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A modelo e dançarina Gracyanne Bar-
bosa, mulher do cantor Belo, e o
mestre Cláudio Coelho serão os pa-

drinhos da terceira edição do Gringo Su-
perfight, que será realizada no dia 29 de maio,
na Riosampa, em Nova Iguaçu. Eles chega-
rão à casa de espetáculos em uma limusine
acompanhada do produtor do evento, An-
tonio Tolentino, e dos lutadores Washing-
thai e Márcio Pedra, que defenderão os cin-
turões de K-1 e MMA, respectivamente. “É
uma honra ser madrinha do evento. Sou
apaixonada por lutas e só vejo pela televi-
são. Agora vou poder ver de perto e ainda
como madrinha, não poderia ser melhor. De-
sejo toda sorte aos atletas, que estão se em-
penhado para fazer um excelente espetácu-
lo”, disse Gracyanne.

EVENTO TERÁ

LUTA INTERNACIONAL

Os amantes do esporte irão assistir nove
lutas de alto nível, uma delas internacional.
Cada combate terá três rounds com dura-
ção de cinco minutos. Os vencedores ganha-
rão bolsas em dinheiro e troféus.

Líder da tradicional equipe Nobre Arte e
treinador de boxe de grandes estrelas do
MMA brasileiro, o mestre Cláudio Coelho
também está empolgado com o evento. “Fi-
quei emocionado com o convite porque o
Gringo, além de já ser um sucesso, tem o
cunho social, dá oportunidade para os atle-
tas que não têm onde mostrar seu talento.
Isso motiva mais pessoas a começar praticar
o esporte e a treinar porque sabem que terão
chance de lutar”, destacou o mestre.

Avião Gracyanne
aterrissa em N. Iguaçu

Luciano Ornelas
editoriahh@jornalhorah.com.br

•DIVULGAÇÃO/CLAÚDIO MOLINA

GRACYANNE, ANTONIO
E CLÁUDIO COELHO

GRACYANNE, ANTONIO
E CLÁUDIO COELHO

ERRATA

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011

No Jornal, datado do dia 11/05/2011.
Onde se lê:

À
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 43, VI da Lei Federal
n°8.666/93, HOMOLOGO o resultado classifica-
tório da presente licitação, e ADJUDICO a TO-
MADA DE PREÇO No 002/2011-FMS, que visa a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA, à Empresa SELLES MANUTENÇÃO
E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA
no valor de R$ 212.017,66 (duzentos e doze mil,
dezessete reais e sessenta e seis centavos), classificada
conforme Mapas às fls. 228 a 229.

Porto Real, 05 de maio de 2011.

Jorge Serfiotis
Prefeito Municipal

Leia –se:
À
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo com o Art. 43, VI da Lei Federal
n°8.666/93, HOMOLOGO o resultado classifica-
tório da presente licitação, e ADJUDICO a TO-
MADA DE PREÇO No 002/2011-FMS, que visa a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA, à Empresa SELLES MANUTENÇÃO
E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA
no valor de R$ 208.138,18 (duzentos e oito mil,
cento e trinta e oito reais e dezoito centavos), classi-
ficada conforme Mapas às fls. 228 a 229.

Porto Real, 05 de maio de 2011.

Jorge Serfiotis
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
ATOS OFICIAIS

PORTARIA N° 3.025, DE 17 DE MAIO DE 2010

CONSIDERANDO, a entrada em vigor da Lei
Municipal n° 376, de 14 de Dezembro de 2009, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da
Administração Direta e Indireta do Município de
Porto Real; e

CONSIDERANDO, as disposições concernentes
ao Processo Administrativo Disciplinar, contidas
no Capítulo V, do Título IV, da supramencionada
legislação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO
REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RERSOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Processo Adminis-
trativo Disciplinar, objetivando apurar os fatos des-
critos no Processo n° 2154/2011.

Art. 2º - DESIGNAR a comissão composta
através da Portaria n° 2.297, de 11 de Março de
2010, denominada COMISSÃO PERMANENTE
DE SINDICÂNCIA, para conduzir os trabalhos.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de 60

(sessenta) dias para a Comissão apresentar o Rela-
tório Final.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

JORGE SERFIOTIS

Prefeito

CONCESSÃO DE LICENÇA
A empresa Novanil RJJ Empreendimentos Imo-

biliários Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
06.007.807/0001-32, torna público que recebeu da
Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMAM,
a Licença Ambiental de Funcionamento LAF N°
020/2011 expedida dia 27 de abril de 2011, autori-
zando a empresa operar o Sistema de Tratamento
de Esgotos Sanitários do apart-hotel, localizado na
Av. Dr.Mário Guimarães, n°510/520/528 Centro
Nova Iguaçu.
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Karol Loren
sai da dieta
e almoça

Karol Loren resolveu
sair da dieta ontem e de-
vorou uma pizza na hora
do almoço. A loira que
acabou de sair do grupo
“É o tchan” para se dedi-
car a carreira de atriz,
mostrou que é boa de gar-
fo.

PRPRPRPRPROGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMAÇÃÇÃÇÃÇÃÇÃOOOOOOFICINA MECÂNICA
ESPECIALIZADA

Contabilidade - Imp. de Renda - Departamento Pessoal

Dr. Édson Bello Barbosa (CRC-RJ 8165)

Dr. Pedro Ribeiro Gonçalves (CRC-RJ 29553)

ÊXITO CONTÊXITO CONTÊXITO CONTÊXITO CONTÊXITO CONTABILIABILIABILIABILIABILIDADEDADEDADEDADEDADE

Atendemos as

firmas dos municípios

da Baixada

RRRRRua Dua Dua Dua Dua Drrrrr. P. P. P. P. Paulo Faulo Faulo Faulo Faulo Frrrrróes Móes Móes Móes Móes Machado, 58 salas 701 a 703achado, 58 salas 701 a 703achado, 58 salas 701 a 703achado, 58 salas 701 a 703achado, 58 salas 701 a 703
NNNNNooooovvvvva Ia Ia Ia Ia Iguaçu - RJ - Cep: 26.255-170guaçu - RJ - Cep: 26.255-170guaçu - RJ - Cep: 26.255-170guaçu - RJ - Cep: 26.255-170guaçu - RJ - Cep: 26.255-170

Buscamos seu cãozinho em

casa com dia e hora marcada,

 nos bairros adjacentes

sem nenhum acréscimo
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BANHO & TOSA

JORNAIS, REVISTAS, PANFLETOS,
CARTÕES, DIGITAÇÃO E OUTROS

CARLA MARTINS

VISUAL

Rua Canadá nº 148 - Rancho Novo - Nova Iguaçu-RJ

Serviços de torno, solda e ajustagem, recuperação de peças
em geral, eixos dianteiros, transmissão, rodas e tambores

de freio fabricação de bombas de extração de areia,

www.jornalhorah.com.br

editoriahh@jornalhorah.com.br

horahdiario@hotmail.com

Tels: 2695-5360 / 2698-0621
RUA ALEXANDER GAMA CORREIA - Nº 37 - RANCHO NOVO - N. IGUAÇU

GRÁFICA E EDITORA

Presidente : JOSÉ DE LEMOS

   Editoria : SAMPAIO

 Departº Jurídico: LOUREIRO CASTRO E SILVA

www.jornalhorah.com.br

Diretor Administrativo:

JOSÉ ROBERTO O. LEMOS

Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores, não

representando a opinião do Jornal

EXPEDIENTE

Rua do Progresso, 65 - JD. Ocidental
No ponto final do ônibus do bairro Botafogo

Tosa higiênica,

lim
peza

de ouvido

e corte de

unhas em

geral

e-mail: exito_58@yahoo.com.br

2767-2327
2767-0274

2886-1218 / 9711-4625
carla.diagramadora@ig.com.br

DA

BAIXADA

Melhor

PREÇO
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Este é um período

muito ativo e cheio de

mudanças. Tente apenas

moderar seu tempera-

mento, pois você ten-

de a posturas muito agressivas.

Dispense os joguinhos de sedução.

Bom momento no campo afetivo.

Número: 04.

21/03

a 20/04

ÁRIES

Momento muito favo-

rável para os romances e

as paixões. Poderá ter

início algum relaciona-

mento marcante e ines-

quecível, principalmente se você está

disponível. Você está numa fase de ama-

durecimento de ideias e tomadas de po-

sição na vida. Lute pelo que é seu.

21/04

a 20/05

TOURO

Neste momento você

está mais sensível aos ape-

los românticos que vêm de

fora. Vai ver que o seu co-

ração está querendo um

pouco de romance. Portanto, dê vazão as

suas fantasias sem medo de se arrepender

depois. Tudo que é feito com amor traz

recompensas. Número: 08.

21/05

a 20/06

GÊMEOS

Excelente momento

para as finanças, possibi-

lidade de aparecer algum

dinheiro inesperado ou

fazer alguma luz sobre os

seus problemas financeiros. Quem sabe

você não descobre o mapa do tesouro?

