
22 QUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2014 EXPRESSO

SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Município de  Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

AVISO DE LICITAÇÃO
Licitação nº: 014/CMNI/2014   CPL.
Requisitante: Coordenadoria Financeira.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço por item.
Processo nº: 492/2014   CMNI.
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE TODOS OS ATOS OFICIAIS
POR ÓRGÃO OU IMPRENSA, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEMELHANTES
AOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO AOS
PRINCÍPIOS DA LEI, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE 50
(CINQUENTA) EXEMPLARES DIÁRIOS.
Retirada do Edital: a partir de 24/06/2014.
Entrega de envelopes: 04/07/2014, às 10:00 horas.
Realização da Licitação: 04/07/2014, às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o edital.
Valor do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situada
a Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38   4º andar  - Centro -  Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667- 4124 / 2667- 2409.

Nova Iguaçu, 18 de junho de 2014.

MARCOS DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Portaria nº 089/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
Licitação nº: 009/CMNI/2014   CPL.
Requisitante: DIG – Diretoria Geral.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço por item.
Processo nº: 309/2014   CMNI.
Objeto: compra de 01 (um) veículo na cor preta, tipo sedan, com motor 2.0,
flex, 153 cv, automático, ar -condicionado automático/digital, direção eletroas-
sistida progressiva, pneus 205/55 R16, rodas liga leve 16”, tanque com ca-
pacidade para 60 (sessenta) litros, volume do porta -malas igual ou acima de
470 (quatrocentos e setenta) litros, farol baixo de LED e farol alto de halogênio,
faróis de neblina dianteiros, acendimento automático dos faróis, ECO driving,
computador de bordo, sistema multimídia com áudio compatível com DVD,
CD R/RW, MP3, WMA e AAC, rádio AM/FM, sistema de navegação (GPS), TV di-
gital, câmera de ré (com linhas -guia auxiliares), tela de LCD sensível ao toque
6.1”, bluetooth, seis alto- falantes, airbags, trava de segurança para portas
traseiras, travas elétricas nas quatro portas com acionamento à distância e
vidros elétricos com acionamento por um toque e sistema antiesmagamento,
com tapetes, tanque cheio na entrega e licenciado.
Retirada do Edital: a partir de 24/06/2014.
Entrega de envelopes: 14/07/2014, às 10:00 horas.
Realização da Licitação: 14/07/2014, às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da empresa para retirar o edital.
Valor do Edital: 02 (duas) resmas A4.
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situada
a Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38   4º andar -  Centro -  Nova Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667- 4124 / 2667- 2409.

Nova Iguaçu, 18 de junho de 2014.

MARCOS DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro   CPL
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MAIS

A Organização Mundial
da Saúde avisou que foi en-
contrada uma amostra do
vírus da poliomelite no Ae-
roporto Internacional de
Campinas. A doença estava

erradicada no país. A amos-
tra teria chegado aqui no
corpo de um estrangeiro. Is-
so fica de alerta para a im-
portância de vacinar as cri-
anças contra a doença. 

Vírus de Polio surge no Brasil

— Essas doenças normal-
mente são adquiridas se hou-
ver atrito pele e pele ou um
contato muito íntimo, como

uso da mesma toalha, o que
não costuma acontecer em
banheiros públicos. Então,
esse risco é pequeno — disse.

Cuidado na hora de fazer
xixi em um banheiro público.
O local, é claro, traz muito
risco de contaminação de do-
enças, mas algumas dicas fá-
ceis ajudam na hora de se
prevenir. Um kit com lenços
umedecidos, líquidos anti-
sépticos e álcool gel é quase
obrigatório na bolsa. 

O ideal é limpar a mão an-
tes e depois de fazer xixi. Se-
gundo a ginecologista Deise
Barrocas, não precisa haver
contato físico com uma pes-
soa gripada, por exemplo, pa-
ra pegar a doença dela. 

— O vírus pode ficar em
maçanetas, torneiras e trin-
cos. É preciso higienizar bem
as mãos. O cuidado é simples
e deve ser aderido por todos
— recomenda a médica da
Sociedade de Ginecologia e
Obstetrícia do Rio. 

Ela também reforça a ne-
cessidade de sempre proteger
o assento no banheiro público,
já que o contato com secreções
infectadas pode provocar do-
enças de pele e genitais, como
micoses e corrimentos. Sobre
doenças sexualmente trans-
missíveis, a especialista é cate-
górica ao dizer que as chances
de transmissão são mínimas.

Banheiro público
traz risco à saúde

VEJA DICAS PARA CURTIR FESTAS DE RUA SEM SE PREOCUPAR

BÉ bom levar lenços umedecidos e álcool gel para ir aos banheiros

HUDSON PONTES
LOCAL

AGÊNCIA O GLOBO
HUDSON PONTES

Tomar um solzinho deixa
a pessoa feliz, mas tem seus
riscos, segundo um estudo
da escola de medicina de
Harvard, nos Estados Uni-
dos. A pesquisa afirma que
o contato com a luz solar faz

com que o corpo produza
endorfina, o hormônio do
prazer, mas a grande quan-
tidade dessa substância po-
de causar dependência.

É isso mesmo! Você po-
de ficar viciado em se

bronzear. Além disso, a
exposição ao sol em horá-
rios inapropriados pode
causar câncer de pele. 

A praia não é indicada
entre 11h e 15h e o uso do
protetor é indispensável. 

Fique feliz com um solzinho
PESQUISA DIZ QUE SE BRONZEAR PRODUZ HORMÔNIO DO PRAZER


