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TV E LAZER

Pregão Nr 16/2014 - HGeRJ
O Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) torna público que fará realizar 
no dia 05 de setembro de 2014, às 9 horas, no site www.comprasnet.gov.br, 
licitação destinada a selecionar a melhor proposta para contratação de serviços 
de manutenção de bens imóveis, conforme edital.

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Ministério da 
Defesa

NA PORTARIA N° 090, DE 28 DE MAIO DE 2014, publicada em 28/05/14,
ONDE SE LÊ: Assessor III – Plenário – símbolo DG-9, código identificador DG9-021.
LEIA-SE: Assessor IV – Plenário – símbolo DG-9, código identificador DG9-021

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

CRIADOR E CRIATURA
REDE GLOBO / DIVULGAÇÃO

BAutor de “Império”, Aguinaldo Silva costuma fazer
visitas ao Projac para ver o andamento das gravações
de sua novela. Foi o que ele fez ontem. E acompanhou
uma cena entre Lilia Cabral e Daniel Rocha, na qual
João Lucas e Maria Marta fazem as pazes. Aguinaldo
também se encontrou com Andreia Horta.

Como
se não bas-
tasse en-
frentar

Maria Marta (Lili Cabral) e o
filho mais velho, José Pedro
(Caio Blat), José Alfredo
(Alexandre Nero) vai ter que
encarar mais um adversário
em sua própria casa: seu filho
mais novo, João Lucas (Dani-
el Rocha). E tudo por causa
de uma mulher. Nos próxi-
mos capítulos de “Império”,
depois de descobrir o endere-
ço de Maria Ísis (Mariana
Ruy Barbosa) e ir até lá pra
conhecer de perto a amante
do comendador, o playboy fi-
ca impressionado com a bele-
za da moça e não a tira da ca-
beça. Du (Josie Pessoa) che-
ga a dizer para o amigo que
ele ficou interessado na ruiva,
mas o rapaz garante que não
tem nada a ver. Mentira!

Dias depois, João Lucas
volta ao apê da garota e acaba
levando um fora. Mas, mes-
mo assim, insiste e vai lá no-
vamente. Só que ele pega
Maria Ísis abalada, após ela
ter brigado feio com José Al-
fredo. O milionário descobre
que Magnólia (Zezé Polessa)
e Severo (Tato Gabus Men-

des) são pais da amada e que
ela havia mentido sobre isso.

“Não quero perder meu
comendador”, diz a jovem.
Lucas a consola, diz que ela
não vai perder e ela acaba
chorando nos seus braços, co-
mentando que queria morrer.
“Não diz isso, para de chorar,
não gosto de ter ver assim, me
dá uma... Uma dor tão grande
que...” O bonitinho não che-
ga a terminar a frase e já vai

procurando os lábios de Ma-
ria Ísis e dando um beijo nela.

Ela se afasta, acusa o filho
de José Alfredo de ter ido lá
para dar em cima dela e de-
pois chamá-la de facinha, e o
manda embora. O rapaz vai,
mas não a tira da cabeça. Al-
guns dias depois, decide pro-
curá-la de novo e acaba tendo
uma surpresa nada agradá-
vel. Assim que chega lá, dá de
cara com seu pai. 

José Alfredo em
guerra com o filho 

JOÃO LUCAS BEIJA ÍSIS, A MULHER DE SEU PAI, E SE APAIXONA

BJ.A. nem imaginava que João Lucas estaria a fim de sua mulher

REDE GLOBO / DIVULGAÇÃO




