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Fernanda Gentil e sua equipe da Caslu - projeto social criado pela apresentadora que 
reverte o valor arrecadado da venda de camisas para doações - tem encontro marcado neste sábado, 
com os alunos do Instituto ISAI, em Laranjeiras. O evento promete muita brincadeira e animação aos 
pequenos, além do recebimento de doações. O Instituto ISAI ajuda na educação de centenas de crian-
ças de baixa renda da cidade do Rio.

Boa aÇÃo. 

José Mayer 
está em 
depressão

José Mayer enfrenta uma forte depressão 
após ter sido afastado da teledramatur-
gia da Globo, por conta de toda polêmica 

envolvendo uma figurinista da emissora que o 
acusou de assédio. No mês passado, esta co-
luna noticiou que o ator foi visto mais magro 
e abatido em uma clínica especializada em 
pneumologia, no Leblon. Tirando as idas ao 
médico, José Mayer não sai mais de casa. Ele 
tem se movimentado apenas para contatar 
Silvio de Abreu, o autor de novelas que agora 
também é o responsável pela teledramaturgia 
da TV Globo. E, através dele, tentar retomar 
sua carreira, que até aqui, só fez declinar dian-
te da campanha contra o assédio ‘mexeu com 
uma, mexeu com todas’. 

Carol Castro detalha 
volta ao trabalho após 
maternidade

 n Carol Castro está de volta 
à teledramaturgia, após dar à 
luz a sua primeira filha Nina. 
Carol revelou estar de cora-
ção apertadinho por ter que 
deixar a pequena de 11 meses 
em casa para rodar as cenas 
de ‘O Tempo Não Para’, onde 
interpreta a comandante de 
Fragata Valesca. Carol conta 
que agora com as gravações 
está mais afastada da filha, 
embora já tenha levado Nina 
para o trabalho algumas ve-

zes. “Na preparação com o 
elenco eu levei ela um dia ao 
Projac. Mas ela me acompa-
nhou mais no cinema, quan-
do eu estava rodando ‘Vene-
za’. Eu a levei para o Uruguai 
e ficamos um mês lá. Depois 
atravessei o oceano com ela 
para Veneza e rodamos o fil-
me por uma semana. Tenho 
muita sorte porque a Nina se 
adapta super bem aos climas 
e ela é muito parceira”, disse 
a atriz.

BLAD MeneGheL/ ReCORD TV

Rodrigo Andrade ficou careca para interpretar seu primeiro personagem 
na Record, Simão Zelote, na segunda fase da novela ‘Jesus’. Simão 
Zelote é um dos 12 apóstolos de Jesus. A novela começa a narrar a 
história dele ainda criança. Rebelde, ele  luta pela liberdade de seu 
povo, e por esse objetivo é capaz de tudo.

a CaRECa dE RodRiGo aNdRadE

ANOTA AÍ
 n A peça ‘Em casa’ estreia 

dia 4, no Teatro Maria Clara 
Machado. Nos papéis princi-
pais estão Leandro Fernan-
des e Lorrana Mousinho. O 
espetáculo retrata transfor-
mações da vida exaltando a 
figura feminina. 

 n A YES! Idiomas acaba de 
inaugurar uma escola na 
Rua Uruguai 353. As aulas 
começam na primeira sema-
na de agosto e as matrículas 
já estão abertas.

Mais um duelo

De bermuda

Em recuperação

Na concorrência

 n Maria Joana e Rafael Zulu 
são dois nomes cotados para 
a próxima edição do ‘Super 
Chef ’, do ‘Mais Você’. Essa 
vai ser a terceira vez que os 
atores se ‘enfrentam’. Eles já 
estiveram no ‘Desafiados’, do 
‘Caldeirão’, e na última edi-
ção do ‘Dança dos Famosos’.

 n Paulo Cesar Pereio sur-
preendeu ao aparecer de ber-
muda na coletiva de ‘Jesus’, 
na Record. Ele será o rabino 
Simeão. 

 n Quem mais sente falta de 
Silvana Ramiro nas edições 
do Bom Dia Rio, na Globo? 
Pois bem. Ela fez uma cirur-
gia de emergência para re-
tirada do apêndice. Silvana 
já está em casa e passa bem.  