De qualquer modo, pode contar com a

ajuda de pessoas próximas.

21/06

a 20/07

CÂNCER

A Lua traz um maior

desprendimento, que se

estende ao seu aspecto fi-

nanceiro. Promova seu

bem-estar. Muito do que

acontece agora depende dos outros.

Não adianta querer apressar o ritmo.

Se você souber a hora certa de agir, os

resultados virão. Cor: rosa. Número: 12.

23/07

a 22/08

LEÃO

Este trânsito astral acen-

tua sua coragem e desperta

interesses adormecidos.

Você está muito resisten-

te e com excelente poten-

cial de recuperação. Pode se arriscar

em projetos intensos sem ter medo das

consequências. Bom momento no cam-

po amoroso.

23/08

a 22/09

VIRGEM

Neste trânsito astral,

você está com uma dis-

posição muito maior para

se relacionar. Sem ter que

perguntar nem como,

nem porque, o céu está mexendo tanto

na sua vida pessoal como na vida pro-

fissional. Seja flexível. Bom momento

no campo profissional. Número: 20.

23/09

a 22/10

L I B R A

Disposição extrovertida

e alegre. Boa capacidade de

liderança hoje. Você sabe

como fazer circular emoção,

mesmo quando o ambien-

te é formal ou excessivamente intelectual.

Essa é uma das principais causas do seu

sucesso no plano social. Aproveite. Cor:

amarelo. Número: 24.

23/10

a 22/11

ESCORPIÃO

Não convém forçar

demais a cabeça, pois

você está com dificulda-

de de concentração; no

meio do caminho, você

já está interessado em outra coisa. Que-

bre um pouco a rotina de trabalho e

verá que fica mais fácil. Fique em con-

tato direto com a natureza.

SAGITÁRIO

Elemento: terra. Mo-

dalidade: impulsivo. Sig-

no complementar: Cân-

cer. Regente: Saturno. O

cosmo permite que você

tenha recursos necessários para afastar

os que o têm aborrecido. O amor segue

numa fase positiva e deve ser cultivado.

Medite! Cor: grená. Número: 32.

22/12

a 20/01

CAPRICÓRNIO

Harmonia e prazer nas

suas relações sociais e

também na vida conju-

gal, mesmo porque você

está leve e tranquilo, com

disposição otimista e positiva. Boa ca-

pacidade de comunicar as suas ideias e

transmitir sentimentos. Você está em tro-

ca com o mundo. Número: 36.

21/01

a 19/02

AQUÁRIO

Você sabe negociar

muito bem e não tem

problemas para poupar

sua grana. As atividades

em grupo e as amizades

estão favorecidas, mas saiba selecionar

seus verdadeiros amigos. Cuidado com

as interferências alheias. Bom momento

no campo sentimental. Número: 40.

20/02

a 20/03

PEIXES

22/11

a 21/12

•DIVULGAÇÃO

Você sente que alguma coisa está acontecendo na cidade quando todos os olhos se

voltam para uma só direção, quando várias pessoas correm para um mesmo ponto a fim

de conseguir uma foto. Resumindo: Susana Vieira chegou na cidade. A cena aconteceu

no final da manhã de ontem, quando a atriz desembarcou em Manaus com o namorado

Sandro Pedroso e o amigo David Brazil.

•DIVULGAÇÃO

PET BULL

Susana Vieira para
aeroporto de Manaus

PIZZA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal
de Belford Roxo
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Kayky Brito
prestigia

competição

Kayky Brito assistiu ontem, à competição de surfe

Billabong Rio Pro 2011, no Rio de Janeiro. Simpáti-

co, o ator cumprimentou o fotógrafo que estava no

local

Lilia
Cabral

faz
compras

no
Leblon
Atriz foi clicada

andando pelas ruas

do bairro ontem, no

Rio de Janeiro.

SÓ GASTANDO

Franciely Freduzeski
passa férias em Las Vegas

Franciely Freduzeski visitou pela primeira vez Las Vegas, Estados Unidos.

A atriz, que foi acompanhada de seu filho Lucas, assistiu aos shows do Cir-

que de Soleil e do mágico David Copperfield. Eles ainda posaram para fotos

no Grand Canyon, Arizona.

Atriz Fernanda
Rodrigues muda o

visual para ‘O Astro’
Fernanda Rodrigues apareceu com o visual novo

no Twitter de Fernando Torquatto. “@FerRod lin-

da com sua nova franja e pronta pra primeiro dia

de gravação”, escreveu o stylist no microblog.

