
Quinta-feira, 06 de Outubro de 2011 Quinta-feira, 06 de Outubro de 201188

NOVA IGUAÇU - RJ       QUINTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2011   ANO XIX     Nº 6745 PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS

¨̈̈̈̈PORTO REAL

www.jornalhorah.com.brwww.jornalhorah.com.brwww.jornalhorah.com.brwww.jornalhorah.com.brwww.jornalhorah.com.br

¨̈̈̈̈B. ROXO

Toca do Rato
é muito rock

Toca do Rato
Luciano Ornelas

editoriahh@jornalhorah.com.br

Luciano Ornelas

N
os dois dias de festa que o Moto Clu-

    be Toca do Rato, de Duque de Caxias vai

   promover no próximo fim de semana

para comemorar cinco anos de fundação o es-

paço vai ficar pequeno para tantas atrações e o

público de 10 mil pessoas, que estão sendo es-

peradas. O palco das festividades será o Clube

São Bento, onde vai rolar muito rock com vá-

rias bandas, entre elas a Black&bird band, que

tocou em Liverpol, na Inglaterra, berço dos

Beatles. Outra atração conhecida é o cantor

Ayrton Ramos, cover de Raul Seixas, que em

abril se apresentou em Las Vegas e na Flórida.

A festa vai acontecer nos dias 7 e 8, a partir das 19h. No ano

passado, o evento reuniu mais de 7 mil pessoas em dois dias.

Para atender aos convidados os organizadores montaram

uma grande infraestrutura com apoio da Prefeitura. No local

haverá praça de alimentação, expositores, área de camping para

motociclistas de fora do Rio e café da manhã para os convida-

dos que pernoitarem no local. Estão programados sorteio de

brindes e churrasco. Não será cobrado ingresso. Os organiza-

dores pedem que o convidado leve um quilo de alimento não

perecível. Tudo que for arrecado será doado para Secretaria de

Assistência Social e Direitos Humanos que vai repassar como

cesta básica a famílias carentes da cidade.

COVER DO ZÉ RAMALHO

Além da Black&bird band e do cantor Ayrton Ramos, parti-

ciparão da programação musical as bandas Ladrão de Cavalo,

Taturana de Aço, Vertigem, Cilindrada, e Ximenes e banda com

o cover de Zé Ramalho. O DJ Animal estará na festa apresen-

tando o melhor do rock and roll. O clube São Bento fica no

quilômetro 9 da Avenida Presidente Kennedy, com entrada ao

lado da faculdade Feuduc.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3134-

5324, com Pedro Rato e 9124-5774 com Tuninho da Fundação.

•DIVULGAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

CONCESSÃO DE LICENÇA

Posto São Miguel Arcanjo ltda, CNPJ: N°

13.418-563/0001-46, torna público que recebeu

junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Agricultura - Semam a Licença de Instalação - LI

n° 032/2011, válida até 03/10/2014, que autoriza

a realizar obras para construção de um posto de

abastecimento de combustível, na Rua Caieira n°

14, Bairro Miguel Couto - N. Iguaçu - RJ, confor-

me Processo Administrativo n° 2011/251244 e seus

anexos.

Anuncie
no Melhor
Diário da
Baixada

2695-5360

¨̈̈̈̈N. IGUAÇU
¨̈̈̈̈MESQUITA
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Ticiane Pinheiro e a filha posam de máscaras
Na viagem que faz a Lon-

dres com a filha, Rafaela,

Ticiane Pinheiro levou a

menina para conhecer  o

Museu de História Natural.

Durante o passeio, elas fo-

tografram mascaradas. A

foto foi postada pela mode-

lo em seu Twitter.

•DIVULGAÇÃO

Priscila Machado, Miss
Brasil 2011, posa de biquíni

P
riscila Machado, a Miss Brasil 2011, posou de biquíni e maiô para lançar a coleção de

verão da grife de moda praia, Moçambiqui. Nas fotos, mostra sua boa forma em biquí

nis tomara-que-caia estampados, florais, xadrez, tudo com inspiração no universo náutico.

