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SAÚDE

na pele da mão ou braços, po-
de dar uma forte reação
quando essa pele se expuser
ao sol — alerta o médico, que
dá dicas para se cuidar: — Te-

nha cuidado com o que usa na
pele antes de ir à praia e, de-
pendendo da noite anterior,
tome um banho ou lave bem
as mãos e os braços.

Quando o tempo esquen-
ta, é hora de tomar cuidado
com a pele. Não só por causa
do sol, mas as alergias tam-
bém são um problema sério.

O período entre dezembro
e o Carnaval é o favorito para
quem gosta de aproveitar
uma temporada na praia. Se-
gundo o médico José Luiz de
Magalhães Rios, especilista
em alergias, os problemas já
começam pela casa de vera-
neio, que costuma ficar fe-
chada durante meses. Quan-
to à praia, o médico destaca
alguns fatores cujos riscos são
pouco conhecidos.

— O perfume usado na
véspera à noite pode provo-
car alergia, quando a pele é
exposta ao sol. Ou mesmo o
protetor solar, dependendo
de sua química. Ou ainda o
sumo do limão, usado para
temperar o peixe, entranhado

Alergias de pele
pioram no verão

MÉDICO DÁ DICAS PARA EVITAR DANOS AO SE EXPÔR AO SOL

BDia nascendo no Rio ontem já dava pinta de que ia rolar calorão

FERNANDO QUEVEDO

MAIS

Uma equipe de cirurgi-
ões da Espanha extraiu,
com sucesso, um tumor be-
nigno de 25 quilos do ová-
rio de uma mulher de 47
anos, no Hospital de Tor-
revieja. A recuperação da
paciente demorou menos
de 30 dias. Segundo o co-

municado do hospital, só
existiram cinco casos de tu-
mores gigantes na história,
com mais de 11,3 kg. A pa-
ciente foi enviada ao cen-
tro médico após se queixar
de muitas dores e observar
“um constante crescimen-
to da região abdominal”. 

Médico espanhol tira tumor
de 25 kg do ovário de mulher

Conforme aprovado em reunião do Conselho Deliberativo
da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VILA ISABEL, realizada no

dia 27 de novembro, informamos que, objetivando
regularizar a situação do nosso Quadro Social, todos os
Sócios Proprietários e Individuais inadimplentes com o

clube terão até o dia 31 de dezembro de 2013 para
negociar a reativação do seu título.

A partir do dia 1 de janeiro de 2014 serão cancelados todos
os títulos inadimplentes anteriores a janeiro de 2011.

COMUNICADO

YOLANDA BRACONNOT
Presidente da Diretoria Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N°11.2013 

OBJETO: Realização de obra de desvio do córrego no loteamento Jardim Nazareth,
situada a rua Vereador José Virgilio do Prado, neste Município .  
PROCESSO :.9065/2013/04
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, 254 - Centro, das
10:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de 01 (UMA) RESMA DE PAPEL A4 e
carimbo contendo o CNPJ da Empresa.
DATA / HORA:23/12/2013 às 10:00 horas.

Vantoil Alves de Lima  
Presidente - CPLMSO

ATO DA PRESIDÊNCIA  Nº  027/2013.
Considerando a Vacância do Cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora;
Considerando a aprovação do requerimento nº 106/2013;
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, informa a nova composição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, para o Quadriênio de 2013/2016, que assim
ficou constituída: 
Mesa Diretora para o quadriênio 2013/2016.
PRESIDENTE - Vereador Mauricio Morais Lopes   
1º- Vice-Presidente - Vereador Marcelo Xavier de Figueiredo 
2º Vice-Presidente - Vereador Fábio José de Freitas Santos 
3º Vice-Presidente - Vereador  Jorge Luiz de Freitas Dias 
1º Secretário - Vereador José Carlos Fonseca
2º Secretário - Vereador Marcos Costa Martins
3º Secretário - Vereador Renato Gomes Correa
Publique-se.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2013.
MAURICIO MORAIS

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência


