
MEC barra emissão 
de diplomas da UNIG

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
NOVA IGUAÇU - RJ QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2016                    ANO XXVII                       Nº 8507                                       

NÃO FEZ A LIÇÃO DE  CASA 

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Os números não 
param de subir!

O Ministério da Educação ainda suspendeu o corpo diretivo da  Universidade Iguaçu (UNIG) com impedimento de registro 
de diplomas. Definida como medida cautelar administrativa pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior 
(Seres), a determinação deverá vigorar até a conclusão do processo para “aplicação de penalidades” à instituição. A UNIG 
é uma das 17 instituições de ensino superior apontadas em maio no relatório da CPI sobre a venda de diplomas. 

Promissoras
Pesquisa do Fit RH Co-

sulting revela as cinco 
melhores cidades para 
se trabalhar em 2017.
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13º no bolso 
Ministro da Fazenda, Hen-

rique Meirelles, afirma que 
o 13° salário deve pintar no 
bolso dos servidores do Rio.
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Sem privilégios
Alerj aprova oito projetos 

que visam o corte de regalias 
dos deputados, com econo-
mia de mais de R$ 5 milhões.

3

Dengue na arte
Alunos da rede de en-

sino de Meriti usam fanto-
ches para criar peça sobre 
ações contra mosquito.
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Poliçada sacode CDD para 
caçar ‘bandido de guerra’
Quatrocentos homens da polícia estão em busca de nove criminosos na Cidade de Deus, 

entre eles o chefe do tráfico na comunidade, o Deco, que foi solto há quatro meses, por uma 
determinação da Justiça, e assumiu o comando substituindo o irmão que está preso.

Cerca de 400 agentes ocuparam a Cidade de Deus para prender nove bandidos, entrre eles Deco (detalhe), chefão do tráfico da região

Os policiais apreenderam armas de traficantes, muita droga e rádios transmissores. Os procurados são suspeitos de atacar PMs 

Flagrante 
Polícia Rodoviária Fede-

ral apreende adolescente 
acusado de roubar carga 
na Avenida Brasil. 
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Premiada 
Empresa em Belford 

Roxo recebe pela se-
gunda vez prêmio ISO 
9001 de excelência. 
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Tá tranquilo
Governador Pezão dis-

se estar com a consciên-
cia ‘limpa’ sobre opera-
ção que prendeu Cabral.
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Fique de olho
MEC divulga locais das 

provas do Enem que ocor-
rerão nos dias 3 e 4 de de-
zembro em todo o país. 

5

Mudanças
Polícia Civil anuncia a 

troca de comando em 
diversas delegacias es-
pecializadas do estado.
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Policial militar é o 103º agente morto somente este ano no Rio. Igor Fraga (foto) fazia 
escolta quando teria reagido a uma tentativa de assalto na divisa entre dois municípios 
da Região Metropolitana. Em outra ação, um PM acabou baleado quando passava de 
carro com a mulher nas imediações da comunidade do Jacarezinho, no Subúrbio do Rio.
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