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LeoDias

CLIPE. João Neto & Frederico estão preparando o lançamento da música ‘Meio Seu’, com a participação do Léo Santana. Eles se encontraram ontem em São Paulo, para gravar o clipe da faixa, com
lançamento previsto para novembro pela Som Livre. O vídeo conta a história de dois irmãos gêmeos
que revezam entre ficar em casa com a mulher e ir para a farra, como a letra da música sugere. Ao final,
é revelado que a mulher traída também tem uma irmã gêmea e todos estão se enganando.

n site: http://blogs.odia.ig.com.br/leodias				

n e-mail: leolimadias@yahoo.com

n Com Fábia Oliveira: fabia.oliveira@odia.com.br e Mariana Morais mariana.morais@odia.com.br

Assessoria nega,
mas single de
Rita Ora com
Anitta será
lançado dia 28

Yuri Ana/Divulgação

NN Depois de passar um sufoco com um assalto no fim
de semana, quando mesmo
diante de dois seguranças e
cães, um menor puxou o cordão de ouro do namorado
dela, Roberto Marinho Neto,
a atriz Fiorella Mattheis se
engajou para contribuir na
política. O escolhido foi o aspirante à Assembleia Legislativa, Pedro Duarte (PSDB),
que integra o RenovaBR. A
doação foi de R$ 5 mil.

Namoro ou amizade?

F

ã-clubes de Anitta e Rita Ora estão enlouquecidos. O mais novo single de Rita
Ora, intitulado ‘Let You Love Me’, será
em parceria com Anitta e deve ser lançado no
dia 28 de Setembro. A música foi produzida
por Andrew Watt e Justin Quiles. Em nota, a
assessoria de Anitta desmentiu a coluna com
o seguinte comunicado: “Diferentemente
do que vem sendo noticiado, a música gravada por Anitta em parceria com a cantora
inglesa Rita Ora não será lançada dia 28/09.
O single, ainda sem título definido, não tem
data definida para ser lançado por Rita Ora.”
Mas a coluna deixa claro que a informação
aqui publicada veio de ninguém menos que
o prestigiado site norte-americano ‘Genius’,
que inclusive liberou um trecho da música
que você pode ouvir e ver a letra no blog.

Monick Camargo, ex-Fazenda, anda conhecendo
melhor Antonio Rafaski, um
dos gêmeos do ‘Big Brother
Brasil’.
NN

Baiano de verdade
NN O ator e cantor baiano Fabrício Portela vai participar
de ‘Segundo Sol’. O personagem dele fará parte do núcleo de Lauretta e Galdino.
Fabrício soma no currículo algumas peças de teatro,
entre elas, ‘Cama de Gato’,
‘40kbcas’ e ‘A Noite da Comédia Improvisada?. Na televisão, ele fez parte do seriado
‘Blind Trip’ no canal Multishow, entre 2009 e 2010.

Revival?
NN Cauã Reymond voltou a
seguir a ex-namorada Mariana Goldfarb e anda curtindo
fotos da moça.

ANOTA AÍ

Marca de cosméticos
troca Ludmilla por Iza
NN Acabou o contrato de Ludmilla com a Salon Line e Iza é
nova embaixadora da marca,
que é referência em cabelos
cacheados e crespos. A crise
ainda causa sérios reflexos
na hora de fechar contratos.
Enquanto Lud ganhava R$
550 mil, Iza fechou por R$
80 mil. Uma senhora eco-

nomia. Agora, a dúvida que
esta modesta coluna tem é
porque, até onde saibamos,
nem Lud nem Iza têm cabelos naturais. Ambas compraram as madeixas e ficaram
mais lindas. Mas vale cabelo
comprado para fazer propaganda de produto para melhorar os fios?