 n A coluna descobriu por-
que Marcelo Batista, irmão 
de Mumuzinho, não deu 
seu depoimento no ‘Arqui-
vo Confidencial’, no ‘Domin-
gão do Faustão’, da TV Glo-
bo. Acontece que ele está no 
elenco da novela ‘Jesus’, da 
concorrente Record. Na tra-
ma, ele será Simão de Cirene, 
o homem que ajuda Jesus a 
carregar a cruz. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO D0 9o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS, atendendo a requerimento do BANCO INTER S/A, CNPJ n° 00.416.968/0001-01 , com se
Belo Horizonte/MG, prenotado sob n°1809143, procede por meio do presente, nos termos do art.
26. § 4o da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO de ALCUDIA COMERCIO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ no 10.431.012/00 01-24. com sede nesta cidade, para que compareça
a esta Serventia, situada na Av. Nilo Peçanha, n° 12 - 6o andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de
�� �������� ����� �������� ����� ����� � � �� ������� � 
�	����� ��� �����	�� �������� � ���
pagos, previstos na cédula de cré����� ����� � ����������� �� 	������� �� ��������o �duciária
registrada na matrícula 294171 sob o R-11 a qual diz respeito ao imóvel situado na Rua José de
Figueiredo, n°320, Loja 101 do bloco 1 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade de V.Sa. segundo o
������������ � ����� ������ �����	��� 
���������� � ����������� ������������� � ����������o mo-
netária, juros de mora e ao acréscimo dos encargos que vencerem, até � ���� �� ������� 
�	������
������� 
������� �� �é ��� ��� � ���
����� ��� ����� ����������� �� ��� � ��� ��
������ ��
� ��	���o no prazo hora estipulado implica a Consolida��� �� ���
������� �� �óvel acima mencio-
����� � ����� �� ������ ���������� ��s termos do art. 26, § 7o, da Lei nç 9.514/97. Rio de Janeiro ,09
de Julho de 2018. GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO.

LOCAÇÃODE IMÓVELDESTINADO
À INSTALAÇÃODEAGÊNCIA

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto ou a
construir. O imóvel deve estar localizado na cidade de Rio das Ostras/RJ, Rodovia Amaral
Peixoto da interseção com a Rua Ipê até o encontro com a Rua Rodoval dos Santos, podendo
ser em qualquer rua transversal, de ambos os lados da rodovia, com afastamento máximo
de 500m da Rodovia Amaral Peixoto, possuir documentação regularizada junto aos órgãos
públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área construída total compreendida entre
700m² e 1.000m² aproximadamente, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com
vão interno livre de colunas, sanitários e possuir área de estacionamento conforme exigências
da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas
de acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de
ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados
devem elaborar carta proposta com assinatura do responsável, contendo as informações
������� ����������� �� ������ ����� ��� ����� �� � ����
��	��� �� ���������� ����� ���
enviados via sedex ou entregues no seguinte endereço: Avenida Rio Branco, 174, 13º andar
– Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-003, no prazo de até 05 dias úteis, a partir da
data da publicação.
Objeto

Locação do imóvel situado no: (endereço completo)

Área construída em m² Preço da locação por m² da área construída

R$

Preço mensal da locação

GOVERNO
FEDERAL

A UNIÃO, por intermédio do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica –
COMAER, representada pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal – SDPP, da
��������� ��������������� �������������� �� ���� �� ��� ��
�������� 	���������
Intendente ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES, CPF 521.040.446-34,
��������� ���� � ����� ���� 	������ ������� �� �� �� �� �� ������� �� �����
����� ��
���� ������ �� �������������� �� ����� ��������������� �������
� ����������� �� 
������� ����������� ���� ����������� �������� 
�������� ��
��������� ��� ������� �������� ��������� � ����� �� ��������� �� ������� ��
������������ �� ������������ ������� �������� � ������������ �� ��
��������
�� �� �� �����
�� �� ���� � �� �� �����
�� �� ����� �� �� � �� ������ ���
����� �� ����� � ��� ����� �� ����� ����� �������� �� 	����������� �� ���� ��
Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), na Rua Coronel Laurênio
����� ��� � �������� ������ � ���� �������� �  �� �� ������� �  �� � �����
��������� �� ������ ������ ��� �
���� �� ����� ������
�����
������� �� ����
���������� ���� 	����� ������������ �� ������ ����������� ���� ���������
������� ��� ��������� �� ���� �� �� ��� �������� �������� ����������������

Brig Int ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES
Subdiretor de Pagamento de Pessoal

EDITALDECREDENCIAMENTONº 01/DIRAD-SDPP-PP4/2018

COMANDO DAAERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS
E ADMINISTRAÇÃO DAAERONÁUTICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DAAERONÁUTICA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

GOVERNO
FEDERAL

Pregão Eletrônico – nº 12/2018
PROCESSO: 00592.000388-2017-82

OBJETO: Aquisição de material de expediente, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para
atender as unidades daAGU e participantes, localizadas nos Estados
do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

DATA DE REALIZAÇÃO: 31/07/2018 – 14:00 h (Horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

ROSIANE MARIA SILVA LINS
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO DE JANEIRO

GOVERNO
FEDERAL


