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Bloqueio nas entradas de VR
aborda mais de 330 mil veículos
Números de abordagens são contabilizados desde o dia 20 de março quando as barreiras foram instaladas
Volta Redonda
O bloqueio sanitário
nos acessos a Volta Redonda, já abordou mais de 330
mil veículos, segundo a
prefeitura, que criou o
Cinturão de Segurança,
impedindo veículos emplacados em outras cidades de
entrarem no município,
dessa forma, reduzindo a
circulação do novo coronavírus.
De acordo com a Guarda Municipal (GMVR), os
números de abordagens
são contabilizados desde o
dia 20 de março e reforçam
a atuação da administração municipal no combate
a pandemia de Covid-19.
Desde o início do fechamento de vias, mais de
nove mil veículos precisaram retornar durante as
abordagens.
A prefeitura informou
que esse bloqueio nas entradas de Volta Redonda é
determinado pelo Decreto
Municipal 16.147, que proíbe o acesso de carros, motos, táxis e transporte por
aplicativo vindos de outros
municípios. Motoristas que
comprovarem residência
em Volta Redonda podem
acessar a cidade normalmente.
Os bloqueios
Agentes da Saúde também participam das abor-

dagens, orientando os motoristas e medindo a temperatura dos ocupantes dos
veículos. O cinturão conta
ainda com barreiras físicas
(manilhas) em alguns pontos.
Os bloqueios estão distribuídos por quatro regiões do município. No bairro São Luís, o fechamento
ocorre no acesso à Avenida
Francisco Crisóstomos
Tôrres, pela rua lateral ao
posto BR-393. O mesmo
acontece no acesso ao Túnel 20 e à rua Rio Araguaia, no bairro Água
Limpa, para quem chega
da Rodovia do Contorno e
de Pinheiral.
Na Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), o bloqueio é realizado tanto
para os motoristas que
vêm do bairro Santo Agostinho e desejam acessar a
Avenida Radial Leste,
quanto para quem segue
no sentido oposto (Jardim
Amália-Santo Agostinho),
com fechamento de via no
retorno.
Os motoristas que seguem no trajeto Barra do
Piraí-Volta Redonda pela
BR-393 encontram dois pontos de bloqueio: um no primeiro acesso à Rua Arlindo
Soares (próximo à Rodovia
do Contorno) e outro no último acesso à mesma via,
pela Estrada Lateral.

Valença
tem 13 casos
novos decoronavírus
Valença
A cidade registra 13 casos novos de pessoas recuperadas da doença, somando 66 pacientes que
receberam alta da infecção por Covid-19. Segundo
o Boletim Epidemiológico
da Secretaria Municipal
de Saúde, o município se-

gue com seis óbitos provocados pelo Novo Coronavírus e mais dois casos sendo investigados.
Outros dez pacientes estão internados, sendo seis
casos suspeitos e quatro
confirmados de Covid-19. O
total de síndrome gripal
continua crescendo e atinge
a marca de 2.130 pessoas.

VR tem 882
casos confirmados
de Covid-19
Volta Redonda
O município tem 882
casos confirmados da Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus,
sendo que 808 pacientes
podem ser considerados
recuperados pois passaram pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem
apresentar piora no quadro de sintomas.
Há 2.532 casos notificados como suspeitos. Os
óbitos confirmados por
coronavírus permanecem
em 31. Os dados foram
atualizados na tarde desta
quinta-feira, dia 28, através de nota à imprensa.
Volta Redonda continua

dentro dos eixos de monitoramento condicionantes
para a reabertura do comércio, que reabriu hoje,
após sete dias fechado.
Os eixos são: o número de casos suspeitos não
aumentar mais que 5%
por dois dias se guidos
(4,54%); A ocupação de
leitos no CTI não ultrapassar 50% (14,81%). A
ocupação de leitos no
Hospital de Campanha
não ultrapassar 60%
(10,52%). O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas;
Além de manter a proibição de qualquer tipo de
aglomeração.

Professor de skate arrecada
cestas básicas para 100 famílias
Redes Sociais

Volta Redonda
Com objetivo de ajudar
famílias que passam por dificuldades financeiras graças ao período de quarentena devido a pandemia do
novo coronavírus, um morador de Volta Redonda decidiu realizar uma campanha nas redes sociais para
arrecadar alimentos. Renan
Sales, de 31 anos, que é professor de skate, iniciou a
campanha no mês de abril
que já beneficiou 100 famílias, que receberam as cestas básicas.
– Fiz a campanha quando começou a quarentena
mesmo e teve que parar
tudo, aquando as pessoas
que ficaram sem dinheiro.
Então comecei a pensar
nisso, de tentar ajudar as
pessoas que estavam paradas, e nessa “brincadeira”
conseguimos ajudar 100 famílias – disse Renan.
A campanha teve início
em uma de suas redes sociais, onde Renan gravou um
vídeo explicando sobre a
arrecadação de alimentos

para ajudar as famílias do
município e os próprios seguidores comentavam sobre
os mantimentos e produtos
de higiene pessoal que poderiam doar.
– As pessoas na internet
começaram a me ajudar.
Peguei meu carro e fui costurando a cidade e os bairros, recebendo as doações
para montar as cestas. A
primeira semana foi totalmente focada em ir nas casas das pessoas que se disponibilizavam para doar.
Quando consegui uma
quantidade muito boa, comecei a distribuir, e nisso
fui arrecadando mais. Uma
hamburgueria do bairro
Aterrado me ajudou com
cerca de 40 cestas básicas.
Teve uma cervejaria que
fez uma campanha que distribuiria um chopp grátis
para quem levasse os alimentos e isso rendeu 400
quilos de mantimentos.
Eles trouxeram para minha
casa e fui doando também
– relatou o professor de
skate.
Após ajudar as famílias

