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B CRISE FINANCEIRA E AMOROSA

QUE INFERNO ASTRAL!
FOTOS DE MARÍLIA CABRAL/REDE GLOBO/DIVULGAÇÃO E RAQUEL CUNHA/REDE GLOBO/DIVULGAÇÃO (DETALHE)

Personagem
de Carmo
Dalla Vecchia
enfrenta sua
pior fase em
‘Malhação’

No detalhe, à esquerda,
Fernanda Paes Leme;
na foto maior, Carmo
Dalla com Camila
Morgado; abaixo,
o ator com André
Luiz Frambach

Regiane Jesus
regiane.jesus@infoglobo.com.br

tire a primeira
pedra
quem
nunca teve a
sensação de o
mundo estar desabando sobre sua cabeça. Seja na vida ou na arte, ninguém
escapa de uma má fase. Muito
menos o mocinho Rafael (Carmo Dalla Vecchia), de “Malhação — Vidas brasileiras”. Após
vencer a luta contra o alcoolismo e se reconciliar com o filho,
Márcio (André Luiz Frambach), com quem tinha problemas de relacionamento ocasionados por conta de sua dependência, mais uma enxurrada de problemas toma conta
do dia a dia do diretor da ONG
Percurso. A notícia de que Solange (Fernanda Paes Leme)
decidiu cortar metade das bolsas de estudo dos alunos do
Sapiência cai como uma bomba e faz com que ele tome a difícil decisão de vender a sede
de sua instituição para arcar
com as mensalidades. A partir
daí, é humilhado pelo primo,
Tarcísio (Ângelo Paes Leme),
que propõe comprar o espaço
por um preço irrisório. Como
se não bastasse, o namoro com
Gabriela (Camila Morgado) fica abalado depois que um segredo do passado vem à tona.
— É o inferno astral do Rafael! Tirando o alcoolismo,
tudo o que poderia haver de
problema para ele enfrentar
aparece neste momento —
diz Carmo, de 47 anos.
Até um inusitado triânguloso amoroso está reservado
para mexer com a cabeça do

A

diretor da ONG. Solange, pivô da crise financeira de Rafael e que jamais mereceu um
olhar com segundas intenções por parte dele — embora, ela jure o contrário —, será vista com outros olhos.
— Todo mundo já deve ter
encontrado aquela pessoa que
acredita que você está a fim dela, mas que, na verdade, você
nunca olhou. Essa é Solange.
Mas ela não é uma vilã. Apenas
está na solidão e toma decisões
equivocadas. Quando o relacionamento do Rafael com Gabriela entra em crise, Solange

se aproxima, diz que estava
louca e revela que tem um lado
bom — conta o intérprete.
Fora da ficção, Carmo já
cruzou com algumas “Solanges”, ou seja, com mulheres
que se apresentaram para ele
de uma maneira, digamos,
equivocada:
— Quando fiz a “Paixão de
Cristo de Nova Jerusalém”
(2007), uma fã, que estava
hospedada no mesmo hotel
que eu, disse que tinha um
presente para me dar que estava no quarto dela. Fui até lá
meio sem graça, mas não en-

trei e me sentei do lado de fora. No dia seguinte, ela estava chorando por eu não ter
realizado as expectativas dela — recorda.
No baú de lembranças do
ator, ele encontra mais material para entender o comportamento da Solange de “Malhação — Vidas brasileiras”.
— Uma fã me perseguiu
durante uma temporada no
teatro e outra me mandava
mensagens dizendo que o
meu nome não era Carmo,
era Rian, e que eu era pai do
filho dela — diverte-se.
t
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Seu destino Horóscopo
Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

21/03 a 20/04
A abundância vem quando
você alia seus dons a uma
boa reputação no trabalho.

21/04 a 20/05
Encontre prazer no uso da
sua intelectualidade. Renove-se na carreira.

21/05 a 20/06
Sua autoestima aumenta
e leva você a apurar as
relações de afeto.

21/06 a 22/07
Fase de amor e conexão
nas relações, assim como
estabilidade emocional.

23/07 a 22/08
Os afazeres e as relações
ficam harmonizadas. As
afinidades se destacam.

23/08 a 22/09
O foco desse momento
são os prazeres e a criatividade no dia a dia.

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

23/09 a 22/10
Você aprimora seu lar para
proporcionar mais prazer. O
companheirismo cresce.

23/10 a 21/11
Atividades intelectuais se
articulam com a rotina e as
interações são prazerosas.

