
14 SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2014 EXPRESSO

ECONOMIA

SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 190, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014.

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

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR AILTON NUNES DE LIMA para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor IV Comissões Permanentes, símbolo DG9, Código
Identificador DG9-057, a partir desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 21 de novembro de 2014.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Uma pesquisa recente rea-
lizada pela Universidade de
Oakland, nos Estados Uni-
dos, com cerca de 400 ho-
mens, descobriu que as mu-
lheres que têm muitos amigos
e colegas de trabalho do sexo
oposto (e são consideradas
atraentes por eles) fazem
mais sexo com seus parceiros.

Segundo o estudo, a chave
para a descoberta foi a rivali-
dade sexual. 

— Muitos trabalhos mos-
tram que os homens ficam ex-
citados sexualmente quando
percebem uma maior proba-
bilidade de traição da parcei-
ra — disse Michael Pham,
principal autor do estudo.

De acordo com Pham, isso
não quer dizer que os homens
desejam ser traídos. 

— Pelo contrário. Se eles
veem maior risco de infideli-
dade, podem, inconsciente-
mente, querer fazer mais sexo
com a parceira para entrar
em uma competição de es-
perma — explicou Pham.

Amizade influencia no sexo
PESQUISA DIZ QUE MULHERES COM AMIGOS HOMENS FAZEM MAIS SEXO COM SEUS PARCEIROS

BPor ciúme, eles comparecem

MARCELO THEOBALD / 30.03.2004

MAIS

Ficar com a pele bo-
nita pode sair mais bara-
to do que você imagina.
Um truque do tempo da
vovó é aproveitar a água
de cozimento de repo-
lho, espinafre, couve ou
brócolis, e usar como tô-
nico e clareador de
olheiras. Segundo der-
matologistas, esses ve-
getais contêm ácidos
que ajudam a combater
o inchaço e a retenção
de líquido na região dos
olhos, melhorando o
problema. Gostou? En-
tão, após cozinhar os ve-
getais, leve a água de co-
zimento à geladeira.
Quando chegar a uma
temperatura baixa, apli-
que o líquido sobre a pe-
le e enxágue depois.

Truque da
vovó contra
as olheiras

.com.br, para receber ofertas
exclusivas. Até agora, 34 lojas
estão com presença confirma-
da: Colombo, CVC, Hering,
Marisa, Mercado Livre, Net-
farma, Netshoes, Oppa, Passa-
rela.com, Dell, Saraiva, Sépha
Perfumaria, TIM, Privalia,
Submarino Viagens, America-
nas. com, Hotel Urbano, Shop-
time, Submarino, OqVestir,
Adidas, Magazine Luiza,
ShopFato, Azul, Brastemp,
Consul, Oi, Corpo Ideal, Ama-
zon, Sou Barato, HP, lojas-

pompeia.com, GVT e Época
Cosméticos.

Para descobrir a preferên-
cia dos compradores, o site Zo-
om, que compara preços, fez
uma pesquisa e revelou quais
são os produtos mais desejados
pelos consumidores neste ano.
Em primeiro lugar vem smart
TV LED, de 32 polegadas, da
Samsung. Na segunda e tercei-
ra posições, estão os smartpho-
nes Moto G e Samsung Galaxy
S5. O Moto X e o notebook
Dell também estão na lista. 

No próximo dia 28, rola a
quinta edição da Black Friday,
que está chegando com a pro-
messa de baixar os preços de
vários produtos em até 80%.
Na versão brazuca do evento,
que já rola há tempos nos Esta-
dos Unidos, as promoções co-
meçaram focadas em vendas
pela internet. Mas, desta vez,
várias lojas físicas prometeram
participar da ação.

Quem estiver ansioso pelas
compras já pode se cadastrar
no site oficial www.blackfriday-

Black Friday está chegando
NESTA QUINTA EDIÇÃO DO EVENTO NO BRASIL, VÁRIAS LOJAS PROMETEM BAIXAR OS PREÇOS EM ATÉ 80%

BTVs de LED e celulares estão entre os preferidos dos compradores
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