
ÁREA CONTROLADA POR MILICIANOS

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
NOVA IGUAÇU - RJ  SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2017                    ANO XXVII                      Nº 8613                      PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

6

Chocante 
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Banho de sangue no Rio
Traficantes invadiram casas em bairro da Zona Oeste e sequestraram geral. Adolescente, que é única sobrevivente de 

chacina em que quatro pessoas foram vitimadas, fingiu-se de morta e saltou do carro onde estavam os executores.

Poliçada despacha 
bandido direto pra 
junto do capiroto

PMs do batalhão de Duque de Caxias realizavam pa-
trulhamento para coibir o tráfico de drogas em co-
munidade cheia de cobras do crime quando bandida-
gem começou a meter bala na guarnição. Suspeito 
tombou cheio de tiro e morreu a caminho do Hospital 
Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.
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Uma mulher foi vítima de agressão a cada 12 minutos em 
2016 no Rio de Janeiro. Números divulgados pelo Instituto de 
Segurança Pública revelam preocupação com a violência.
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Prefeito do Rio, Marcelo 

Crivella, anuncia que as 
áreas da saúde e educa-
ção não serão poupadas.
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Mudanças 
Novas regras para o 

Enem poderão eliminar 
candidatos que opta-
rem pelo exame. 
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Conclusão
Polícia Civil afirma que 

restos mortais encontrados 
carbonizados são da canto-
ra Loalwa Braz, do Kaoma.
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Benfica 
Ex-governador Sérgio 

Cabral será transferido 
para presídio localizado 
na Zona Norte do Rio.
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Já vai tarde
Criminoso procurado 

do Disque-Denúncia é 
morto durante confron-
to com a Polícia Militar. 
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Recorde 
Número de doadores 

de órgãos chegou a 3 
mil no ano passado, afir-
ma Ministério da Saúde. 
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Lava Jato livra Pezão de investigação
3
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Farda manchada
Cabo do Exército vai em cana com carro roubado 

e é suspeito de vender carga de cigarro. 

Renato Lúcio dos Santos estava com comparsa
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Polícia agarra 
dupla com fuzil 
de guerra dos 

Estados Unidos
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Os dois homens foram presos cheio de flagrante