David Brazil interpreta um
juiz de futebol gay em

série de Estevão Ciavatta
David Brazil vai viver um juiz de futebol inspirado no juiz Clésio

Moreira dos Santos, o Margarida. A participação do promoter é na nova

série dirigida por Estevão Ciavatta, “Preamar”. A história acontece nas

praias cariocas e conta a história de um empresário que vai à falência,

vivido pelo ator Leonardo Franco.

•DIVULGAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

Decotada em foto, Luana Piovani manda
‘beijo melequento’ para o namorado

Usando uma blusa decotada e cabelos cacheados, Luana Piovani

posou fazendo biquinho, e postou a foto no Twitter. “@pedroscooby

bjo melequento d gloss em vc tdim!!”, escreveu ela, mandando recado

para o namorado, Pedro Scooby, de quem espera seu primeiro filho,

Dom. A atriz estava nos bastidores das gravações da segunda tempora-

da da série “Mulher Invisível”, na qual interpreta Amanda. “Amanda

versão cassino”, explicou.
•D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal

de Mesquita

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
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ESPECIALIZADA

Dr. Pedro Ribeiro Gonçalves (CRC-RJ 29553)

ÊXITO CONTÊXITO CONTÊXITO CONTÊXITO CONTÊXITO CONTABILIABILIABILIABILIABILIDADEDADEDADEDADEDADE

Atendemos as

firmas dos municípios

da Baixada
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Buscamos seu cãozinho em

casa com dia e hora marcada,

 nos bairros adjacentes

sem nenhum acréscimo
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BANHO & TOSA

PET BULL

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
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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
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e corte de
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e-mail: exito_58@yahoo.com.br

2886-1218 / 9711-4625
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Ouça com atenção o
seu sexto sentido antes de
tomar qualquer tipo de
resolução. Em vez de in-
centivar a agressividade,
use a seu favor a força poderosa que
você tem. Esta será a melhor hora para
enfrentar aquele dilema que tanto te
incomoda. Cor: salmão. Número: 04.

21/03

a 20/04

ÁRIES

Interferência demais
pode prejudicar o seu tra-
balho. Não desista de nada
que foi começado e está
dando resultados. Mas não
insista no que as evidências mostram que
está na contramão do seu momento. Bom
momento no campo profissional. Cor:
vermelho-sangue. Número: 07.

21/04

a 20/05

TOURO

Muita habilidade finan-
ceira, agudeza de raciocí-
nio e perspicácia. Grande
capacidade de trabalho e
boa resistência física. En-
tretanto você deve se controlar para não
gastar demais, e procure investir, para ter
a certeza de um futuro mais tranquilo.
Cor: bege. Número: 10.

21/05

a 20/06

GÊMEOS

O setor financeiro está
favorecido, assim como a sua
atividade profissional, prin-
cipalmente se você lida com
dinheiro de terceiros ou tra-
balha em grandes empresas.
No plano sentimental, aprenda a ouvir
um pouco mais, é muito importante e
faz parte do relacionamento.

21/06

a 20/07

CÂNCER

Nas finanças, tenha
confiança em sua capaci-
dade de farejar boas opor-
tunidades. Seu lado cria-
tivo e sua capacidade re-
alizadora favorecem a enfrentar desa-
fios profissionais. Formar parcerias
pode ser bom, mas nada de pressa.
Cor: verde-claro. Número: 13.

23/07

a 22/08

LEÃO

Observe mais e fale
menos. Não se envolva em
assuntos que não lhe dizem
respeito. Antes de ajudar os
outros, você deve se tornar
mais forte e se abastecer de energias posi-
tivas. Bom momento no campo espiritual
e financeiro. Sorte no amor. Cor: azul-
celeste. Número: 16.

