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SAÚDE

uma das questões mais per-
turbadoras para as mulheres:
o envelhecimento.

— Uma dúvida muito co-
mum é como aumentar o co-
lágeno. Na dieta para uma
pele mais jovem é preciso in-
vestir nas proteínas, como
carnes vermelhas ou brancas,
além da clara de ovo e gelati-
na — diz a dermatologista.

Daniela indica ainda a in-
gestão de frutas ricas em vita-
mina C, como a laranja, o li-

mão, o abacaxi, que ajudam o
organismo a absorver as pro-
teínas dos alimentos. 

— Abuse dos antioxidan-
tes, principalmente aqueles
presentes nas frutas verme-
lhas, como amoras, cerejas e
morangos — orienta.

Mas, não basta cair dentro
de uma alimentação saudá-
vel. Para ter a pele jovem é
preciso cair fora do excesso de
doces, pizza, massas e bolos,
ricos em gordura e açúcar.

Você sabia que a beleza
da pele está bastante ligada
ao que colocamos no nosso
prato? Isso mesmo. Espi-
nhas, flacidez, aparência
cansada e outros problemas
podem ser resolvidos com a
alimentação certa.

Segundo a dermatologista
Daniela Ribeiro, a genética e
outros fatores, como o fumo e
a exposição ao sol, também
influenciam, mas comer di-
reito pode ajudar a prevenir

Prato saudável
para pele jovem

A CLARA DE OVO E A GELATINA DEVEM ENTRAR NA SUA DIETA

BFrutas vermelhas como amora, morango e cereja são ricas em antioxidantes, aliados da saúde da pele

DIVULGAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Christianne Maria Ferrari Diniz - 
Juiz em Exercício do Cartório da 1ª Vara Cível da Regional de Itaipava, 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 Estrada União e Indústria, 9900 
Fórum CEP: 25730-735 - Itaipava- Petrópolis - RJ Tel.: (24) 2222-8547 e-mail: 
ita01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Ordinário 
- Despesas Condominiais/ Condomínio em Edifício, de nº 0001102-34.2008.8.19.0079 
(2008.079.001085-3), movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALE DO SOL em face de 
SÉRGIO BAYER e BRENO ORTEGA BAYER, objetivando recebimento de cotas condominiais 
vencidas, no valor de R$ 4.640,25 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e 
cinco centavos), em 02/04/2008, mais acrécimos legais, referente ao apartamento nº 
51 do segundo pavimento, localizado no Condomínio autor. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu SÉRGIO BAYER, RG 06.734.454-9, CPF-MF 817.490.237-68 e BRENO ORTEGA 
BAYER, que já atingiu maioridade, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente 
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça 
contestação. Dado e passado nesta cidade de Petrópolis, 26 de janeiro de 2015. Eu, 
Decio Luiz Ornelas da Costa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/14655, digitei. 
E eu, Helio Salomão Correa Assumpção - Escrivão - Matr. 01/5065, o subscrevo e assino 
de ordem do M.M. Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO

Dentadura de Silicone

Tel: 3565-9799

• Macia por dentro e super-resistente por fora
• Mais leve • Adere melhor à gengiva
• Maior conforto p/ mastigação

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS V.MARQUES LTDA-CNPJ 
01.131.154.0001/85.TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SMAC, ATRAVÉS DO PROCESSO 
Nº.14/004.286/2002, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA  LMO Nº.001467/2014 COM 
VALIDADE DE 60 MESES PARA ATIVIDADE DE POSTO DE REVENDA DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GNV NO ENDEREÇO AVENIDA DOM HÉLDER 
CÂMARA Nº.3124 - DEL CASTILHO-RJ. EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA LMO 
000235/2009.

CONCESSÃO DE LICENÇA
José Nilson Rodrigues torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SMAC, através do processo número 14.200.999/2014, Licença Ambiental 
Municipal Prévia número 001034/2015 com validade de 48 meses para 
desenvolvimento de projeto de construção de grupamento de edificações destinadas à 
armazenagem de produtos não tóxicos, não combustíveis e não inflamáveis (Galpões 
de Logística)  na Estrada Reta do Rio Grande lote 264, Santa Cruz, Rio de Janeiro.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
FERRARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ 18.475.650/0001-
59 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, 
através do processo nº 14/200.086/2015, a licença municipal prévia para reforma com 
acréscimo de área com transformação de uso industrial para hotel localizado na 
Avenida Venezuela, 209, Gamboa, Rio de Janeiro/RJ.

ERRATA
NA PORTARIA N° 025/15 
ONDE SE LÊ: MAYARA ISIS DA SILVA PAES
LEIA-SE: MAYARA ISIS DA SILVA PAES VALIANTE
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