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Dentadura de Silicone

Tel: 3565-9799

• Macia por dentro e super-resistente por fora
• Mais leve • Adere melhor à gengiva
• Maior conforto p/ mastigação

www.whitedenty.com.br

Ministério da 
Defesa

Esta Organização Militar publicou o Edital da Licitação Pregão Eletrônico 
nº 011/2013, para contratação de empresa para fornecimento de tiras reagentes 
para dosagem bioquímica de glicose, ureia, creatina, ácido úrico, colesterol total, 
HDL e triglicerídeos, por metodologia química seca, para utilização no aparelho 
Reflotron , abertura da sessão pública para classificação das propostas,
oferecimento de lances e habilitação, marcada para o dia 05/11/2013, às 09:30 
horas, no site www.comprasnet.gov.br. Participo que o edital e seus anexos 
podem ser baixados no site www.comprasnet.gov.br. 

PAULO JOSÉ DA SILVA
Segundo-Tenente (QC-IM)

Pregoeiro

EDITAL DE LICITAÇÃO

COMANDO DA FORÇA
DE SUBMARINOS
BASE “ALMIRANTE
CASTRO E SILVA”

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 255, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR VANESSA GLAUCILENE FERREIRA DA
FONSECA, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor III
Plenário, símbolo DG9, Código Identificador DG9-032, a contar
desta data.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação. 

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2013

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

de feijão ajudam ainda na
prevenção de males como
Alzheimer e Parkinson e ain-
da doenças do coração.

Rápidos e práticos de se-
rem feitos, os caldos podem
ser consumidos antes de uma
refeição, para aliviar a fome,
ou como tempero de alguns
alimentos, como arroz, feijão
e carnes, por exemplo.

Os caldos podem ser con-
gelados por até três meses ou
guardados na geladeira por
até dois dias. Eles devem ser
preparados sempre em uma
panela grande e nunca na pa-
nela de pressão, já que o obje-
tivo é cozinhar os ingredien-
tes lentamente para que o sa-
bor fique na água. Agora, é
ter saúde com muito prazer.

Já disseram que prevenção
e caldo de galinha não fazem
mal a ninguém. Mais do que
isso: os caldos fazem muito
bem para a saúde, além de
combater e prevenir doenças.

As canjas com açafrão, por
exemplo, ajudam a combater
o envelhecimento precoce e o
colesterol alto; já as cebolas
usadas para reforçar o caldo

Caldo é boa arma
contra doenças

COMBINAÇÃO DE NUTRIENTES E SABORES É ÓTIMA PRA SAÚDE

BCaldos fazem tão bem que podem até prevenir algumas doenças e acelerar o tratamento de outras

DIVULGAÇÃO


