão denunciou a falta de condições 
de trabalho nas Unidades de Polícia Pacifica-
dora (UPPs). Gravação feita em 2015 mostra o 
descontentamento do agente com a falta de 
munição e a desvantagem numérica e opera-
cional no confronto com traficantes. “Estão co-
locando a gente dentro do morro para morrer”. 
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Michel foi morto por traficantes do Jacarezinho
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PM do Rio é 
responsável por 

20% das mortes, 
afirma anistia 

6


