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SAÚDE

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 4ª REGIÃO
(RJ - ES)

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014

OBJETO: Prestação de Serviços de Reformulação e Manutenção de Site e Desenvolvimento e
Manutenção de Intranet para  o CRN-4 TIPO: Menor Preço Por Item. DATA DA ABERTURA:
26/09/2014. HORA: 11:00 horas. LOCAL: Sede do CRN-4, sito a Av. Rio Branco, 173 – 5º Andar
- Centro – RJ. INFORMAÇÕES GERAIS: O Edital poderá ser obtido gratuitamente pelo nosso
site www.crn4.org.br dúvidas e esclarecimentos coordadm@crn4.org.br. 

Denise Pontes Valle
Coordenadora da Comissão de Licitação

Processo nº 329/2014 - Baseado no parecer do Controle Interno, homologo a Lici  -
tação nº 013/2014 para compra de 1.000 (mil) exemplares da Constituição da
República Federativa do Brasil, 1.000 (mil) exemplares de minidicionários da língua
portuguesa, 1.100 (mil e cem) sacolas personalizadas e 1.100 (mil e cem) diplomas
para atender ao projeto “A Escola no Legislativo Iguaçuano – Educar é Lei”, adjudi-
cando os itens 01 e 02 à empresa LFC DE SOUZA BAZAR, no valor de R$ 71.400,00
(setenta e um mil e quatrocentos reais) e os itens 03 e 04 à empresa FCT TRANS-
PORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME no valor de R$ 3.696,00 (três mil, seis-
centos e noventa e seis reais), perfazendo o valor total de R$ 75.096,00 (setenta e
cinco mil e noventa e seis reais). 

Em, 20 de agosto de 2014
MAURICIO MORAIS

Presidente

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

REQUERIMENTO DE LICENÇA
A GJP Administradora de Hotéis LTDA, CNPJ:
07.687.928/0001-35, torna público que requereu à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº
14/200.120/2012, a Obtenção da Licença Ambiental Municipal
para a atividade de Geração de Energia Elétrica situada na Av.
Vinte de Janeiro S/N, (Aeroporto Internacional Antonio Carlos
Jobim), Galeão Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ.

ocorrer logo após o parto ou
até um ano depois. A mãe po-
de acabar ficando incapaz de
cuidar do bebê ou ter medo de
ficar sozinha com o filho.

ATO PROTETOR
Uma possível explicação

para a amamentação reduzir
o risco de depressão pós-par-
to são os bons efeitos que
causam a liberação de hor-
mônios de bem-estar quando
o leite é produzido. 

Por outro lado, o risco de
depressão mais do que do-
brou entre as mulheres que
queriam, mas não foram ca-

pazes de amamentar. Com is-
so, os cientistas chegaram à
conclusão que a amamenta-
ção tem um efeito protetor. 

Os benefícios da amamen-
tação são extremamente in-
centivados e divulgados. A Or-
ganização Mundial de Saúde,
por exemplo, recomenda o
aleitamento materno exclusivo
nos primeiros seis meses de vi-
da da criança.

O ato ajuda o filho no de-
senvolvimento da fala, no
fortalecimento do sistema
imunológico, estimula o
crescimento da criança, en-
tre muitas outras.

A amamentação pode re-
duzir pela metade o risco de
depressão pós-parto nas
mães, de acordo com um es-
tudo da Universidade de
Cambridge, na Inglaterra. A
pesquisa, que reuniu dados
de quase 14 mil mulheres,
alertou também para o au-
mento do risco de depressão
em quem é incapaz de ama-
mentar os filhos. Uma em ca-
da 10 mulheres desenvolve
depressão após o parto.

A depressão pós-parto é
uma doença que deixa a mu-
lher em uma profunda tristeza
após ter dado à luz. Ela pode

Amamentação
ajuda até a mãe

RISCO DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO FICA MENOR, DIZ PESQUISA

BAmamentaçãofaz bem também para a mamãe: quem amamenta tem menos chance de ficar deprimida

DIVULGAÇÃO




