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Tão mandando pra cara***

Pode chegar a R$ 50 milhões os contratos emergenciais firmados pelas duas secretarias, setores que movimentam maior vo-
lume de recursos no município. De acordo com o colunista do Hora H, Elizeu Pires, no dia 18 de fevereiro, os fornecedores foram 
substituídos pela nova gestão. Em vez de explicar o fato de não ter sido publicado nenhum ato oficial referente à contratação 
de novos fornecedores, o prefeito ‘Rogério Malvadeza’ preferiu elogiar a qualidade da merenda que agora está sendo servida. 
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 Responsável pela pasta da Saúde, o se-
cretário Hildoberto Carneiro assinou con-
tratos sem licitação, para fornecimento de 
alimentação a pacientes do Hospital da 
Posse e da Maternidade Mariana Bulhões. 
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Dois dos contratos firmados por Rojane Calife Dib

Delúbio e cia são condenados por lavagem de dinheiro 
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Morte após folia
Polícia Civil investiga caso de universitário, que era de Campinas, 

interior de São Paulo, encontrado morto após desfilar em bloco car-
navalesco no Centro do Rio. Ruan Kaíke dos Santos tinha 22 anos. 
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Polícia 

Decisão 
Laranja de Nova 

Iguaçu e Volta Redon-
da decidem campeo-
nato no fim de semana.
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Droga a rodo
Casal é grampeado 

pela Polícia Rodoviária 
Federal com ecstasy, ma-
conha e carro roubado.
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Investigação
Polícia Civil ouve presi-

dente da Paraíso do Tuiuti 
sobre acidente com carro 
alegórico no sambódromo.
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Explosão 
Tragédia em mina deixa 

dezenas de mortos e mais 
de 20 desaparecidos. Aci-
dente é investigado. 
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Motorista é 
morto após

corrida no Rio 
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Jussan Rodrigues da Costa havia acabado 
de deixar passageira quando foi atacado. 

Carbonizados
Os corpos de dois su-

postos policiais militares 
são encontrados queima-
dos na Zona Norte do Rio.
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Em baixa
O número de mortos em 

acidentes nas estradas fe-
derais caiu 40% no Carna-
val no estado do Rio.
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Rojane Calife, que comanda a pasta 
da Educação, assinou contratos milio-
nários com duas empresas para forne-
cimento de pessoal e serviços de  lim-
peza que ultrapassam os R$ 17 milhões.