SINDICATO DOS PROFESSORES DE PETRÓPOLIS E REGIÃO

CNPJ 31.175.417/0001-19 - Código Nacional 027.217.87226-5
EDITAL DE REFORMA ESTATUTÁRIA DO SINDICATO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Professores de Petrópolis e Região, inscrito no
CNPJ sob o número 31.175.417/0001-19, representante da categoria dos Professores
de Petrópolis, com sede na Rua Floriano Peixoto, 239 - Centro, em Petrópolis-RJ, através
de seu Presidente, abaixo assinado, convoca a TODOS os associados da categoria
dos Professores da rede particular da Educação Básica, constituída pelos níveis da
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, da Educação Superior, da
                
                
José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Vassouras, Mendes e Engenheiro Paulo de
                  
Extraordinária, que se realizará no dia 03 de outubro de 2018, quarta-feira, no Auditório
da sede do Sindicato, na Rua Floriano Peixoto, 239 - Centro, em Petrópolis - RJ, às
16h30min em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos membros
associados da categoria e às 17 horas, em segunda convocação, com qualquer número
                 ORDEM DO DIA:
a)                  
de Presidencialismo para Colegiada, com mudanças da denominação de cargos e do
mandato de 3 (três) para 4 (quatro) anos. Petrópolis, 10 de setembro de 2018. Prof.
Frederico Luiz Marmo Fadini - Presidente - CPF No 990323507-06.

Doação

NN O Parque Patati Patatá
estreia amanhã no Norte
Shopping.

CASADEVALL EM DOSE DUPLA
Maria Casadevall será protagonista de duas séries: uma da Globo e
outra da Netflix. Ela estará em ‘Ilha de Ferro’ como Julia, uma mulher
destemida e independente que lutará contra a privatização do petróleo
nacional. Ela também será protagonista de ‘Coisa Mais Linda’, nova
série original brasileira de sete episódios ambientada nos anos 50.

NN Martinho da Vila se apresenta hoje, às 19h, no Teatro
Municipal de Niterói. Após
o show, o cantor lança, na
Sala Carlos Couto, anexa
ao teatro, o livro ‘Conversas
Cariocas, uma antologia de
crônicas’.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 083/2018
Objeto: Pregão Eletrônico, Sistema Registro de Preços para aquisições
futuras e eventuais de Materiais de consumo para Laboratório – Meios de
Cultura, para um período de 12 meses;
Edital e cadastramento de propostas: a partir de 11/09/2018, no site
www.comprasnet.gov.br
Abertura das propostas: 08/10/2018, às 09:00 horas (Brasília - DF).
Endereço/informações: Das 07:30 as 11:30 e 13:30 as 17:30 horas, à Rua
Luís Philippe Pereira Leite, S/N, Alvorada – 78048-902 - Cuiabá-Mt.
licitacaohujm@yahoo.com.br / Fone: 65-3615-7272
Iuri Aguiar Frutuoso
Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 115/2018
Objeto: Pregão Eletrônico, Sistema Registro de Preços para aquisições
futuras e eventuais de Medicamentos hospitalar – Antihipertensivos;
Antilipêmicos e outros, para um período de 12 meses;
Edital e cadastramento de propostas: a partir de 11/09/2018, no site
www.comprasnet.gov.br
Abertura das propostas: 02/10/2018, às 09:00 horas (Brasília - DF).
Endereço/informações: Das 07:30 as 11:30 e 13:30 as 17:30 horas, à Rua
Luís Philippe Pereira Leite, S/N, Alvorada – 78048-902 - Cuiabá-Mt.
licitacaohujm@yahoo.com.br / Fone: 65-3615-7272
Wilson José de Arruda Marques
Pregoeiro

