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A VOZ DA CIDADE

ATÉ 16 DE ABRIL

Campanha de vacinação
contra gripe será antecipada
Divulgação

Em Porto Real
os idosos serão
vacinados em
suas residências

da prefeitura serão contatados
a partir desta segunda-feira,
dia 23, e serão vacinados nas
próprias residências. Idosos não
cadastrados também poderão ser
vacinados nas residências, seja
solicitando diretamente às equipes de rua, estendendo um pano
branco na fachada do domicílio
ou ligando para a Secretaria de
Saúde, pelo telefone 3353-4899,
para agendamento”, comentou
o secretário, lembrando que,
a orientação é que os idosos
fiquem em casa o máximo de
tempo possível.

SUL FLUMINENSE
Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Campanha
de Vacinação contra a gripe será
antecipada no município e terá
início hoje (23). Para isso, a
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) irá criar e disponibilizar
pontos de vacinação, das 8 horas
às 17 horas, próximos ou anexos às 46 unidades da Atenção
Básica de Saúde, para aplicação
das doses. O objetivo é evitar a
aglomeração de pessoas com a
formação de filas.
Em Volta Redonda, o público
alvo para a campanha de vacinação contra gripe é formado por
87.035 pessoas, sendo 32.919
idosos e 4.354 profissionais
da saúde. “Até o próximo dia
16 de abril vamos atender exclusivamente este público e o
objetivo é vacinar, no mínimo,
90% das pessoas”, informou
a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de
Saúde, Milene Paula de Souza.
Ela acrescentou que ao proteger
os idosos do vírus influenza
(causador da gripe), a vacina

Idosos e profissionais da Saúde deve se vacinas a partir de hoje

impede uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria
um eventual ataque do novo
coronavírus. “O mesmo acontece
com o restante da população alvo
da campanha. Historicamente,
Volta Redonda alcança a meta
de imunização para esses dois
grupos”, completou.
Vacinação
em domicilio
Nesta segunda-feira, dia 23
de março tem início a Campanha
Nacional de Vacinação contra
a Gripe (Influenza), realizada
todos os anos. Em 2020, por
ocasião da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde
antecipou a campanha e reforçou

a recomendação para que todos
que fazem parte dos grupos
prioritários sejam vacinados. Na
primeira fase, que dura até o dia
15 de abril, serão atendidos os
profissionais de saúde e os idosos
acima de 60 anos, que poderão
ser imunizados.
Em Porto Real, a vacinação
será feita na Central de Vacinas,
Policlínico de Fátima, nas unidades de saúde da família dos
bairros. No entanto, os idosos
poderão ser imunizados em sua
residência. É o que contou o
secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty. “É importante a
vacinação contra a gripe, mas não
há necessidade de uma corrida
às unidades de saúde. Os idosos
inscritos nos programas de saúde

Novo horário de
atendimento
Em, Barra Mansa, as vacinas serão administradas em
todos os Postos de Saúde da
Família (PSF) do município,
entre 14 e 17 horas. Os idosos
que puderem ir de carro, poderão ser vacinados dentro do
veículo em frente as referidas
unidade. O secretário de Saúde
de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, divulgou o levantamento
do público alvo da campanha.
“Temos cerca de 60 mil pessoas
inseridas no grupo que deverá
receber a dosagem. Nossa meta
é imunizar 90%. Peço para que
todos participem da iniciativa
e que levem seus cartões de
vacina e do Sistema Único
de Saúde (SUS)”, finalizou o
secretário.

Faetec e Cecierj abrem 600 vagas em
cursos profissionalizantes on-line
SUL FLUMINENSE
A Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec) e a
Fundação Cecierj, ambas vinculadas à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação,
ampliam parceria para garantir
o acesso da população à Qualificação Profissional por meio de
conteúdos pedagógicos disponíveis em plataformas digitais.
A partir desta segunda-feira,
dia 23, serão abertas 600 vagas

em cursos profissionalizantes,
totalmente online e gratuito,
de Assistente de Pessoal e Tecnologia Assistiva. Já em abril,
após o término do recesso,
será a vez dos estudantes dos
Ensinos Fundamental e Médio
acessarem materiais didáticos
remotamente.
A iniciativa de disponibilizar qualificação para população
de forma online durante o
período de quarentena partiu
do secretário Leonardo Rodri-

gues, que solicitou a criação
dos dois novos cursos na grade
das instituições. “Estamos
empenhados e unindo forças
para enfrentar a pandemia do
Coronavírus. Vamos aproveitar
o tempo, muitas vezes ocioso,
e oferecer opções de formação
profissional para a população
fluminense. Serão 600 vagas
distribuídas nos cursos de
Assistente de Pessoal e Tecnologia Assistiva”, informou
o secretário.

As inscrições dos cursos
abrem nesta segunda-feira, dia
23 e vão até 8 de abril. O cadastro
deverá ser realizado no site da
Faetec (www.faetec.rj.gov.br). O
processo seletivo será por meio
de sorteio, que acontecerá no
dia 9 de abril. Os candidatos
sorteados serão matriculados
automaticamente, devendo
encaminhar os documentos exigidos em edital para validação
das vagas. As aulas iniciam no
dia 14 de abril.

