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TV E LAZER

Laís
(Luiza Ar-
raes) não

está mais disposta a aturar a
ditadura em casa imposta pe-
lo seu pai, Aderbal (Marcos
Palmeira), e sua avó-mala,
Consuelo (Arlete Salles). Por
isso, nos próximos capítulos,
a garota vai enfrentar o pre-
feito e deixá-lo estarrecido,
tamanha a sua ousadia. Tudo
pelo amor a Rafael (Chay Su-
ede). Consuelo vai até co-
mentar que a neta está possu-
ída pelo maligno. 

Na cena, depois de conse-
guir localizar a estudante em
Teresópolis, na casa de San-
drinha (Lara Tremouroux)
com Rafael, o político a leva à
força para casa e avisa que irá
deixá-la na casa de uma tia,

bem longe do Rio. Pra quê!?
Ela perde o jeitinho meigo e
obediente que todos conheci-
am até agora. “Não adianta
me mandar pro fim do mun-
do, porque eu fujo e vou ficar

com o Rafael! E quer saber
onde eu vou morar? Com as
minhas sogras! As minhas du-
as sogras lésbicas”, grita ela.
Aderbal, a mãe e Maria José
(Laila Garin) ficam atônitos.

Laís tem seu dia de fúria
AO SABER QUE ADERBAL QUER LEVÁ PRA LONGE DO RIO, ELA VIRA FERA

BAderbal, Consuelo e Maria José vão ficar estarrecidos com Laís 
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PRESIDENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Srs. Acionistas da 
RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S/A., 
para a AGO/AGE a ser realizada no dia 25/06/2015, às 15:00h, na 
Praça Pio X, nº 119/ 10º andar, Centro, RJ – Sala de Reunião, a fim de 
deliberar sobre: 
I – AGO
a) Prestação de Contas dos administradores, exame, discussão e 
votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2014.
b) Eleição dos Membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal.
II – AGE
a) Assuntos de interesse geral da Sociedade.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no artigo 63, II, da Lei 
Orgânica Municipal, tendo em vista o contido no processo administrativo nº 481/15, 
concede a prorrogação do prazo concedido para apurar suposta irregularidade pelo 
condutor do veículo placa LUP-5441, resolve nomear os servidores PAULO ROCHA 
JORDÃO, MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA e MAURILIO DA SILVA DE OLIVEIRA 
para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância para, 
no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis, apurar suposta irregularidade praticada 
pelo condutor do veículo nº LUP-54414, informada pelo senhor Paulo Renato P. 
Teixeira, constante de fl. 02, do processo administrativo supramencionado. 

Nova Iguaçu, 15 de junho de 2015
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