23/08

a 22/09

VIRGEM

Você vive um bom
momento, mas suas ener-
gia deve ser mais bem di-
recionada. Saiba dividir o
tempo entre cuidados pes-
soais e relacionamentos. Seu carinho e
dedicação não vão passar despercebidos.
Bom momento no campo emocional.
Cor: laranja-claro. Número: 19.

23/09

a 22/10

L I B R A

Esteja pronto para
apostar nas novas possi-
bilidades. Terá o apoio de
pessoas do trabalho. Po-
derá surgir um dinheiro
ou um negócio inesperado neste perí-
odo, mas preste atenção para não co-
meter enganos ou erros. Bom momen-
to no campo familiar. Número: 22.

23/10

a 22/11

ESCORPIÃO

Ótimo período para o
amor, casamento e via-
gens. Os assuntos domés-
ticos também estão favo-
recidos. Procure aprovei-
tar bem. No plano profissional, não
perca tempo e pense em coisas novas.
Dia propício a procurar novos planos
de ação. Cor: havana. Número: 25.

SAGITÁRIO

Amor: É tempo de dar
uma nova direção aos as-
suntos do coração. Esta é
uma boa hora para inves-
tir no amor, que deve lhe
trazer mais ânimo, alegria e prosperida-
de. Invista no que lhe faz feliz! Bom
momento no campo emocional e amo-
roso. Cor: amarelo-ouro. Número: 28.

22/12

a 20/01

CAPRICÓRNIO

Você está
animadíssimo(a). Se não
está, trate de ficar. Às ve-
zes você aceita aconteci-
mentos que não estão lhe
agradando só para não ter que brigar e
se desgastar. Agora é hora de lutar pelos
seus desejos, ciente dos seus direitos.
Cor: laranja-escuro. Número: 31.

21/01

a 19/02

AQUÁRIO

O astral dará força
para você mudar tudo
que te incomoda. Você
se percebe com mais ex-
pressividade, o que favo-
rece a expansão de conhecimentos. A
concentração de energia tende a sur-
tir bons resultados. Bom momento no
campo espiritual. Número: 34.

20/02

a 20/03

PEIXES

22/11

a 21/12

•FOTOS: DIVULGAÇÃO

•DIVULGAÇÃO

Contabilidade - Imp. de Renda - Departamento Pessoal

Dr. Édson Bello Barbosa (CRC-RJ 8165)

2767-2327
2767-0274

•DIVULGAÇÃO

Angélica usa ‘truques’
em vestido, mas nega

gravidez: ‘Quando
ficar, vão saber’

E
m meio a boatos de gravi

dez, Angélica escolheu um

vestido com a lateral pre-

ta, que “afina” a cintura, e tecido

mais soltinho na região da barri-

ga para lançar um perfume com

seu nome nesta quarta-feira, 5,

•DIVULGAÇÃO

Superelegante, Isabeli
Fontana posa para
ensaio fotográfico

Isabeli Fontana mostrou toda sua

beleza e elegância em um ensaio foto-

gráfico assinado pelo fotógrafo Hen-

rique Gendre. Em um cenário com

clima de sofisticação, Isabeli posou

usando calça de alfaiataria e uma leve

transparência. O ensaio pode ser visto

na Revista I, do shopping Iguatemi.

Susana Vieira comenta piada
de Rafinha Bastos: ‘O limite

do humor é a morte’
De acordo com a coluna “Diário da Fama”, do

“Diário de São Paulo”, Susana Vieira teria opina-

do sobre a polêmica piada feita por Rafinha Bas-

tos, do “CQC” sobre Wanessa Camargo - de que

comeria a cantora e o filho que ela espera. A atriz

teria se posicionado em relação ao assunto em

conversa com o também humorista Marcelo Ad-

net. “O limite do humor é a morte”, teria dito ela.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Porto Real

EXTRATO DO TERMO Nº 001 DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº. 065/2010.

