
2
DIVULGAÇÃO/CPP

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
NOVA IGUAÇU - RJ   QUARTA-FEIRA, 04 DE JANEIRO DE 2017                    ANO XXVII                      Nº 8549                                 

COLUNA DO SOMBRA

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

‘Procurador analfabyte’ vira piada 
em prefeitura de cidade da Baixada

Oportunidade 
Não perca tempo! As 

inscrições do concurso 
para oficial da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro 
continuam abertas. 
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Transporte 
Para desespero da 

população, tarifa de 
ônibus sofre reajuste nos 
municípios da Região 
dos Lagos fluminense.
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Agentes do Batalhão de Ação com Cães (BAC) apreenderam meia tonelada de maconha em Manguinhos

Thomas Bruno Dantas, o Mongol, foi morto durante ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais 

‘Caveiras’ do Bope fazem 
a limpa em Manguinhos e 
derrubam chefão Mongol
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Portal oferece 
R$ 5 mil pela cabeça

de matadores de 
policiais no Rio
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 DIVULGAÇÃO/PORTAL DOS PROCURADOS

PRF ‘deleta’ tentativa de 
fuga de ex que ameaçava
ex através do WhatsApp 
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O suspeito foi preso por agentes dentro de um ônibus 

 POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL / DIVULGAÇÃO

Falta de luz
Após denúncia de 

descaso publicada pela 
coluna ‘Hora H nos bair-
ros’, Light soluciona pro-
blema de moradores. 
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Ouvidoria
Serviço de Ouvidoria da 

Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (CPP) Paz com 
Voz fecha 2016 com a mar-
ca de 567 atendimentos.
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Contra vírus
Sistema Único de 

Saúde disponibiliza va-
cina contra o vírus HPV 
para meninos de todo 
Brasil.
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Paracambi
Faixa da esquerda 

da Rodovia Presidente 
Dutra, na pista sentido 
São Paulo, é interditada 
para obras.  
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Prejú à vista
Comércio varejista do 

Rio pode perder bilhões 
com feriados prolonga-
dos previstos para acon-
tecer em todo este ano. 
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Na tranca 
Agentes da Polícia 

Civil colocam atrás das 
grades autor de femini-
cídio na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. 
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Operação limpeza vai recolher 100 
mil toneladas de lixo em Belford Roxo
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 Por determinação do prefeito Waguinho, a Secretaria de Serviços Públicos continua com o mutirão de 
limpeza em diversos bairros. O órgão está utilizando 250 homens para deixar a cidade livre da sujeira. 

Filho de William Bonner e Fátima 
Bernardes sofre grave acidente 
em rodovia da Região dos Lagos

Veículo onde o jovem estava colidiu com caminhão.
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Os soldados Jonathan e Willian são as vítimas