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - NIRE Nº. 33.300.312.374 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de agosto de 2018, às 15h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços (“Companhia”), localizada na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507 – Parte 1, Bairro
Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro/RJ. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr.
Francisco de Assis Nunes Bulhões, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia do
Sr. Wagner Gudson Marques, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu
respectivo substituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por
unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia,
deliberaram: (i) Tomar conhecimento do pedido renúncia formulado, na presente data, pelo Senhor Wagner
Gudson Marques, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, sendo que o mesmo afastar-se-á de seu
respectivo cargo a partir de 31 de agosto de 2018, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à
Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) Aprovar a eleição do Sr. Antonio Linhares da Cunha,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
RG nº. M-751.190 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 414.102.036-20, com endereço proﬁssional na
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, CEP 04551-065, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor
Presidente, a ser empossado em seu respectivo cargo em 03 de setembro de 2018, cujo mandato se encerrará na
data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de
Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo o mesmo permanecer
em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste
ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e
consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as
atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da
Companhia. Diante disso, a Diretoria da Companhia, a partir de 03 de setembro de 2018, passará a ser composta
da seguinte forma: 1. Diretor Presidente: Sr. Antonio Linhares da Cunha, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-751.190 – SSP/MG e
inscrito no CPF/MF sob o nº. 414.102.036-20, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração; e 2. Diretor
sem designação especíﬁca: Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº.
073.215.168-65, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2018, ambos com
endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, CEP 04551-065, São Paulo/SP, e com
mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral
Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após
lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Rio de Janeiro/RJ, 02 de agosto
de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e Francisco de Assis Nunes Bulhões, Secretário.
Conselheiros: (1) Antonio Linhares da Cunha; (2) Arthur Piotto Filho; e (3) Francisco de Assis Nunes Bulhões.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração
nº. 03, às ﬂs. 76 e 77. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Francisco de Assis Nunes Bulhões - Secretário.
JUCERJA nº 00003337337 em 05/09/2018. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Data: 27 de setembro de 2018; Primeira Convocação: 18:00h; Segunda Convocação: 19:00h.
Local: Rua dos Andradas, nº 96 - Sala 1.603 - Centro - RJ
Pelo presente Edital, CONVOCO todos os associados quites e em pleno gozo de seus direitos
associativos, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar em nossa
Sede Social, sito à Rua dos Andradas, nº 96 – 16º Sala 1.603 - Centro, RJ, no próximo dia 27 de
setembro de 2018, em primeira convocação às 18:00 horas com a presença de 2/3 do Quadro Social
e não dando número legal, às 19:00 horas com a presença de qualquer número para discutirem e
deliberarem validamente sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) - Leitura apreciação e deliberação
sobre a Prestação de Conta do Balanço Financeiro do exercício de 2017, com o Parecer do Conselho
Fiscal; b) - Leitura, apreciação e deliberação da Previsão Orçamentária para o período de 01/01/2019,
a 31/12/2019, com o Parecer do Conselho Fiscal, tudo em cumprimento das ordenações contidas
no Estatuto Social da Entidade Sindical e nas regras contábeis estabelecidas em lei; c) - Assuntos
gerais, tratando-se de assuntos do mais alto interesse para os trabalhadores de nossa indústria e de
suas famílias, CONCLAMAMOS a presença de todos, à presente Assembleia Geral Ordinária. Rio de
Janeiro, 12 de setembro de 2018. Valfredo Borja Lima - Presidente do Sindicato.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do
Rio de Janeiro | CNPJ-MF Nº 29.737.103/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018
Objeto: locação e manutenção regular de plantas ornamentais naturais para
compor o paisagismo interno do Centro Sebrae de Referência do Artesanato
Brasileiro – CRAB, localizado na Praça Tiradentes n° 67, 69 e 71, Centro, Rio de
Janeiro – RJ, conforme especificado no Anexo I do edital, com início da fase
competitiva em 25/09/2018, às 10h, no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. O
edital poderá ser obtido nos sites www.bbmnetlicitacoes.com.br ou
www.sebrae.com.br/canaldofornecedor. Informações pelo telefone (21)
3173-9833, Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018
Claudia Del Pozo Oliveira – Pregoeira e presidente da CPL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 095/2018
Objeto: Pregão Eletrônico, Sistema Registro de Preços para aquisições
futuras e eventuais de Materiais de consumo e descartáveis, para um período
de 12 meses;
Edital e cadastramento de propostas: a partir de 11/09/2018, no site
www.comprasnet.gov.br
Abertura das propostas: 11/10/2018, às 09:00 horas (Brasília - DF).
Endereço/informações: Das 07:30 as 11:30 e 13:30 as 17:30 horas, à Rua
Luís Philippe Pereira Leite, S/N, Alvorada – 78048-902 - Cuiabá-Mt.
licitacaohujm@yahoo.com.br / Fone: 65-3615-7272
Iuri Aguiar Frutuoso
Pregoeiro

