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1-Objeto: Aquisição de bits, brocas e chaves, conforme especificações
contidas no Edital e seus Anexos. 2- Abertura: dia 16 de agosto de 2019
às 14h (horário de Brasília). 3- Local: site do Banco do Brasil S/A (www.
licitacoes-e.com.br). 4 – Edital e Informações Complementares: Poderão
ser obtidas no site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.mppr.
mp.br e no site do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. Curitiba,
02 de agosto de 2019.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019-MP/PGJ

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019-MP/PGJ

AVISO DE LICITAÇÃO
1-Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, conforme especificações
contidas no Edital e seus Anexos. 2- Abertura: dia 19 de agosto de 2019
às 09h (horário de Brasília). 3- Local: site do Banco do Brasil S/A (www.
licitacoes-e.com.br). 4 – Edital e Informações Complementares: Poderão
ser obtidas no site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.
mppr.mp.br e no site do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br.
Curitiba, 02 de agosto de 2019.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO EDITAL LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/19 - Objeto:
Prestaçãode serviçosde impressãodedocumentos, fotocópia e digitalização,
com o fornecimento de equipamentos em formato TOTAL e AMPLO na
cobertura dos serviços, em regime de locação, e pagamento de produção
mensal efetiva (conforme estabelecido nosAnexos deste edital) -Abertura:Dia
16 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE (Reitoria), à Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário
- CEP 85.819-110 - Cascavel - Paraná - Informações Complementares: Edital
disponível junto à Equipe de Apoio, no mesmo local acima, ou pelo Fone: (45)
3220-3050, ou na home-page www.unioeste.br - Cascavel, 01 de agosto de 2019
- Ivair Deonei Ebbing (Pregoeiro)
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Comnovocalendárioaprovado,UEL
retornaàsaulasnestasegunda-feira

Primeiro semestre letivo deverá ser concluído no dia 10;
universidade abre inscrições para o vestibular

Reportagem Local

As aulas na UEL (Univer-
sidade Estadual de Lon-
drina) serão retomadas

nesta segunda-feira (5), depois
que o Cepe (Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão) apro-
vou na última sexta-feira (2)
um novo calendário acadêmi-
co para o ano de 2019. A ade-
quação no calendário aconte-
ce devido ao período de apro-
ximadamente um mês em que
professores e servidores per-
maneceram em greve.
Segundo a assessoria de

imprensa da UEL, o primei-
ro semestre letivo deverá ser
concluído no próximo dia 10.
Entre 12 e 17 de agosto se-

rão realizados os exames e fe-
chamento das pautas relati-
vos ao 1º semestre. De acor-
do com o novo calendário
aprovado pelo Cepe, haverá
um pequeno recesso entre os
dias 19 e 21 de agosto. As
aulas do segundo semestre
serão retomadas no dia 22.
As atividades prosseguem até
21 de dezembro, totalizando
100 dias letivos.
Posteriormente, no período

entre 8 e 10 de janeiro de 2020,
serão realizados os exames fi-
nais. Para contabilizar o quan-
titativo de aulas necessário, o

novo calendário excluiu os re-
cessos e feriados facultativos
previstos inicialmente. Foram
conservados somente as datas
de 12 e 15 de outubro e 10 de
dezembro, esta última, aniver-
sário de Londrina.
O reitor SérgioCarvalho afir-

mou, por meio da assessoria
de imprensa, que o retorno
das atividades acadêmicas já
na próxima semana é impor-
tante até porque a UEL rece-
beu autorização para renovar
os contratos de cerca de 360
professores temporários, tota-
lizando 8.366 horas-aulas.

VESTIBULAR
Nesta segunda-feira (5), a

partir das 17 horas, a Univer-
sidade Estadual de Londrina
abre inscrições para Vestibular
2020. Os 53 cursos de gradua-
ção ofertam o total de 3.145 va-
gas, sendo 2.559 por meio do
Vestibular e outras 586 vagas
pelo SISU (Sistema de Seleção
Unificada).

