
18 QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2015 EXPRESSO

SAÚDE

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 001/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e com fulcro nos §§ 1º, 2º e 3º do
art. 189, do Regimento Interno, atendendo ao solicitado pelo Exmº. Sr.
Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu através do Ofício nº 05/GP/2015, RESOLVE
CONVOCAR  EXTRAORDINARIAMENTE, os Srs. Vereadores desta Cidade,
para no próximo dia 27 de janeiro de 2015, às 10:00 horas, no Plenário da
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situado na Rua  Prefeito João Luiz do
Nascimento, 38, Centro – Nova Iguaçu, deliberarem sobre as seguintes
matérias da Ordem do Dia:

1 - Projeto de Lei nº 003/2015 que “Altera a Lei nº 4.330 de 10 de dezembro
de 2013 e dá providências”.

2 - Projeto de Lei nº 004/2015 “Dispõe sobre o reajuste dos benefícios de
aposentadoria e pensão, não paritários, pagos pelo Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu - PREVINI ”.

3 - Projeto de Lei nº 005/2015, que “Altera  a Lei 4.284 de 28 de junho de
2013 e dá outras providências”.

4 – Projeto de Lei nº  006/2015 – que “Altera o caput do art. 3º da Lei Com-
plementar 39, de 19 de novembro de 2014”.

5 – Projeto de Lei nº 007/2015 – que “Autoriza a concessão de auxílio fi-
nanceiro em forma de subvenção às agremiações Carnavalescas de Nova
Iguaçu e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2015.

MAURICIO MORAIS
Presidente

ra fazer a digestão. Dar um
mergulho na piscina, por
exemplo, muda a pressão in-
terna do corpo e não faz bem
para o organismo. 

Dormir demais também
não é uma boa ideia, pois di-
minui a temperatura do cor-
po, os batimentos cardíacos e
tudo funciona mais devagar.

Por isso, o melhor a se fa-
zer é tirar um cochilinho, que
relaxa e deixa o corpo con-
centrado na digestão. Uma
caminhada leve ajuda a comi-
da a ser digerida mais rápido.

Depois do almoço, é co-
mum sentir aquela moleza no
corpo, e a vontade de tirar
uma soneca. Segundo os es-
pecialistas, essa necessidade
deve ser respeitada, pois é as-
sim que o organismo se pre-
para para fazer a digestão.

É claro que, quem traba-
lha, não pode fugir do esforço
mas, se for possível, os médi-
cos orientam a não praticar
atividades pesadas, pois elas
desviam o sangue para outras
partes do corpo que não o es-
tômago, que precisa dele pa-

Muito esforço depois de
comer faz mal à saúde

TIRAR UM COCHILO LEVE AINDA É A MELHOR OPÇÃO PARA AJUDAR A DIGERIR A COMIDA

BDepois de bater aquele prato é comum sentir uma moleza no corpo

GUITO MORETO / 16.11.2014

Além de temperar a
comida, o sal também
pode ser usado como
um surpreendente alia-
do de beleza. Isso mes-
mo! Quem tem caspa,
por exemplo, pode usar
o sal como parceiro no
combate ao problema.
Basta colocar um pouco
de sal sobre o couro ca-
beludo e massagear.
Depois, lave como de
costume. 

Outro truque para
deixar a pele bem limpi-
nha é fazer compressas
de água morna com sal,
que são ótimas para re-
duzir as inflamações
causadas pelas temidas
espinhas e cravos. 

Sal ajuda
a cuidar
do cabelo
e da pele

BSal no combate à caspa

GUSTAVO AZEREDO / 23.08.2011


