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SAÚDE

PORTARIA N° 131, DE 31 DE JULHO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEIA ALBERICO COUTO BITTENCOURT para exercer o Cargo em Comissão
de Chefe II Administrativo – símbolo DG-8, código identificador DG8-037, a partir
desta data. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

AVISO DE PREGÃO

A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará
realizar na sala de reuniões da Comissão de Pregão, na Rua Martinho Campos
nº 25, sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização do PREGÃO PRESENCIAL N.º
0093/2014, Processo Administrativo nº 04560/2014, atendendo a solicitação da
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, no dia
19/08/2014 às 10h30min, visando à aquisição de equipamentos para atender as
necessidades do Setor de Tratamento de Água.

Carmo/RJ, 30 de julho de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que fará re-
alizar na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Martinho
Campos nº 25, sala 06, Centro, Carmo-RJ: a realização da TOMADA DE PREÇOS
nº 003/2014, Processo Administrativo nº 01390/2014, atendendo a solicitação da
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, que fica marcada
para o dia 19/08/2014 às 14h30min, visando à contratação de empresa para realizar
serviços de manutenção e perfuração de poço artesiano profundo na localidade
"Quebra Mola", e limpeza e desinfecção no poço artesiano localizado no Bairro da
Influência, neste Município.

Carmo/RJ, 30 de julho de 2014.
Fernando Antonio Gonçalves

Pregoeiro

pode ser consequência de al-
gum outro problema de saúde.
Nesse caso, a impotência pode
servir até como um sintoma e
ajudar a revelar questões até
mais graves. Diabetes, hiper-
tensão e colesterol alto estão

entre as doenças que têm rela-
ção com a ereção. Outra possi-
bilidade é que se trate da an-
dropausa, período em que cai a
produção de hormônios mas-
culinos do homem. Nesse caso,
reposição hormonal resolve.

O problema na cama é
mais comum do que muita
gente imagina. É por isso que
a Sociedade Brasileira de
Urologia liberou um questio-
nário online para ajudar paci-
entes que acham que têm es-
se problema. Depois dele, a
pessoa saberá se precisa ou
não procurar um médico. O
teste está no site da organiza-
ção: www.sbu.org.br.

Quando o problema surge
antes dos 40 anos, o mais pro-
vável é que ele tenha causas
psicológicas, geralmente por
ansiedade pelo próprio de-
sempenho. Estresse relaciona-
do ao trabalho ou ainda uma
relação conturbada com a par-
ceira também podem provo-
car esse tipo de impotência.
Naturalmente, a solução neste
caso passa pelo acompanha-
mento psicológico.

A disfunção erétil também

Teste descobre
borracha fraca

QUESTIONÁRIO APONTA SE PACIENTE PRECISA IR AO MÉDICO

BCausas da impotência podem ser psicológicas ou até hormonais
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