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Precisa-se 
impressor

2695-5360
Os  interessados devem ligar para :

ROGÉRIO ‘MALVADEZA’ 
e seus capetinhas adestrados

Fabinho Maringá PMDB Fernandinho Moquetá PRP Paulinho da Padaria PR Carlinhos BNH PTC Renata Telemensagem PTC Alexandre da Padaria PR

Li Só Alegria PDTFelipinho Ravis PSCCamu - PC do B

Juninho do Pneu PMDB

Alcemir Gomes PTB Rogério Vilanova POT

Marcelo Lajes PPS
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R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Whatsapp

(21) 99866-4995

Em breve estarão nomeando na prefeitura e Câmara, cabos eleito-
rais, parentes e até amantes. O Hora H está de olho! Quem quiser de-
nunciar ações de irregularidades praticadas por um desses vereadores 
e pelo prefeito ‘Rogério Malvadeza’, basta ligar para o seguinte número:

Rogério Lisboa tem como lema fazer ‘bem feito’, mas mostra o contrário em sua administração

FOTOS: DIVULGAÇÃO

‘Na calada da noite’, em sessão extraordinária, esses VEREADORES votaram e aprovaram contra o funciona-
lismo público, ativos e inativos o projeto de Lei n° 4.647 que cancela o direito a incorporações e ainda deter-
mina a revisão de todas concedidas nos últimos 10 anos. Para quem não sabe, Rogério Lisboa integrou o grupo 
do então prefeito Lindbergh Farias (PT) responsável pelo rombo de R$ 400 milhões no Previni. O hoje senador 
petista enfrenta a ira da população em várias situações constrangedoras, como a de ter sido chamado de 
“ladrão” por uma mulher em um aeroporto ( https://www.youtube.com/watch?v=AqEmrayo9kU ).
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O homem que não teve identifcação divulgada estava com arma e munições

Bicheiro 
leva flagra 
da PRF na 
Via Dutra
Contraventor foi 

surpreendido pe-
los agentes na al-
tura do km 185 em 
Nova Iguaçu.
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