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Se o cli-
ma entre
Maria Clara

(Andreia Horta) e Cristina
(Leandra Leal) já não estava
bom por conta do mole que a
ricaça está dando para Vicen-
te (Rafael Cardoso), o ex da
irmã, agora vai ficar pior ain-
da. Isto após a sobrinha de
Cora (Drica Moraes) assumir
um importante cargo na Im-
pério das Joias, um tipo de
fiscal de todos os departa-
mentos da empresa.

No capítulo que vai ao ar
na sexta, dia 14 de novembro,
Cristina chega ao escritório
no seu primeiro dia de traba-
lho e logo de cara decide sa-
ber como as pedras preciosas
chegam ao departamento de

Maria Clara, se elas têm no-
tas fiscais, de onde vêm etc e
tal. A designer (desenhista)
de joias não gosta da intro-
missão da irmã. “Você está
parecendo uma detetive, uma
espiã de alguma concorrente
ou pior: uma agente do go-
verno”, diz Clara, que avisa
que quem cuida deste assun-
to é José Pedro (Caio Blat).

Cristina diz que vai procu-
rá-lo, mas que gostaria de co-
nhecer mais sobre o serviço
da irmã, deixando-a ainda
mais irritada. “Ai, Cristina, o
que mais você quer saber?” A
jovem não se intimida e diz
que a partir de agora a Impé-
rio não pode mais funcionar
como se fosse uma quitanda
de esquina. O clima pesa!

Irmãs em pé de guerra
CRISTINA COMEÇA A MANDAR NA IMPÉRIO E IRRITA MARIA CLARA AO QUERER SABER SOBRE SEU TRABALHO

BLourinha vai perguntar à irmã se as pedras preciosas que chegam ao departamento dela têm nota fiscal

REDE GLOBO / DIVULGAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 185, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR JOCIMAR AMORIM do Cargo em Comissão de ASSESSOR
III Comissões Permanentes, símbolo DG8, Código Identificador DG8-025, a par-
tir de 31 de outubro de 2014.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 186, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR CARLOS HEVERTON SOUZA AMORIM para exercer o Cargo em
Comissão de ASSESSOR III Comissões Permanentes, símbolo DG8, Código Iden-
tificador DG8-025, a partir de 31 de outubro de 2014.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Na última semana
de “Geração Brasil”,

alguns finais já estão defini-
dos pelos autores da novela.
Além de Jonas (Murilo Be-
nício) e Verônica (Taís
Araújo) terminarem felizes
para sempre, Pamela (Clau-

dia Abreu) também ganha
uma nova oportunidade de
ser feliz. Ao lado de Ernesto
(Felipe Abib), ele viaja para
a África, onde decide ado-
tar uma criança. 

Na trama, eles aprovei-
tam a viagem para gravar se-

quências do filme da prince-
sa Shelda, da qual ela é a
protagonista. A produção
fica a cargo de Ernesto. E
Pamela vai voltar a sorrir
também na profissão: ela
ganha o Globo de Ouro por
sua atuação na história.

Pamela vai ser premiada
APÓS VOLTAR A ATUAR NO CINEMA, ELA GANHA O GLOBO DE OURO


