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Mulher de 
corno surta na 

quarentena do vírus 
chinês e ameaça 
pular da janela

2

esportes

R$ 1

3

cOnfROntO  cOM  BAndidAgeM

Presidente 
do flamengo diz 
que temporada 

deve ir até 
janeiro de 2021 
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datafolha diz que 
Bolsonaro tem 39% 

de reprovação na 
crise da covid-19

3

tropa formada 
por heróis 

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães e os ministros Paulo Guedes (Economia) e Onyx Lorenzoni (Cidadania)

dinheiro  no  bolso  em  pouco  tempo

RePROduçãO 

pandemia

7

Guarnição realizava operação quando trocou tiros com trafi-
cantes. Militar foi ferido na cabeça e deixou comunidade am-
parado por policial à ‘paisana’.

PM baleado é carregado nas costas por colega 

Padrasto é preso
por estuprar e 

engravidar enteada
de 10 anos de idade

7

TSE marca fim de 
prazo do calendário 
eleitoral para 2020

previsto em resolução
4

deputado do RJ
propõe isenção de

pedágio para
caminhoneiros

4

Brasil tem pior dia com 
60 mortes em 24 horas

Bandidos 
armados passam 
de carro e metem 
bala. Delegacia 
de Homicídios 

da Baixada 
Fluminense 

(DHBF) 
investiga 

guerra entre 
milícia e 

traficantes. 

Informais que têm direito ao auxílio de 
R$ 600 poderão baixar o software a par-
tir da próxima terça-feira. Além disso, o 
cadastro poderá ser feito por telefone em 
um site que será lançado para dúvidas e 
realização do cadastro.

Moradora gravou momento que PMs deixam comunidade 

Quebradeira 
em nova iguaçu

7 5

O país apresentou novo recorde no número diário 
de mortes pela Covid-19 em relatório divulgado on-
tem pelo Ministério da Saúde. Agora são 359 óbitos 
e mais de 9 mil infectados. 

3

Prefeitura de Nova Iguaçu 
prorroga pagamento do
IPTU de abril para maio

6

Produtores alertam para 
colapso da cultura na 
Baixada fluminense

2

RePROduçãO 

divulgAçãO/PReSidênciA dA RePúBlicA

governo usará aplicativo 
para pagar auxílio de R$ 600

facebookjornalhorah

R$ 1

www.jornalhorah.com.br
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