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B DE CARA COM A MALDADE

Passatempo
Cruzadas

UM VILÃO
DE SUCESSO

9 erros

Sebastião em ‘Novo mundo’,
Roberto Cordovani relembra
sua marcante estreia na TV
Carolina Nalin
carolina.nalin@infoglobo.com.br

ma metamorfose fascinante”. Assim Roberto
Cordovani
descreve a experiência na
novela “Novo mundo’’. Com
carreira premiada na Europa e mais de 40 peças dirigidas por ele, o ator de 63 anos
fez uma estreia de sucesso
na televisão brasileira. Na
trama das seis de Vinícius
Coimbra, ele interpreta o
carrasco Sebastião Quirino,
pai de Cecília (Isabella Dragão) e maior comerciante de
escravos do Rio de Janeiro.
Ele se associa a Thomas (Gabriel Braga Nunes) para impedir a independência do
Brasil. O papel do vilão retrata o conservadorismo da
época e convida os espectadores para uma reflexão.
— Ao olhar para o passado,

‘U

Respostas

entendemos os erros do presente. Meu personagem nunca pagou impostos, pelo menos para Dom João VI, sobre
os negros escravizados que
contrabandeou durante 20
anos. Lamentavelmente, você percebe reflexos na sociedade de hoje. O negro ainda
batalha para ocupar espaços,
seja na arte, na música, na
política — pondera o ator.
Na história, o malfeitor
protagoniza cenas duras, como quando chicoteia Idalina
(Dhu Moraes) em praça pública — como punição por
ajudar a filha a se casar com
Libério (Felipe Silcler), um
homem negro — até o fim
humilhante dado ao vilão.
— Foram muito difíceis as
cenas em que chicoteei meu
filho e a escrava, assim como a
passagem em que pus fogo na
minha própria casa, e depois
quando virei um mendigo e os
negros jogaram fezes em cima

de mim… Foram cenas trabalhosas, com muitas horas, envolvendo uma equipe muito
grande — recorda ele, que
apesar de ter dublê à disposição, preferiu fazer todas as
passagens mais árduas: — Fiz
questão porque quis sentir o
Sebastião em todos as fases.
A imersão no personagem
revela a paixão pela atuação,
e a experiência da dramaturgia em um novo formato.
— Estou acostumado com
um teatro minimalista, onde
o plano é um castelo, por
exemplo. Na televisão, me
deparei com cenários realistas. A casa do Sebastião era
imensa. Às vezes, esquecia
que tinha câmeras ali e toda
uma equipe. É um mergulho
na interpretação e no foco. É
um grande prazer — afirma.
De quarentena em São
Paulo, Cordovani aguarda a
estreia da peça “Afetos amordaçados’’ para o fim do semestre. Após a retomada das
atividades, pretende produzir um filme ao lado do diretor da trama das seis, desta
vez dando vida à feminista espanhola Aurora Rodriguez.
t
s
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IMERSO NO PAPEL
Ator não abriu mão
de fazer as cenas
mais pesadas da
novela na época

Horóscopo
Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

21/03 a 20/04
Mente acelerada
ajuda você nos estudos e na rotina.

21/04 a 20/05
Os problemas precisam ser endereçados Seja objetivo.

21/05 a 20/06
Equilibre seus interesses e respeite o
isolamento social.

21/06 a 22/07
Seu empreendedorismo busca outras
formas de agir.

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

23/07 a 22/08
A expansão da mente leva a se conhecer
melhor. Reflita.

23/08 a 22/09
Avalie com precisão
o que dá base a sua
vida e o que te limita.

23/09 a 22/10
Relações ganham
com a conexão intelectual. Aproveite.

23/10 a 21/11
Planeje o cotidiano,
estude e invista em
seu bem-estar.

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

22/11 a 21/12
O intelecto é fonte
de prazer. Tenha
mais conhecimento.

22/12 a 20/01
Cuide da família.
Conscientize-se de
suas necessidades.

21/01 a 19/02
Trocar conhecimento é o melhor na
busca de estímulos.

20/02 a 20/03
Pragmatismo capacita melhor planejamento financeiro.

ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.953.638/0001-35 | NIRE 33.300.276.165
Convocação – Ficam convidados os senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
na sede social, na rua Lopes Quintas, 303 – 10º andar – Jardim Botânico, Rio de Janeiro-RJ, às 14
horas do dia 29/04/2020, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) deliberar sobre a destinação dos resultados do
exercício; c) eleição dos membros não vinculados do Conselho de Administração da Companhia;
e d) outros assuntos de interesse da Companhia. RJ, 20/04/2020. Ass: Roberto Irineu Marinho Presidente do Conselho de Administração.

ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.953.638/0001-35 | NIRE 33.300.276.165
Convocação – Ficam convidados os senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social,
na rua Lopes Quintas, 303, 10º andar – Jardim Botânico, Rio de Janeiro-RJ, às 16:30 horas do dia 29/04/2020, a ﬁm de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Criação de nova classe de ações preferenciais de emissão da Companhia,
com as seguintes características adicionais: (o) direito de voto nas Assembleias Gerais; (ii) serão resgatáveis parcial ou
integralmente, mediante aprovação de 2/3 de seus titulares, conforme condições estabelecidas no Acordo de Acionistas; e
(iii) serão conversíveis parcial ou integralmente em qualquer outra espécie ou classe de ações, mediante aprovação de 2/3 de
seus titulares; b) aumento do capital social mediante a emissão de ações preferencias com as características listadas no item
“a”; c) reforma do Estatuto Social em razão das deliberações constantes nos itens “a” e “b”; e d) outros assuntos de interesse
da Companhia. RJ, 20/04/2020. Ass: Roberto Irineu Marinho - Presidente do Conselho de Administração.

ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.953.638/0001-35 | NIRE 33.300.276.165
Convocação – Ficam convidados os senhores acionistas preferencialistas a se reunirem em Assembleia Geral
Especial de Acionistas Preferencialistas, na sede social, na rua Lopes Quintas, 303 – 10º andar – Jardim
Botânico, Rio de Janeiro-RJ, às 17:30 horas do dia 29/04/2020, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: criação de nova classe de ações preferenciais de emissão da Companhia, com as seguintes características
adicionais: (i) direito de voto nas Assembleias Gerais; (ii) serão resgatáveis parcial ou integralmente, mediante
aprovação de 2/3 de seus titulares, conforme condições estabelecidas no Acordo de Acionistas; e (iii) serão
conversíveis parcial ou integralmente em qualquer outra espécie ou classe de ações, mediante aprovação de
2/3 de seus titulares. RJ, 20/04/2020. Ass: Roberto Irineu Marinho - Presidente do Conselho de Administração.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020/B
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP
Início do recebimento das propostas: 27/04/2020, às 17:00h
Encerramento de recebimento: 08/05/2020, às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 08/05/2020, às 09:01 horas
Início do Pregão: 08/05/2020, às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 2106-3411,
através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br ou ainda na Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263
– Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020
PROCESSO Nº 173/2020
Com base no Parecer da Procuradoria-Geral do Município e da Controladoria-Geral do Município,
e tendo em vista a documentação constante nos autos do Processo supracitado, venho
RATIFICAR a supracitada Dispensa, com fulcro no Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020,
para aquisição de Enxoval Hospitalar para o Hospital Nossa Senhora da Piedade de Rio
Claro e SPA de Lídice, para enfrentamento da emergência de Saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, conforme segue: Fornecedor: Cleusa Maria Guimarães,
CNPJ nº: 15.123.255/0001-19, Valor: R$ 38.800,00, dada pela Dotação Orçamentária: 05.16
10.302.0014 2.118 3.3.90.30.51.00.00.00.11670, Ficha: 107.
Rio Claro, 17 de abril de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 30/107

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020
PROCESSO Nº 172/2020
Com base no Parecer da Procuradoria-Geral do Município e da Controladoria-Geral do Município,
e tendo em vista a documentação constante nos autos do Processo supracitado, venho
RATIFICAR a supracitada Dispensa, com fulcro no Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020,
para contratação emergencial de empresa prestadora de serviços de Controle de Infecção
Hospitalar e elaboração e acompanhamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos em
Saúde nos estabelecimentos hospitalares do Município de Rio Claro-RJ, para enfrentamento
da emergência de Saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19,
conforme segue: Fornecedor: Maria Cristina Azevedo da Silva, CNPJ nº: 20.522.891./000153, Valor: R$ 37.800,00, Prazo: 06 (seis) meses, Dotação Orçamentária: 05.16 10.302.0014
2.118 3.3.90.39.51.00.00.00.11670, Ficha: 108
Rio Claro, 17 de abril de 2020.
Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 30/107

Anuncie
classificadosdorio.com.br
21 2534-4333
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HOJE NAS NOVELAS
Malhação

Novo mundo

GLOBO

GLOBO

B Bóris questiona Jota sobre

B Anna sofre por Joaquim,

o aplicativo do celular. Josefina não deixa Benê ouvir a
conversa de Dóris com os
professores.

mas decide se casar com Thomas. Elvira procura Thomas.
Diara se desentende com
Wolfgang e sai de casa.

Totalmente demais

Ouro Verde

GLOBO

BAND

B Germano acusa Rafael pela
morte de Sofia. Lorena provoca Eliza. Carolina se preocupa
com o sucesso de Eliza entre
os jornalistas.

B Antônio perde a memória,

As aventuras de Poliana

Amor sem igual

SBT

RECORD TV

B Yasmin começa a usar as

B Duplex vai à agência tirar
satisfação com Bernardo. (A
trama dá uma pausa, devido a
pandemia do Covid-19. A partir
de amanhã, entra “Apocalipse”

bijuterias de Raquel sem seu
consentimento. Glória presencia Violeta sendo rude
com seu pai.

após acidente e não reconhece Inês. Rita garante a José
que ficará com Antônio, pois
nunca quis se separar dele.

Fina estampa
GLOBO

B Griselda celebra sua conquista com as amigas. Ante-

nor vai à casa da mãe, que o trata com frieza. Quinzé
pensa em Teodora. Vilma ouve Teodora falando com
Wallace sobre seu plano contra Quinzé. Guaracy visita
Griselda e se choca ao vê-la com Renê.
Os resumos das novelas são de responsabilidade das emissoras e podem sofrer alterações