Diretoria do Voltaço adia retorno e
suspende treinos por tempo indeterminado
VOLTA REDONDA
A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube comunicou
aos atletas e toda a comissão técnica do departamento
profissional que o retorno
das atividades, a princípio
marcado para segunda-feira,
dia 23, será adiado por tempo
indeterminado.
A diretoria tricolor ressalta
que a decisão foi tomada diante

do agravamento dos números
da pandemia do coronavírus
(Covid-19) no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, principalmente pela incidência de
casos confirmados na cidade
de Volta Redonda e região Sul
Fluminense.
O vice-presidente do Voltaço, Flavio Horta Junior,
disse que mantém contato
permanente com a Federação
de Futebol do Estado do Rio
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de Janeiro (Ferj), com a Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) e com os sindicatos dos
atletas e dos técnicos, para
saber quais as determinações
e orientações que os clubes
deverão seguir por conta da
pandemia. “Estamos diariamente em contato com a Ferj,
CBF e com os sindicatos dos
jogadores e dos treinadores,
mantendo todos informados
sobre as próximas medidas,
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tanto referente aos campeonatos, quanto ao retorno aos
treinamentos. A comissão
técnica seguirá encaminhando
programas de treinamentos
para os atletas realizarem
em casa, sempre reiterando
o cuidado e isolamento neste
momento difícil. Vamos continuar fazendo nossa parte e
torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível”,
destacou o vice-presidente.

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A
Barra Mansa, 18 de Março de 2020
Aos
Acionistas da CSSM.
Ficam convocados os senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada nas instalações
do Centro Administrativo da Casa de Saúde Santa Maria S/A., na Rua
Tenente José Eduardo n.º 64 – Ano Bom – Barra Mansa – RJ, às 18h30
em primeira convocação e 19h em segunda convocação, no dia
28 de Abril de 2020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Apresentação, exame e aprovação de Contas do Exercício de 2019;
b) Eleição do Conselho Fiscal da Instituição ;
c) Assuntos Gerais;
Contando como certa sua presença, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,
____________________________________
Dr. Ivan Lopes de S.Thiago Filho
Presidente do Conselho Administrativo
Casa de Saúde Santa Maria S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS.Início do recebimento das propostas:24/03/2020 às 17h - Encerramento de
recebimento:03/04/2020 às 09h00 - Abertura:03/04/2020 às
09h01 - Início do Pregão:03/04/2020 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2020
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS
DE TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO.Início do recebimento das propostas:24/03/2020 às
17h - Encerramento de recebimento:03/04/2020 às 09h00 Abertura:03/04/2020 às 09h01 - Início do Pregão:03/04/2020
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2020
OBJETO:LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E
TRANSPORTE DE TENDAS, GRADIL, PLACAS, TABLADOS, Q30, MESAS, CADEIRAS E PERSONALIZAÇÃO
TEMÁTICA DE EVENTOS - SRP.Início do recebimento das
propostas:26/03/2020 às 17h - Encerramento de recebimento:07/04/2020 às 09h00 - Abertura:07/04/2020 às 09h01
- Início do Pregão:07/04/2020 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020
OBJETO:LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES - SRP.Início do recebimento das propostas:26/03/2020 às 17h - Encerramento de recebimento:07/04/2020 às 09h00 - Abertura:07/04/2020 às 09h01
- Início do Pregão:07/04/2020 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.Início do recebimento das propostas:27/03/2020 às 17h - Encerramento de recebimento:08/04/2020 às 09h00 - Abertura:08/04/2020 às 09h01
- Início do Pregão:08/04/2020 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Início do recebimento das propostas:30/03/2020 às 17h
- Encerramento de recebimento:13/04/2020 às 09h00 Abertura:13/04/2020 às 09h01 - Início do Pregão:13/04/2020
às 09h30.
O edital poderá ser obtido através do site www.portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br. Maiores informações (24)
2106-3411epelo e-mail edital@barramansa.rj.gov.br ou coordenadoria.compras@gmail.com
Renata É. de M. das N. Conceição
Assistente Administrativo
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ANGRA DOS REIS: Travessa Santa Luzia, 35 - Sala
207 Centro.
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Circulação
RESENDE: Av. Alfredo Whately,122 / Sala 101
Campos Elíseos - CEP: 27.542-170
55 + 24 + 3354-0932 / 99936 0202

RIO CLARO: Rua Azaléia, 36 - Bairro Alambari
CEP.: 27.460-000

PORTO REAL: Rua Júlia Graciano Marassi,

VOLTA REDONDA: Av. Lucas Evangelista, 436,
Conjunto 206 - Aterrado - Cep.: 27295-320

nº 20 - Centro - Porto Real - CEP.: 27570-000
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Barra Mansa, Rio Claro, Angra dos Reis e Paraty; Volta Redonda,
Piraí e Pinheiral; Resende, Porto Real e Quatis; Itatiaia, Barra do
Piraí, Valença, Rio das Flores, Vassouras, Mendes, Engenheiro
Paulo de Frontin, Paraíba do Sul, Três Rios, Magé, Paracambi,
Seropédica, Itaguaí, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis,
São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias,Miguel
Pereira, Paty do Alferes, Niterói e Rio de Janeiro.
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