A atriz, que está na minissérie “O Astro”, come-

çou a gravar nesta terça, 17, e também comentou a

foto: “Muito prazer, me chamo Jôse!”.

•DIVULGAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

de surfede surfe

ESESESESESTTTTTADO DO RIO DE JADO DO RIO DE JADO DO RIO DE JADO DO RIO DE JADO DO RIO DE JANEIRANEIRANEIRANEIRANEIROOOOO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAISATOS OFICIAISATOS OFICIAISATOS OFICIAISATOS OFICIAIS
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PARABÉNS, VERÔNICA
Quem completou ontem mais uma primavera

com muitas expectativas para o futuro foi Verônica.

Desejo a você muitas felicidades e que você

 consiga realizar todos os seus sonhos.

SEUS FAMILIARES LHE DESEJAM
MUITAS FELICIDADES  TAMBÉM SEUS

PAIS DADIVO E MARISA QUE TE AMAM

‘Estamos
quase lá’,
diz Galisteu
sobre novo
ensaio na
‘Playboy’

Depois de 16 anos, Adriane Galisteu pode

posar nua novamente. Segundo uma coluna, a

loira pode estrelar a edição de aniversário da

revista.

“Faltam algumas coisas, mas estamos sim

conversando e quase lá”, disse Adriane ao jor-

nal.

A  apresentadora de 38 anos foi capa da re-

vista em 1995, quando causou polêmica ao apa-

recer se depilando.

•DIVULGAÇÃO

CAMILA
Hoje é um dia muito especial para todos

nos pois você está completando mas um dia

de vida que Deus lhe abençoe por toda sua vida.

PARABÉNS DE SUA MÃE
ERICA E SUA IRMÃ CAROL

Isabeli Fontana substitui
Scarlett Johansson
em grife espanhola

Isabeli Fontana substitui Scarlett Johansson e vira o novo rosto da grife espanhola Mango. A top

está em Paris para o primeiro desfile da grife fora de seu país natal, quando apresenta sua coleção

outono/inverno 2011 no Centre Pompidou.

Não é a primeira vez que Isabeli posa para a marca. Ela já tinha desfilado e participado do catálogo

da marca na última coleção, primavera/verão 2011. Segundo a Mango, foi escolhida por representar

uma mulher urbana, batalhadora e independente, além de sua beleza e naturalidade.

Além de Isabeli e Scarlett, famosas como Penélope Cruz, Milla Jovovich, Lizzy Jagger, Karolina

Kurkova, Naomi Campbell, Eva Herzigová já emprestaram seu rosto à marca.

Dani Valente:
‘Agora esqueço
do mundo pois
meu novo mundo

é Valentina’

Poucos dias após dar

à luz Valentina, sua fi-

lha com Christiano Co-

chrane, Daniele Valen-

te agradeceu o carinho

dos fãs pelo Twitter.

“Obrigada pelo cari-

nho gente! Agora esque-

ço desse mundo pois

meu novo mundo é a

Valentina. Beijo no co-

ração de todos! Assim

que der eu volto”, disse

a atriz.

Valentina nasceu na

sexta, 13, com 3,595kg

e 50cm. Segundo a mãe

de Daniele, Thelma.

“Ela é uma mistura da Dani com o Chris: cabelu-

dinha e os olhos parecem azuis, iguais aos da mi-

nha filha”.

Os ex-BBBs Lia Khey e Cristiano

estão se conhecendo melhor. Segun-

do fonte do EGO, os dois ficaram pela

primeira vez em uma festa onde esta-

vam como presença vip e, desde en-

tão, têm sido vistos circulando juntos

por São Paulo. Será que dá namoro?

O bonitão está solteiro desde o fim

de março, pouco tempo depois de re-

atar seu romance com a ex-namora-

da. Lia também não assume compro-

misso desde que terminou novamen-

te com o ex após deixar o reality, no

ano passado.

Ex-BBBs estão ficando

•DIVULGAÇÃO

•FOTOS: DIVULGAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

Na tarde de ontem, Deborah Secco almoçou com o marido Roger e a sogra, Geuse

Galera. O almoço teve clima de comemoração, uma vez que o time de Roger, o Cruzeiro,

conquistou no último domingo, o título de campeão mineiro de 2011. Além disso, a mãe

do jogador, Geuse, em ótima aparência, se mostrou recuperada do tiro que levou em um

assalto em março. Na ocasião, ela foi atingida no braço, mas seu namorado, Paulo Viola,

de 53 anos, que pilotava a moto que os transportava, morreu no local ao ser atingido por

oito disparos.

Almoço com a sogra
•DIVULGAÇÃO
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