01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.

02 – CONTRATADA: VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E
MINEIRAÇÃO LTDA.

03 – OBJETO: Termo Nº 02 de Prorrogação ao Con-
trato 065/2010 de serviço de pavimentação asfáltica
no bairro Jardim das Acacias neste Municipio.

04 – EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei 8.666/
93. .

05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5982/2010.
06 - DATA DA ASSINATURA: 18/08/2011.

Omitido do jornal do dia 08/09/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO  Nº 001  DO CON-
TRATO Nº. 016/2011.

01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.

02 – CONTRATADA: TRIGONAL ENGENHARIA LTDA.
03 – OBJETO: Termo Aditivo 01 ao Contrato 016/

2011, prestação de serviços de sinalização viária.
04 – EMBASA/MODALIDADE: Art. 65, II, da Lei 8.666/

93.
05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 316/2011.
06 - DATA DA ASSINATURA: 22/07/2011.

Omitido do jornal do dia 05/08/2011.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01  AO CONVÊNIO
ESTABELECIDO ENTRE A PMPR E O CENTRO INTE-

GRADO EMPRESA ESCOLA – CIEE.

01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.

02 – CONTRATADA: CIEE – CENTRO INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA – CIEE.

03 – OBJETO: ESTÁGIO DE ESTUDANTE REGU-
LARMENTE MATRICULADO EM CURSO TECNICO E
CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.

04 – EMBASA/MODALIDADE: Termo de Apostilamen-
to, com base no artigo 65, II, d, c/c parágrafo 8º da Lei
8.666/93.

05 – VALOR DO CONTRATO: Reajuste de 9.7649%
equivalente R$52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS).

06 – PROCESSO ADMINISTRATIVO:6073/2011.
07- DATA DA ASSINATURA: 14/09/2010.

Omitido do jornal do dia 07/10/2011

DECRETO Nº 1484  DE  05  DE OUTUBRO DE 2011.

Abre ao Orçamento, a favor da Secretaria Municipal
de Saúde – FMS, Crédito Suplementar no valor global
de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para reforço das
dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso
de suas atribuições, com fundamento no artigo 7º, in-
ciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de
1964, e tendo em vista a autorização constante do ar-

tigo 8º e 9º da Lei Municipal Nº 408 de 01 de dezembro de
2010.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$

70.000,00 (Setenta Mil Reais), para atender as progra-
mações constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do dis-
posto no artigo anterior decorrerão das anulações de
dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste De-
creto, conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo
1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 320, de 17 de março de
1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jorge Serfiotis
— Prefeito Municipal –

PORTARIA Nº 3228 DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES

LEGAIS.

 RESOLVE:

ART. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título
precário pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 04/
10/2011, o servidor abaixo relacionado, para atender as
necessidades temporárias de excepcional interesse pú-
blico, a vista do processo nº 5028/11.

  MOTORISTA
André Luís Carneiro dos Santos

 ART. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrario.

          Jorge Serfiotis
          Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 3229 DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES

LEGAIS.

 RESOLVE:

ART. 1º - EXONERAR, por aposentadoria, a partir de
30/09/2011, a servidora MARIA DAS GRAÇAS DO NAS-
CIMENTO SAMPAIO, matricula 0097 ocupante do cargo
de Professor III do quadro permanente da Secretaria
Municipal Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a vista do
Processo nº 7671/11.

ART. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contra-
rio.

                       Jorge Serfiotis
                      Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal
de Nova Iguaçu

ATOS OFICIAIS
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foto sensual
de Carolina
Dieckmann
O

 cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi postou na tarde des

ta quarta, 05, uma foto da atriz Carolina Dieckmann no

twitter maquaida por ele e fotografada por André Schiliró.

Ao ver o resultado final da produção, comentou: “De cair o

queixo....Divine Carol e seu cabelo campeão de audiência”. As fo-

tos são para a capa da revista Cabelos e Cia, de outubro.

