
ALVO DE SUSPEITAS

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
NOVA IGUAÇU - RJ  SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO DE 2017                    ANO XXVII                      Nº 8601                         PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Segundo investigações da Operação Timóteo, o presidente da Igreja As-
sembleia de Deus Vitória em Cristo teria recebido a quantia do escritório de 
advocacia de Jader Pazinato, principal operador do esquema que firmava 
contratos fraudulentos com prefeitos interessados em desviar recursos da ex-
ploração mineral. A Polícia Federal suspeita que ele pode ter emprestado 
contas correntes da igreja com a intenção de ocultar a origem ilícita dos 
valores. 
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Pastor  Malafaia é 
indiciado pela PF 

por suspeita de 
receber propina 

de R$ 100 milhões

Pagodeiro é preso ao 
tentar roubar carga

Lincoln Andrade, que é baixista do grupo Sambarasso, e um comparsa foram presos na Avenida Brasil
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Comissão
Assembleia Legisla-

tiva do Rio de Janeiro 
poderá investigar, atra-
vés de comissão, falta 
de repasses do governo 
do estado a abrigos. 
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Polêmico
Presidente dos Es-

tados Unidos, Donald 
Trump, volta a atacar 
a imprensa a quem 
chamou de ‘falsa’ e 
‘inimiga do povo’. 
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Segurança
Polícia Militar vai co-

locar batalhão de 10 
mil agentes nas ruas 
durante o carnaval.
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Suspeito
Ministro de Michel Te-

mer poderá ser alvo de 
inquérito investigativo por 
suspeita de corrupção. 
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Victor, da dupla Victor e Léo, é acusado de 
agredir a esposa, que está grávida, a pontapés. 
A vítima, que chegou a procurar uma delegacia, 
disse que foi ameaçada por parentes do cantor.

Sertanejo vira caso de polícia 

Justiça manda 
soltar goleiro 

que assassinou
Eliza Samudio
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Bruno Fernandes foi condenado a 23 anos.
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Pezão recorre ao TRE-RJ 
para impedir cassação

Bruno deixa prisão ao lado da esposa Ingrid Calheiros  

Governador entrou com recurso na Justiça Eleitoral
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