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tos ácidos, espere cerca de
uma hora para escovar os
dentes, com escova macia e
creme dental pouco abrasivo
(evite os clareadores, por
exemplo), e que contenham
flúor. Evite reter bebidas ga-
sosas na boca e, se possível,

prefira ingeri-las utilizando
um canudo, para reduzir o
contato com os dentes. E, é
claro, procure não exagerar
no consumo de itens ácidos.
Assim dá pra controlar a do-
ença. Mas a principal dica é,
realmente, visitar o dentista.

Sensibilidade ao calor, ao
frio e aos alimentos doces.
Esses são os primeiros sinto-
mas da chamada erosão áci-
da, que atinge um número ca-
da vez maior de pessoas, prin-
cipalmente nas grandes cida-
des. Alimentos ácidos, como
as frutas cítricas, mel, vinho e
tomate, além das bebidas ga-
sosas são os principais res-
ponsáveis pelo problema.

Quando o consumo destes
alimentos é frequente, o es-
malte (que é a camada mais
externa do dente) “amolece”
e sofre um desgaste progres-
sivo. Além da sensibilidade, a
erosão ácida provoca o arre-
dondamento, o escurecimen-
to e o surgimento de trincas
nos dentes, além da perda do
brilho do sorriso.

A erosão ácida não tem
tratamento, mas é possível
evitá-la. Após ingerir alimen-

Sensibilidade nos
dentes é problema

EROSÃO ÁCIDA É CAUSADA POR ALIMENTOS COMO O TOMATE

BAlimentos como tomate são vilões da erosão ácida nos dentes

GUSTAVO STEPHAN

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

A MM Juíza de Direito, Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo- Juiz Titular do
Cartório da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo
Braga, 115, sala 305 D, CEP: 20020-903- Castelo- Rio de Janeiro- RJ, Tel.:
3133-2273, e-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial- Procedimento Ordinário, de nº 0415396-
61.2011.8.19.0001, movida por ESTRELAÇO TUBOS E CONEXÕES LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 03.801.691/0001-10, com sede na Rua Guatemala, nº
380, Penha, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21020-170, em face de BRASILIAN
PROVIDER LOGÍSTICA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., inscrita no CNPJ
nº 08.763.240/0001-50, com sede na Avenida Venezuela, nº 03, salas 1113,
1114 e 1115, Saúde, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20081-311, objetivando
CITAÇÃO EM EXECUÇÃO da parte Ré para que, no prazo de 03 (três) dias,
pague a importância de R$ 14.504,35 (quatorze mil, quinhentos e quatro
reais e trinta e cinco centavos), ficando ciente de que: a) caso não efetue
o pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Art.
652, CPC e parágrafo 1º do mesmo artigo); b) poderá oferecer embargos
no prazo de quinze dias após a juntada do mandado de citação aos autos
(Art. 738, caput do CPC); c) no caso de integral pagamento no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Dado e passado nesta
cidade do Rio de Janeiro, aos 14 dias do mês de novembro do ano de dois
mil e treze. Eu, Solange dos Santos Garcia – Chefe de Serventia - Mat.
01/24156, digitei e subscrevo.

Patrícia Vicente Soares
OAB/RJ 155.364

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS  PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS  DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ
12.802.774/0001-15
Pelo presente edital convocamos com base no artigo 6º e  seguintes, do estatuto so-
cial e legislação vigente, toda a  categoria profissional do Município do Rio de Janeiro,
da  ativa e aposentados da base do Sindicato dos Propagandistas,  Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos  do Município do Rio de
Janeiro- "SINPROMRJ", associados ou  não, para a Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no  dia 11 de dezembro de 2013, na Rua Arquias Cordeiro,  nº 324, sala
310, Meier, Rio de Janeiro, CEP 20.770-000, em primeira convocação às 16h, e em
segunda e última convocação, às  16:30h, com qualquer número de presentes, desde
que respeitado  o quorum mínimo estipulado pelo estatuto social e legislação,  para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) aprovação da alteração do artigo 1º do estatuto social, que  trata do endereço
da sede, do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos  do Município do Rio de Janeiro - "SIN-
PROMRJ; b) Ratificação da  assembleia interna que tratou da mudança de
endereço realizada  no dia 17/05/2013 c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2013.
Miguel Angelo Sousa dos Santos

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

CPI Nº 004/2013 – Requerimento nº 095/2013CPI Nº 004/2013 – Requerimento nº 095/2013

Extrato da Ata da Reunião Nº 007 da CPI nº 004/2013

Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI nº004/2013, presentes os
vereadores Marcelo Xavier de Figueiredo, Gerciano de Lima Luz, Marcos Aurélio
Rocha da Costa, Gilson Ferreira da Cunha e Fernando Bernardes Carvalhal.
Deliberação: que seja tomado depoimento do representante legal
da Organização de Serviço Social Viva Comunidade, podendo se
necessário ser realizada diligência dos membros da CPI para ouvi-lo na sede
da instituição. 

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2013.

Marcelo Xavier de Figueiredo          
Presidente

Processo nº 355/2013 - Baseado no parecer da ACI, homologo a Licitação
nº 011/2013 cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção dos
computadores, notebooks e impressoras desta Casa, adjudicando-os à
empresa LFC DE SOUZA BAZAR, no valor total de R$ 79.080,00 (setenta
e nove mil e oitenta reais) pelo período de 12 (doze) meses.

Em 04 de novembro de 2013.

MAURICIO MORAIS
Presidente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/ 2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI comunica
que realizará, no dia 04 (quatro) de dezembro de
2013, às 10:30h, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação - 4º andar, licitação na modalidade de
Pregão Presencial, sob o nº 030/2013, do tipo menor
preço por empreitada Global, destinada PARA VEI-
CULAÇÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS
DE JORNAL, DE TODAS AS LEIS, DECRETOS,
RESOLUÇÕES E DEMAIS ATOS ADMINISTRA-
TIVOS MUNICIPAIS DE TODA A ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E
INDIRETA, SUAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES,
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA, EM JORNAL DE AMPLA CIR-
CULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI. 
O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site
www.niteroi.rj.gov.br., no ícone Aviso de Licitação –
SMA e no Departamento de Material e Patrimônio na
Rua Visconde de Sepetiba, 987, 4º andar – Centro –
Niterói - RJ  das 9 às 17 horas. É NECESSÁRIO 01
RESMA DE PAPEL A-4.

Niterói, 19 de NOVEMBRO de 2013.
Luiz Fernando Leite Siqueira

Diretor - ADMP

Departamento de Material e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ.: 28.521.748/0001-59