•DIVULGAÇÃO

Datena admite usar
estimulante sexual:
‘Tomo azulzinho’

Conhecido por sempre causar polêmica no ar com suas ‘bron-

cas’ a autoridades do governo e até para bandidos, José Luiz

Datena prova mais uma vez que não tem papas na língua. Em

entrevista a Marília Gabriela, o apresentador admitiu que faz

uso de estimulantes sexuais. “De vez em quando eu tomo um

“azulzinho” para dar uma “pauladinha” com a Matilde”, con-

tou ele.

•DIVULGAÇÃO

Rafinha Bastos faz
piada com polêmica

envolvendo frase
sobre Wanessa e

bebê
Rafinha Bastos continua aprontando e colocando le-

nha na fogueira da polêmica que criou após declarar

que “comeria Wanessa e seu bebê”. Após postar uma

foto sua com duas modelos durante a exibição do “CQC”

em que foi substituído por Mônica Iozzi, o humorista

criou um vídeo em que faz várias referências à piadinha.

‘Todo dia eu
transo de oito
a nove vezes’
Em entrevista ao canal pornô “Sexy

Hot”, Sérgio Mallandro confessou ser

incansável na cama e negou qualquer

envolvimento amoroso com Xuxa,

com quem já fez filmes como “Lua

de Cristal”. “Claro que não, para, que

pergunta é essa! Xuxa era minha irmã,

eu era o príncipe da Xuxa”, disse

Mallandro. Mallandro também falou

sobre sua atribulada vida sexual. “Mui-

to ativa, meu bem,

•DIVULGAÇÃO•DIVULGAÇÃO

Ex-BBB Mayra Cardi faz
ensaio sensual para revista

A ex-BBB Mayra Cardi fez um ensaio sensual para a revista

“Maxim”, e postou uma foto do making of em sua página no

Twitter. “Making of  da ‘Maxim’, essa semana sai nas bancas!

Ebaaa! Essa foto está ruim porque tirei do meu celular! Mas a

revista promete”, escreveu ela.

•DIVULGAÇÃO Filha de Renato
Aragão também
é fã de Bieber
Lívian Aragão é atriz e

já nasceu em meio ao assé-

dio do público e da impren-

sa, já que é filha de Renato

Aragão - o Didi Mocó.

Em aeroporto,
Nicole Bahls
faz sucesso

com fãs
N

icole Bahls passou pelo aeroporto Santos Dumont na tarde

de ontem, e foi assediada por vários fãs para que tirasse

foto com eles. Simpática, parou quatro vezes para atender

aos pedidos dos fãs.

•DIVULGAÇÃO

Justin Bieber grava com
Xuxa, Luciano Huck e
tieta Anderson Silva

O dia de Justin Bieber foi cheio nesta quarta-feira, 5. Antes de subir ao

palco do estádio olímpico João Havellange, o Engenhão, nesta noite, o

cantor concedeu entrevista para Xuxa e Luciano Huck. Bieber ainda co-

nheceu o campeão de Vale Tudo, Anderson Silva, que foi até o local com

Huck.

•DIVULGAÇÃO

Antônia
Fontenelle mostra

tatuagem de
pata de tigre em
foto de biquíni

Antônia Fontenelle posou de biquíni

para uma revista de moda e mostrou a

tatuagem em forma de pata de tigre que

traz no quadril esquerdo. O ensaio da

atriz foi para uma revista de moda.

Luciano Huck leva o filho Joaquim
ao show de Justin Bieber

Luciano Huck levou o filho mais velho, Joaquim, ao show de Justin Bieber no

estádio do Engenhão, no subúrbio do Rio. O ídolo teen faz na noite desta quarta-

feira, 5, seu primeiro show no Brasil. Com pressa, Huck entrou rapidamente no

estádio e não parou para falar com a imprensa.

•DIVULGAÇÃO
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