As inscrições ficarão abertas
até 6de setembro, somente on-
line, no endereço da Coorde-
nadoria de Processos Seletivos.
O valor do preço público da
inscrição do Vestibular é de R$

153. Após preencher o formu-
lário, o candidato deverá im-
primir o boleto bancário para
pagamento.

A primeira fase do concurso
(prova de Conhecimentos Ge-
rais) será dia 20 de outubro, às
14h, e a segunda fase, nos dias
1, 2 e 3 de dezembro, com apli-
cação das provas em três cida-
des, Londrina, Curitiba e Cas-
cavel. Antes da primeira fase,
a prova a ser aplicada será a
Prova de Habilidades Específi-
cas para o curso de Música. Os
candidatos farão a prova dia 29
de setembro, das 8h às 11h, e

das 14h às 18h. O cartão de ins-
crição do candidato será dispo-
nibilizado em 23 de setembro,
às 17h, no site daCops.

A novidade do Vestibular
UEL 2020 é a oferta de dois
novos cursos de graduação: Bi-
otecnologia e Nutrição. O pri-
meiro terá duração de quatro
anos, período integral e carga
horária total de 3.750horas, ofe-
recendo 20 vagas inicialmente.
Já o curso de Nutrição terá pe-
ríodo integral, totalizando carga
horária de 3.495 horas.A expec-
tativa é atender inicialmente 40
alunos em sua primeira turma,
suprindo a necessidade da re-
gião, que não contava com ne-
nhum curso do gênero ofereci-
do pelo sistemapúblico.

Larissa, Diego e o pequeno Hugo: buscando
informações para crescer como pais

Gustavo Carneiro

SemanadoAleitamento foca
naresponsabilidadedafamília

Vitor Struck

Reportagem Local

O friozinho registrado na
tarde deste domingo não foi
um problema para o pequeno
Hugo, de apenas dois meses.
Aquecido com o calor do cor-
po do próprio pai com o wrap
sling, um carregador de be-
bês amplamente utilizado em
todo o mundo, o recém-nasci-
do dormia tranquilamente en-
quanto os pais, Larissa Melo
e Diego Perassolli, participa-
vamdaprogramação da Sema-
na Municipal do Aleitamento
Materno.
Promovida pela OMS (Orga-

nização Mundial da Saúde), a
data é comemorada no dia 1º
de agosto, mas se estende ao
longo da primeira semana do
mês em mais de 170 países.
Neste ano, a OMS e a Uni-
cef (Fundo das Nações Unidas
para a Infância) decidiramado-
tar o slogan “Empoderar mães
e pais, favorecer a amamenta-
ção: hoje e para o futuro!”

No centro de Londrina, na
lojaCiranda, uma oficina foi re-
alizada para o ensino da Shan-
tala, uma técnica indiana de
massagem para bebês. “É uma
massagem que pode ser feita a
partir do primeiro mês de vida
e auxilia muito na questão do
vínculomãe e bebê, na questão
do sono, das cólicas, as pesso-
as têm recorrido cada vezmais
com relação a isso”, afirmou a
psicóloga especialista em psi-
cologia e maternidade, Natália
Chudzik.
Mas a programação no mu-

nicípio segue até esta quarta-
feira (7) com a palestra “Ouro
Líquido – o valor do leite ma-
terno”, no mesmo local. Já
nesta segunda-feira (5) dicas
valiosas vão ser dadas na pa-
lestra “Atendimento de Con-
sultoria em Aleitamento Ma-
terno: pega correta, dificulda-
des, fissura, dor, ordenha e
Laserterapia”.
Para a doula Lua Beltrame,

o tema deste ano é urgente
uma vez que trazer a amamen-

tação para o seio da família,
ou qualquer que seja a confi-
guração da rede de apoio desta
mãe, tem a capacidade de tor-
nar este ato ainda mais grandi-
oso, além de amenizar as difi-
culdades naturais. “Porque faz
parte da maternidade. Vemos
tantasmulheres com dificulda-
de de amamentação ou des-
mamando por falta de infor-
mações, apoio, atendimento de
qualidade”, afirmou.
Londrina conta comumape-

nas um banco de leite, mas di-
versos pontos de coleta como
na Maternidade Municipal Lu-
cilla Ballalai e nos Hospitais
Evangélico e do Coração, que
integram a rede do Banco de
Leite do Hospital Universitário.
Completam a rede de coleta do
HU instituições emCambé, Ro-
lândia eCornélio Procópio.

