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SAÚDE

Promoção válida para o estado do Rio de Janeiro e os municípios de Juiz de Fora e Leopoldina (MG). 
Carga tributária federal aproximada de 9%. Fotos meramente ilustrativas. Regulamento disponível no site 
extra.globo.com/promocao

GARFO TRINCHANTE

Comprimento 25 cm

PEGADOR

Comprimento 39 cm

FACA

Comprimento 30 cm

Peças produzidas em aço inox 
e cabos de madeira

29,rs
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90

7selos+

+ 1 guia de receitas

=
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Churrasco e futebol. 
Estao Ai duas coisas que 
nao dao pra deixar
argentino ser melhor.

,

extra.globo.com

Selos a partir deste domingo

1 semanaa

Prato raso + Saladeira + Travessa rasa 

4 Garfos + 4 Facas 

2 semanaa

3 semanaa

ERRATA
Na Portaria nº 044/15:

ONDE SE LÊ: MARCIO RODRIGO DE SOUZA
LEIA-SE: MARCIO RODRIGO DE SOUSA

Na Portaria nº 058/15:
ONDE SE LÊ: CARLOS GOMES MATHIAS

LEIA-SE: CARLOS GOMES MATIAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015
O PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, tornam público e co-
municam aos interessados que realizará licitação, nos 
seguintes termos:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  Nº 01/2015
Data: 28 de maio de 2015       Horário: 13:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ 00147/2015
Objeto: Aquisição 02 (duas) unidades de veículos au-
tomotores terrestres, zero quilômetro, ano de fabrica-
ção-modelo 2015/2015, tipo MINIVAN em atendimento, 
às necessidades básicas da Diretoria de Transportes e 
Rio TV Câmara.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 179.980,00 (cento e setenta 
e nove mil, novecentos e oitenta reais)
Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias.

O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis e po-
dem ser retirados na Comissão de Licitação situada na 
Praça Floriano, 51 - 33º andar - sala 3302 - Centro - 
Rio de Janeiro, no horário das 13:00 às 17:00 horas. 
Informações e consulta tel. 3814-1152. As empresas 
interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar a 
Proposta Detalhe. 
A Publicação do Aviso está no Portal de Transparência:  
http://www.camara.rj.gov.br/, onde poderá ser obtido o 
Edital e seus anexos.

queda para deixar a pele linda!
Bata um mamão papaia

com as sementes no liquidifica-
dor. Ao formar uma pasta con-
sistente, aplique a máscara no
rosto e deixe agir por cinco mi-
nutos. Depois, faça movimen-
tos circulares durante meio mi-
nuto. Ao final da massagem,
lave o rosto com água fria. 

Mas, lembre-se. É impor-
tante que após esse peeling
caseiro a pele não seja expos-
ta ao sol por, pelo menos, 24
horas. Por isso, essa é uma
ótima receita para fazer nos
dias mais frios. 

O fim de semana está aí, e
nada melhor do que ficar com
a pele maravilhosa para curtir
aquela festa, encontro ou
passeio. E para ficar com a
beleza em dia, o mamão é um
grande aliado. A responsável
pelo “milagre” é uma enzima
chamada papaína, encontra-
da no mamão papaia. A dana-
da é uma ótima parceira para
combater os radicais livres, e
gerar uma ação de peeling
enzimático no rosto. 

Quer garantir o sucesso na
balada? Anote uma receitinha
caseira com a fruta que é tiro e

Mamão vai deixar
sua pele um show

MÁSCARA CASEIRA COM A FRUTA LEVA SÓ CINCO MINUTINHOS

BA fruta combate radicais livres

DIVULGAÇÃO

MAIS

Para retirar os cravos,
despeje numa tigela uma
colher de sopa de leite e
acrescente uma colher de
sopa de gelatina sem sa-
bor. Deixe formar uma
pasta e aqueça por dez
segundos. Com um pin-
cel, coloque a massa nos
cravos. Deixe atuar por
10 minutos e remova com
as mãos, já que a máscara
terá textura de gel.

Sem cravos




