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LeoDias

FESTA. Em sua terceira edição no Carnaval carioca, o Camarote Nº1, idealizado pelo empresário Victor
Oliva, apresenta como grande novidade o Hotel Nº1. O pacote especial inclui estadia de quatro noites no
Prodigy Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e festas exclusivas pré-folia, além de convite para o Camarote
na Sapucaí. A agenda do Hotel Nº1 já começa na sexta-feira, 1º de março, com a ‘Balada Nº1’. No sábado,
tem pool party na piscina do Prodigy. O domingo começa com uma feijoada comandada por Dudu Nobre.

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

■ e-mail: leolimadias@yahoo.com

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

Nicole Bahls se casa no Rio

N

■ Segunda-feira, no Shopping Frei Caneca, em São
Paulo, o ex-BBB Dicesar
Ferreira andava de mãos
dadas com um boy magya
pelo shopping. Sorridente,
cumprimentava as pessoas,
que ficavam impressionadas com a jovialidade do
acompanhante.

Eles querem cachê
A cantora Karol Conká
está sendo acusada de convidar integrantes da Ballroom Brasil para participar
de seu novo clipe de ‘Vogue
do Gueto’, mas sem pagar cachê. A equipe da cantora tem
dito aos convidados que por
conta da ‘pouca verba’ não
poderá pagar os cachês, mas
garante que custeará a comida durante os trabalhos.
Karol afirmou que tudo não
passou de um equívoco de
sua produção.
■

ANOTA AÍ
■ Flavio Venturini, Sá &
Guarabyra e 14 Bis se apresentam sexta-feira na Ribalta. Na Zona Oeste.
■ Hoje, às 19h, acontece a
última sessão da peça ‘Uma
Pilha de Pratos na Cozinha’
na Casa de Cultura Laura Alvim. Após a sessão, Alexandre Borges bate um papo
com a plateia.

PMs suspeitos de desvio de
carga roubada em S. Gonçalo
Sete, incluindo um oficial, foram presos administrativamente
REPRODUÇÃO
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AVISO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL PARA ALIENAÇÃO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
A Gerência Executiva Rio de JANEIRO – Centro do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do
artigo 14 da Lei nº 11.481, de 31/05/2007, leva ao conhecimento das entidades
da Administração Pública que está disponibilizando para alienação os imóveis
abaixo relacionados:
Endereço

Tipo

Av. Dom Helder Câmara,nº 4370, Loja
A e B, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4370, Loja
C, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4370, Loja
D e nº 4380, Loja A, Del Castilho/RJ
Av Dom Helder Câmara,nº 4380, Loja
C, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4380, Loja
D, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4392, Loja
A, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4392, Loja
B, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4392, Loja
D, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4412, Loja
C, Del Castilho/RJ
Av. Dom Helder Câmara,nº 4412, Loja
D, Del Castilho/RJ
Rua Visconde de Pirajá nº 44, Loja A,
Ipanema/RJ
Rua Visconde de Pirajá nº 44, Loja C,
Ipanema/RJ

Loja
Loja
Loja

Área (m²) Valor mínimo à
vista (R$)
30,00
R$ 453.000,00
(cada)
30,00
R$ 199.000,00

Loja

30,00
(cada)
30,00

R$ 453.000,00
R$ 157.000,00

Loja

30,00

R$ 199.000,00

Loja

30,00

R$ 199.000,00

Loja

30,00

R$ 199.000,00

Loja

30,00

R$ 157.000,00

Loja

30,00

R$ 157.000,00

Loja

30,00

R$ 157.000,00

Loja

118,00

R$ 4,713,000,00

Loja

90,21

R$ 3.893.500,00

As entidades interessadas na aquisição dos imóveis deverão se manifestar
no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste Aviso.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Serviço de Administração
da Gerência Executiva Rio de Janeiro – Centro, localizado na Rua Pedro
Lessa nº 36, Sala 415, Centro,no Rio de Janeiro, das 10:00 às 16:00 horas, de
segunda a sexta-feira, onde também deverá ser efetuada a entrega de Ofício
pelos interessados, manifestando o interesse na aquisição dos imóveis.
Rio de Janeiro, RJ, 26 de Novembro de 2018
CAIO MAIA FIGUEIREDO
Gerente Executivo

■ Isis Valverde foi o motivo
de conversa em uma rodinha recheada de mulheres
no almoço de uma marca de
protetores para seios. Elas
diziam que era um ‘desserviço’ Isis postar foto sem barriga dois dias depois de ter o
bebê porque a grande maioria das mulheres não consegue voltar à velha forma tão
rápido e isso pode levá-las à
depressão. Xiiiiiiii...