22/11 a 21/12
Dedique-se ao seu bemestar, mas cuidado com os
gastos. Seja criativo.

22/12 a 20/01
Com seu lado carismático
e criativo atuantes, você
fica em evidência.

21/01 a 19/02
Ao lidar com os problemas amorosos, você pratica o desapego.

20/02 a 20/03
Sua segurança emocional e
autoconfiança são nutridas
pelas pessoas que ama.

www.personare.com.br
Faça o seu mapa astral e compreenda o seu jeito de ser, de agir e de lidar com emoções, trabalho e pessoas. E receba também as previsões do seu signo diariamente no celular ou pela internet.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/11356/18
CONVITE Nº 02/19

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL,
VISANDO EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E. M. MACHADO DE
ASSIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data, Hora e Local: Dia 14/02/19 às 10:00h, na sala de reunião da Comissão Permanente
de Licitação, localizada na Rua Arthur de Oliveira Vecchi, nº 120, Centro, Mesquita, RJ,
CEP: 26.553-080.
Edital e Informações: O Edital estará disponível para leitura e aquisição na Sala de
Licitações da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 15:00, estando os interessados munidos
de carimbo CNPJ da empresa e PEN-DRIVE p/ ﬁns de obtenção de cópia do(s) arquivo(s).
Telefone: (21) 3090-0881 (Ramal 1011).
Mônica Moraes Narciso
Presidente da CPL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Secretaria de Administração do Município de Mendes – RJ, através do Departamento de Licitações,
comunica a fornecedores, prestadores de serviços, empresas do ramo de engenharia civil, estendido
aos demais segmentos empresariais, comerciais e profissionais, cadastrados ou não perante o setor
próprio da municipalidade, a disponibilidade do FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE com a finalidade de receber tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado na forma da Lei Complementar Nacional nº. 123/2006, c/c as disposições da Lei
Municipal nº. 1.569/2012. O referido procedimento visa cadastramento prévio junto ao programa
de informática que irá dar suporte administrativo, técnico e operacional às licitações na modalidade
pregão, bem como a respectiva anotação junto aos cadastros de interessados cujas atividades se
enquadrem no conceito de obras e serviços de engenharia. O formulário poderá ser solicitado através
do e-mail cplmendes@hotmail.com ou retirado, no horário das 11h às 16h, na sala de licitações,
localizada na Avenida Julio Braga, nº. 86, Centro, Mendes (RJ).
Mendes 01 de fevereiro de 2019.
Ass. Eduardo Ventura Loures. Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019
OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de palco, camarim, palco móvel, gerador e sanitário químico, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Turismo, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo menor preço por item.
Data: 19/02/2019, às 09:00h. Local: Prefeitura de Santa Maria Madalena, Praça Cel. Braz, nº
02, Centro, Santa Maria Madalena / RJ, Telefone (22) 2561-1562 ou 2561-1237, ramal 222, das
08:00 às 16:00 horas. OBS: caso haja interesse em participar da referida licitação, favor enviar
solicitação do edital através do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br
Carlos Henrique Buzzi da Silva
Pregoeiro

classificadosdorio.com.br
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Permanente de Licitação

2534-4333

COMUNICAÇÃO
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Valença-RJ comunica aos interessados
que no dia 11 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal, Segundo Piso, situado na Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença-RJ, serão abertos
os envelopes contendo as Propostas de Preços, referentes a licitação na modalidade Concorrência
, sob o número 001/2018 – Processo Administrativo nº 30.564/2017, que tem por objeto a Outorga
de Concessão dos Serviços de Administração, Manutenção e Operação das áreas destinadas ao
Estacionamento Rotativo Pago de veículos automotores nas vias e logradouros públicos do Município
de Valença-RJ.
Marco Valério Cardoso Nackly
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Anuncie classificadosdorio.com.br
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AMÉRICAS SHOPPING Av. das Américas, 15.500

160

BANGU SHOPPING Rua Fonseca, 240

PARTAGE SHOPPING SÃO GONÇALO
Av. Presidente Kennedy, 425

BARRA DA TIJUCA (SHOP. METROPOLITANO BARRA)
Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300

SÃO GONÇALO SHOPPING Av. São Gonçalo, 100

CASCADURA Av. Dom Hélder Câmara, 9.783

21 2534-4333

SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING GRANDE RIO)
Estrada Antonio Sendas, 111