Cestas foram doadas para famílias de Volta Redonda
de vários bairros de Volta
Redonda, Renan Sales decidiu dar um tempo na
campanha para que possa
reorganizar sua rotina,
que está voltando aos poucos com a reabertura do
comércio no município,
mas que pretende voltar
com as arrecadações futuramente. Ele comentou sobre a união das pessoas
em prol do próximo.
– Isso foi muito importante porque você vê que
as pessoas são boas, são so-

lidárias, elas querem ajudar, mas não sabem como.
E quando você dá o primeiro passo, você incentiva outras pessoas a fazerem o
mesmo. Muitas pessoas que
nem conhecia me ajudaram
com as doações de alimentos, com dinheiro para
comprar as comidas no supermercado. Todo mundo
se movimentou e olhou
para o lado, se colocou no
lugar do próximo, que é o
mais importante – concluiu
Renan.

Angra tem mais 40 casos
de Covid-19 e total vai a 742
Angra dos Reis
O boletim epidemiológico desta quinta-feira,
dia 28, infor mou que o
município tem mais 40
casos confirmados de Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus,
chegando ao total de 742;
houve aumento de 5,3%
em 24 horas. Destes, 568
testaram positivo através
dos testes rápidos. Dos
casos confirmados, 291 já
estão recuperados, e 30
óbitos contabilizados por
conta da doença, além de
nove que estão em investigação.
Angra dos Reis contabilizou 3.575 casos suspeitos, síndromes gripais,
sendo 1.416 em isolamento domiciliar e 2.159 já recuperados. Entende-se
como casos recuperados
aqueles que cumpriram o
período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da
equipe de monitoramento
da Secretaria de Saúde.
Cerca de 115 casos foram descartados pelo exame de swab negativo para
Covid-19. O município
tem 74 pessoas internadas entre pacientes confirmados com a doença e
com suspeita. O Centro
de Referência para Covid-

19 (Santa Casa) atende no
momento a 63 pacientes,
o que corresponde a uma
taxa de ocupação hospitalar de 63%.
Contratos da Saúde
O prefeito Fer nando
Jordão decidiu encaminhar para a Controladoria Geral um ofício da Secretaria de Governo e Relações Institucionais solicitando a abertura de auditoria nos contratos da
Secretaria de Saúde. A
orientação é que a Controladoria adote as providências cabíveis para tal.
A decisão foi publicada no Boletim Oficial
1178, na quarta-feira, dia
27, que tem o objetivo de
confirmar a regularidade
dos gastos públicos por
meio das contratações da
Secretaria de Saúde
quanto a pandemia causada pela Covid-19. Todos
os contratos estão disponíveis no Portal da
Transparência do site da
prefeitura de Angra dos
Reis.
– Estamos agindo com
muita responsabilidade
para proteger a nossa população e, para isso, a Secretaria de Saúde fez
uma série de investimentos que permitiram a criação do Centro de Refe-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020
A Secretária Municipal de Saúde, Srª. Carla Lacerda da Silva, no uso das atribuições legais que lhes
são conferidas pela legislação em vigor, declara para fins de comprovação, que deixam de realizar
licitação para contratação em caráter de emergência, a empresa Disk Med Pádua Distribuidora
de Medicamentos Ltda para fornecimento de medicamentos para atender a paciente Quelli Vargas
Ribeiro referente à Liminar Judicial nº 0007514-51.2015.8.19.0041. O valor global da presente contratação
é de R$ 1.772,64 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). A presente
Dispensa de Licitação está amparada no Inciso IV do Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
PARATY, 26 DE MAIO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020
A Secretária Municipal de Saúde, Srª. Carla Lacerda da Silva, no uso das atribuições legais que lhes
são conferidas pela legislação em vigor, declara para fins de comprovação, que deixa de realizar
licitação para contratação em caráter de emergência, a empresa A.C.F. Fernaine Comércio e
Serviço Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 31.794.085/0001-50, para fornecimento de caixa acrílica
reforçada para isolamento de pacientes no Hospital de Campanha. O valor global da presente contratação
é de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais). A presente Dispensa de Licitação está amparada
no Inciso IV do Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e no Artigo 4 da Lei Federal 13979/20.
PARATY, 28 DE MAIO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fernando Jordão diz que todos os contratos feitos durante a
pandemia estão no site da prefeitura
rência Covid-19, na Santa
Casa, a montagem de oito
Unidades de Pré-Atendimento Covid-19, nas proximidades dos SPAs, e
hospitais, dentre outras

tantas ações. Nosso objetivo agora é confir mar
que o dinheiro público foi
utilizado da melhor maneira possível – destaca o
prefeito Fernando Jordão.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 059/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA - SRP
Início do recebimento das propostas: 03/06/2020 às 17:00h
Encerramento de recebimento: 17/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 17/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 17/06/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES
DE VIDEOLARINGOSCOPIA.
Início do recebimento das propostas: 03/06/2020 às 17:00h
Encerramento de recebimento: 17/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 17/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 17/06/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS.
Início do recebimento das propostas: 04/06/2020 às 17:00h
Encerramento de recebimento: 18/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 18/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 18/06/2020 às 09:30 horas

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEUROPEDIATRA
Â partir de: 24 de junho de 2020, às 10:00h.

PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - SRP
Início do recebimento das propostas: 05/06/2020 às 17:00h
Encerramento de recebimento: 19/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 19/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 19/06/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br ou ainda na
Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra
Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