De acordo com a coorde-
nadora do Banco, Márcia Be-
nevenutto, cerca de 25% das
mães que estão amamentan-
do produzemmais leite do que
seus filhos necessitam. Atual-

mente o HU recebe doações
regulares e, se for preciso, vai
à casa destas mães para bus-
car o excedente. No entan-
to, não são suficientes para a
demanda. “A doadora é real-
mente fundamental para que
se tenha o leite para ser ofere-
cido para os bebezinhos, prin-
cipalmente para os prematu-
ros. Muitas vezes as mães es-
tão fragilizadas pelo estado
destes bebês, então deixamos
prioritariamente para o pre-
maturos e os internados”, ex-
plicou. Para realizar a doação
é necessário ter a sorologia
negativa, estar amamentando
e ter sobra de leite.
O momento também é fér-

til para se retomar uma dis-
cussão que já causou polêmi-
ca e ainda é atual: a amamen-
tação em público. Em março,
o Senado aprovou o projeto de
lei que autoriza a penalização
commulta inferior a dois salá-
rios mínimos a quem violar o
direito à amamentação em lo-
cal público.

Para uma das organizado-
ras da Semana, a enfermei-
ra Débora Bauer, houve per-
da do aspecto funcional da
mama em detrimento de um
aspecto erótico, o que faz par-
te de uma configuração cultu-
ral mais ampla. Mesmo ava-
liando que o Brasil está mais
adiantado neste ponto em re-
lação a outros países, “ainda
hámuito o que avançar para se
garantir este direito”, diz.

“Vai de cada um da socieda-
de de apoiar ou não este olhar
da amamentação. O Estatuto
da Criança e do Adolescente já
garante essa defesa em públi-
co, é direito da mãe em ôni-

bus, restaurantes, avião.
Para o casal Larissa e Diego,

o fato de já serem pais de duas
filhas, de sete e quatro anos,
não representa o fim de um
aprendizado sobre a criação
dos filhos que é eterno. Para
eles, tudo começou com o nas-
cimento de Hugo em um par-
to natural diferentemente das
duas filhas Eduarda e Beatriz.

“Com as informações que
fomos obtendo com as doulas,
todo o apoio e auxílio, conse-
gui ter o meu primeiro parto
normal e aprendemos a procu-
rar informações para sempre
estar crescendo como pais”,
avaliou a dona de casa.

EstadosUnidos têmdois
ataquesemmenosde24horas

Folhapress

São Paulo - Dois ataques
ocorridos em menos de 24 ho-
ras nos Estados Unidos deixa-
ram ao menos 29 mortos. Um
tiroteio na madrugada deste
domingo (4) provocou a mor-
te de nove pessoas e 16 fica-
ram feridas na cidade de Day-
ton, no estado de Ohio. Segun-
do informações das agências
internacionais, o autor dos ti-
ros foi morto pela polícia.
Neste sábado (3), um tiro-

teio em um hipermercado da
rede Walmart em El Paso, no
Texas, deixou ao menos 20
mortos e 26 feridos. O inci-
dente deste domingo (4) ocor-
reu pouco antes da 1h da ma-
nhã, horário local, no distri-
to de Oregon, conhecido por
seus bares e vida noturna.

“Fomos informados de um
atirador e várias vítimas. O au-
tor está morto, por ferimentos
a bala causados pela reação da
polícia”, declarou, esclarecen-
do que nenhum agente ficou

ferido. O suspeito abriu fogo
na rua disparando “vários ti-
ros comuma arma longa”, afir-
mou o tenente-coronel da po-
lícia local Matt Carper.

Ele disse também que o
distrito de Oregon era “uma
parte muito segura do centro
de Dayton”, muito popular
e visitado. “Felizmente, tive-
mos muitos agentes por per-
to quando o incidente come-
çou, então a violência durou
pouco tempo. É um incidente
muito trágico e estamos ten-

tando ao máximo investigá-lo
e tentar identificar o motivo
do tiroteio”.

A cada ataque como os do
último final de semana, os
EUA retomam o debate sobre
restringir a posse de armas,
mas as propostas não conse-
guem avançar. Amedida mais
citada é aumentar a checa-
gem de antecedentes crimi-
nais de quem compra armas.
Uma proposta nesse sentido
segue travada no Senado, de
maioria republicana.
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