
Após uma união de 18 anos,
Joelma e Chimbinha anunci-
aram a separação, ontem,
através de um comunicado
de sua assessoria para a
imprensa. “Queremos res-
saltar que o respeito, grati-
dão, amizade, admiração e
parceria permanecem recí-
procos. Informamos também
que os compromissos profis-
sionais da Banda Calypso
seguem normalmente com
agenda por todo o Brasil”. 

Fim da
linha para
o casal
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Juliana Paes só tem motivos para comemorar. Mãe
de dois filhos, Pedro e Antônio, de 4 e 2 anos, e muito
bem casada com o empresário Carlos Alberto Baptista, a
atriz está comemorando 15 anos de carreira. Convidada
para ser uma das estrelas da próxima novela das sete,
“Pé de guerra”, a atriz, que teve seu último trabalho na TV
em “Meu pedacinho de chão”, só quis retornar às nove-
las com um personagem diferente. Por isso, ganhou uma
vilã. “Hoje o público torce por quem mais se identifica.
Eles sabem que ninguém mais é só bom ou ruim”, disse
Juliana ao site “Ego”, no lançamento do seu quarto per-
fume. É, além de linda e bem-sucedida, a atriz ainda é
cheirosa. Aos 36 anos, Juliana contou que está se sen-
tindo melhor hoje em dia. “Eu me sinto muito mais bonita
agora do que quando apareci na televisão. Isso tem a ver
com aprender a gostar de si. Nunca me achei dona de
uma beleza perfeita e nunca me vendi assim, mas a
partir do momento que as pessoas te dão esse feedback
(retorno), comecei a perceber a minha beleza”. 

Ju ainda
mais linda
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INSPIRAÇÃO
O ator Juliano Cazarré,
que vai interpretar o
funkeiro MC Merlô em
“A regra do jogo”, a pró-
xima novela das nove,
disse que uma de suas
inspirações é Mr. Catra.
Mas pelo fato de ele ser
mulherengo como seu
personagem. 
..........................................................................

BOA SORTE!
Conhecida por interpre-
tar Brenda Walsh na
série “Barrados no bai-
le”, nos anos 90, a atriz
Shannen Doherty está
com câncer de mama.
Ela deve passar por uma
mastectomia (retirada
dos seios), além de qui-
mioterapia, já que a
doença foi descoberta
tarde demais.

Vem um bebê por aí
Juntos há um ano e meio,
Sophie Charlotte e Daniel
Oliveira estão grávidos. A
novidade foi confirmada
pela assessoria da atriz,
que vai estrear como ma-
mãe. Já Daniel é pai de

Raul e Moisés, os dois do
casamento com a atriz
Vanessa Giácomo. Na inter-
net, os fãs do casal come-
moraram a notícia e deseja-
ram muita sorte, saúde e
felicidades para o bebê. 

MARCOS RAMOS / 01.04.2015
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CONTA TUDO
t

>CANTORA GOSPEL COM NOVIDADE
A cantora Perlla assinou com uma nova
gravadora, e a novidade é que ela vai gravar
um DVD gospel misturado com funk melody. 

BAFÕES DAS ESTRELAS contatudo@expresso.inf.br

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
Homologo e adjudico o resultado da licitação na Modalidade de Concorrência Pública nº: 
04/2014, que objetiva a contratação de empresa especializada para executar serviços 
de asfaltamento, drenagem, urbanismo – trecho casa do general à praça da concórdia, 
Avenida Gustavo Jardim, através da Secretaria Municipal de Obras, nos termos do 
JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PMR e autorizo a emissão da 
Nota de Empenho em favor do adjudicatório abaixo com o seguinte valor: 
EMPRESA: TPK TERRAPLENAGEM LTDA COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.894.728,18 (UM 
MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS 
E DEZOITO CENTAVOS).

Resende, 04  de abril de 2014 
 Rubens César Moreira Almada
 Secretário Municipal de Obras

PORTARIA N° 138, DE 19 DE AGOSTO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR ALCIR CORREA RODRIGUES, para ocupar o Cargo em Comissão de 
ASSESSOR III EXPEDIENTE, símbolo DG8, Código Identificador DG8-053, a contar desta 
data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 19 de agosto de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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

Esbanjando beleza e sensu-
alidade num ensaio fotográ-
fico, a candidata ao Miss
Bumbum 2015 Claudia
Pires já é avó duas vezes
aos 38 anos. São eles: He-
loísa, de 3 anos, e David
Lucas, de 4 meses. Nem
parece, né? É que o todo
mundo acha. Para mostrar
o corpo, a beldade confessa
que pensou nas crianças.
“Só pensava na cara do
meu filho e netos, mas gos-

tei do resultado”, disse ela,
que representa o Piauí, ao
site “Ego”. Ela é mãe de
Cláudio, de 23 anos , Bru-
no, de 21, e Caio, de 19.
Sua primeira gravidez acon-
teceu aos 15 anos. 
Caseira, a boazuda contou
que gosta de curtir seus
filhos e netos. “Amo fazer
churrasco aos finais de
semana com eles, jogar
videogame, ir para clubes,
praia... Sou avó com muito

orgulho, feliz e amada!”, diz
ela, que admitiu que deci-
diu se candidatar ao con-
curso por vaidade mesmo.
E que sua família sempre
lhe deu força em tudo. “Eles
me apoiam em tudo, mas
sempre dei bons exemplos
porque acho que a educa-
ção dos filhos também é
baseada nisso. Nunca bebi
ou fumei perto deles”, disse
Claudia, que espera estar
entre as 15 finalistas. 

Uma vovó pra todo o mundo amar
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