De mãos dadas

REPRODUÇÃO

icole Bahls subiu ao altar com Marcelo Bimbi na noite de ontem, na Igreja
da Candelária, no Centro do Rio. O
grande dia da assistente de palco do ‘Ferdinando Show’ começou com preparativos
em uma mansão no Joá - a mesma que
hospedou Justin Bieber - que ela alugou
para fazer seu dia de noiva. A cerimônia foi
inspirada no casamento real e contou com
orquestra e coral na igreja. Padre Fábio de
Melo foi quem presidiu a cerimônia. Ao entrar na igreja (sozinha), Nicole chegou a ficar presa pelo véu, mas logo o problema foi
resolvido. No altar, 28 casais de padrinhos,
entre eles famosos como Adriane Galisteu,
Joana Machado, Nego do Borel, Marcus
Majella, Edmundo, Amaral, José Aldo, David
Brazil, Nadja Pessoa e Vinicius D’Black. O
vestido da noiva assinado pela estilista Carol Hungria era clássico e comportado,
além de ser uma peça modificável para
deixar a noiva mais confortável durante
a festa. Já o noivo escolheu um terno de
Eduardo Guinle, o mesmo estilista que
assinou as gravatas de todos os padrinhos. A recepção para 400 convidados
aconteceu no Jockey Club com shows
de Sol Almeida e Buchecha. O bufê teve
de tudo um pouco para todos os gostos:
comida japonesa, carne, peixe e saladas.
Os doces são da Duquesa Confeitaria e o
bolo do famoso Casal Garcia. O cerimonialista que fez tudo ser possível se chama
Roberto Cohen, o mesmo que fez os casamentos de Isis Valverde e Juliana Paes. A lua
de mel dos noivos será nas Ilhas Maldivas.
Chique é pouco!

AGNEWS

Na boca do povo

Sete policiais militares do
7º BPM (São Gonçalo), entre eles um oficial, foram
presos administrativamente, ontem, pela 4ª Delegacia
de Polícia Judiciária Militar
(DPJM), após a Corregedoria receber vídeo mostrando um PM descarregando
carga de laticínios que teria
sido apreendida horas antes, no Morro do Castro, em
São Gonçalo.
O vídeo flagrou policial
colocando material em um
Gol, no pátio da 2ª Companhia do 7º BPM, na Coruja.
Os policiais já tinham apresentado a ocorrência na 73ª
DP (Neves), mas há suspeita
que parte dessa carga tenha
sido desviada. Equipe do
Grupamento de Ações Táticas (GAT) Coruja e Mineiro
foi presa.
Os policiais foram até a favela após serem contactados
para recuperar carga roubada. Ao entrarem na comunidade, na Rua Alameda Estados Unidos, houve tiroteio,
e um homem foi preso com
uma pistola calibre 40. Na
mesma rua foi encontrado o
caminhão com eletrodomésticos já descarregado e carga

Caminhão de laticínios roubado foi recuperado, mas estava vazio

também de laticínios.
A caminho da 73ª DP, o
caminhão apresentou defeito e foi levado para a 2ª
Companhia, onde o PM foi
flagrado colocando material
dentro de um Gol. O veículo
é de Cristian Melo de Araújo,
que tem duas passagens pela
polícia por tráfico de drogas.
Teria sido ele quem consertou o caminhão.
FORAGIDO

No entanto, os policiais disseram não saber onde ele
está. Cristian, que tem mandado de prisão em aberto
expedido pela Justiça de Bú-

zios, por tráfico de drogas,
está sendo procurado e é
considerado foragido.
Na delegacia, foram apresentados o preso que participou do tiroteio, uma pistola,
cargas de laticínios e eletrodomésticos e um caminhão.
A prisão é por 72 horas. Os
presos são: capitão Delson
Luiz Caetano da Silva, segundo-sargento Cleyman
Barbosa da Silva, terceirosargento Alex da Silva Gregório, e os cabos Roger Oliveira Silva, Wander Fernando da Silva Ferreira, Gerson
Rodrigues da Silva e Jairo
Cordeiro Caldas.

Bando
leva obras
de arte
Uma coleção de obras do
artista plástico português
Isaque Pinheiro, que ficava exposta no Paço Imperial, no Centro Histórico
do Rio, foi roubada, ontem, de um caminhão na
Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo.
As peças, cerca de 50
com valor estimado entre
R$ 200 mil e R$ 300 mil,
faziam parte da coleção
‘AcorDo Rei’ e estavam
sendo levadas para Belo
Horizonte (MG), onde seriam expostas.
O caminhão foi encontrado no Complexo do
Chapadão, na Zona Norte do Rio, horas depois,
mas estava vazio. Ainda
não se sabe em quais circunstâncias o veículo foi
recuperado, já que a PM
afirma que o 41° BPM (Irajá), unidade que realiza o
policiamento no Complexo do Chapadão, até o
momento, não tem registro de acionamento para
a ocorrência. O caso foi
registrado em São Paulo
porque a transportadora
é de lá. A previsão é que
o caso seja encaminhado
para a 54ª DP (Belford
Roxo), que, até o momento, não recebeu denúncia
sobre o roubo.

