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CONCESSÃO DE LICENÇA

A PETROMAXI DISTRIBUIDORA LTDA-EPP – CNPJ 06.985.109/0001-01, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura – SEMA 
do município de Três Rios, através do processo nº 0973/2015 a Licença de Operação nº 
002/2015 com validade até 02 de fevereiro de 2020 para Recuperação de Sucatas, de 
classe 2C no endereço Rua Santo Antônio, 2025 – Triângulo – Três Rios – RJ .

PORTARIA N° 021, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
Resolve:
Art. 1° - EXONERAR EDVALDO MENDONÇA VIANA JÚNIOR do Cargo em Comis-
são de ASSESSOR IV Recursos Humanos, símbolo DG9, Código Identificador 
DG8-008, a contar de 28 de fevereiro de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

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

como a gente quer. O vestido
é o mesmo e o nosso cérebro
toma liberdades — explicou o
Barros, no programa “Bem
estar”, da Rede Globo.

O neurocientista Bevil
Conway confirma a explicação.
Em entrevista à revista norte-
americana de tecnologia “Wi-
red”, ele explicou que os seres
humanos evoluíram para ver a
luz do dia, e nossos cérebros
começaram a levar em conta o
fato de que a luz muda de cor.

— O sistema visual olha pa-
ra o vestido e tenta compensar
a luz do dia — disse.

Para pôr um ponto final na
confusão, aí vai a resposta: o
vestido é azul e preto.

As cores de um certo vesti-
do deixou milhares de pesso-
as com a pulga atrás da orelha
ontem. O motivo? Ninguém
concordava se o dito-cujo era
azul e preto, ou branco e dou-
rado. Teve gente, inclusive,
que viu as quatro cores! Mas,
depois de tanta confusão,
chegou a hora de tentar en-
tender o que aconteceu. 

De acordo com o psiquia-
tra Daniel Barros, o cérebro
interpreta as informações
dentro de um contexto especí-
fico, e vai fazendo ajustes de
cor de acordo com a ilumina-
ção do ambiente.

— O vestido mostra que o
nosso cérebro interpreta tudo

Hora de entender a polêmica
OS ESPECIALISTAS DIZEM QUE OS OLHOS TENTAM ADAPTAR AS CORES PARA COMPENSAR A LUZ AMBIENTE

BUma ilusão de luminosidade faz o vestido parecer que muda de cor. Na terceira foto dá pra ver a cor real
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w CONFIRA AS CINCO TEORIAS QUE EXPLICAM O ‘MISTÉRIO’:

FILTRO NO OLHO

Segundo os oftalmologistas, en-
xergar a cor numa tela depende
do ângulo que se olha. As lentes
podem confundir a visão das
pessoas, pois já temos filtros na-
turais nos olhos. 

IDADE

“Quanto mais velho o observa-

tentam descontar os efeitos da
luz do dia, alterando o tom das
cores dos objetos.

CONTRASTES NA TELA

Um dos palpites mais usados pa-
ra explicar a polêmica foi que a
diferença das cores era causada
pelo contraste nas telas de com-
putadores, tablets ou celulares.

vestido hoje. Mudou de cor?

LUZ DO DIA

Uma outra explicação seria a vi-
são que os humanos têm da luz
do dia: de manhã, vemos mais
vermelho e rosa, passamos pelo
branco e azul no meio do dia e,
depois, voltamos ao vermelho.
Especialistas dizem que os olhos
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Uma teoria, espalhada nas redes
sociais, diz que cientistas prova-
ram que a visão de cores pode va-
riar de acordo com os aconteci-
mentos positivos, ou negativos da
vida. Segundo a tese, você pode
enxergar cores diferentes depen-
dendo do seu humor naquele dia.
Dá uma olhada na imagem do

dor, maior a chance de ver doura-
do e branco”. Foi o que explicou
o pesquisador Jay Neitz, da Uni-
versidade de Washington, para a
revista “Time”. Segundo Neitz, o
globo ocular muda com o tempo,
por isso, os mais velhos se tor-
nam menos sensíveis à luz azul.
Neitz estudou as diferenças na vi-
são de cores durante 30 anos.

Essa polêmica começou
quando a imagem, vista por
mais de 25 milhões de pes-
soas, foi publicada pela can-
tora escocesa Caitlin Mc-
Neil, de 21 anos.

A jovem contou ao site
“Business Insider” que a
mãe de uma amiga enviou à
sua filha a tal foto, que mos-
trava o vestido que ela usa-
ria no casamento da jovem.
“A mãe da noiva tirou a foto

do vestido para enviar à sua
filha. Quando minha amiga
mostrou o vestido ao seu
noivo, eles discordaram so-
bre a cor”, disse McNeill. 

Então, a noiva postou a
foto no Facebook e a polê-
mica deixou os amigos curi-
osos. McNeill decidiu pos-
tar a foto em uma página
que ela mantém no “Tum-
blr”. A partir daí, a foto se
espalhou mundialmente.

A origem de toda confusão
CANTORA POSTOU A FOTO NUMA REDE SOCIAL E IMAGEM ESPALHOU

BCaitlin deu início à polêmica
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