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Volta Redonda tem mais 14 casos de
Covid-19 e número total chega a 395
Número de pacientes recuperados da doença registra aumento de 149 para 184, nas últimas 24 horas
Divulgação

Volta Redonda
O município registrou
mais 14 casos confirmados
da Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus. Com
os novos dados, Volta Redonda tem 395 infectados. A
boa notícia é que o número
de recuperados aumentou
de 149 para 184, o que representa 35 pacientes recuperados da doença nas últimas
24 horas. A prefeitura de
Volta Redonda atualizou os
dados na tarde desta quartafeira, dia 29, através de
nota.
O número de casos suspeitos/notificados também
registrou aumento chegan-

do a 1.203 pacientes que
aguardam pelos resultados
dos exames. A prefeitura infor mou que o município
mantém o registro de 11
óbitos confirmados pela Covid-19.
Em comunicado, a prefeitura de Volta Redonda reafirma que, por enquanto,
as medidas de restrição do
convívio social com objetivo
de achatar a curva de contaminação. A recomendação é
a mesma: Fique em casa!

Volta Redonda tem 395
pacientes infectados com
o novo coronavírus

Internados com suspeita da
Hospital Regional Zilda Arns
Covid-19 na Santa Casa
tem 27 leitos disponíveis na
testam negativo para a doença
enfermaria e 13 na UTI
Volta Redonda
O Hospital Re gional
Zilda Arns está com taxa
de ocupação de 82% na enfermaria. Ou seja: tem 122
leitos ocupados e 27 vagos.
Já na UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo) a
taxa de ocupação é de
84%, com 67 internados. O
hospital tem disponíveis
27 leitos na enfermaria e
13 na UTI. Os dados são
desta quarta-feira, dia 29.
O Hospital, que é referência no atendimento a
Covid-19, tem 149 leitos
em enfer maria e 80 em
UTI. A maioria dos paci-

entes é do Grande Rio e
da Baixada Fluminense.
Pacientes da região também são encaminhados
para a unidade, mas representam um percentual
bem menor.
De Barra Mansa, por
exemplo, tem sete pacientes. De Volta Redonda tem
quatro pacientes: três na
UTI e um na enfermaria,
segundo dados divulgados
na terça-feira, dia 28, no
final da noite. Ainda na
terça-feira, a taxa de ocupação na UTI era de 79%.
Já na enfermaria, com 149
leitos, a taxa de ocupação
era de 80%.

Barra Mansa tem 20 internados
em hospitais públicos e privados
com o novo coronavírus
O município tem 20
moradores internados com
suspeita ou confirmação
da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus,
na rede pública e particular, incluindo o Hospital
Regional Zilda Arns, que
fica em Volta Redonda. Os
dados foram levantados
pelo DIÁRIO DO VALE
nesta terça-feira, dia 28, e
são referentes as últimas
24 horas.
Na Santa Casa, cinco
estão internados com suspeita da doença e não há
ainda nenhum caso confir-

mado, segundo a prefeitura
de Barra Mansa. Não foi
informado se eles estão na
UTI ou enfermaria.
Já no Hospital Santa
Maria, no bairro Ano Bom,
tem oito pacientes internados. Cinco em enfermaria e
três no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), em ventilação mecânica. No Hospital Regional tem sete moradores do município que
contraíram a doença.
Barra Mansa registrou,
desde o início da pandemia, uma morte por coronavírus.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.
AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Piraí, através da Secretaria Municipal de
Administração, comunica aos interessados que foi alterada a data
de abertura da Tomada de Preços nº 001/2020, para o dia 21/05/
2020 às 09 horas, devido as alterações na planilha orçamentaria da
Obra.
Informações: Secretaria Municipal de Administração, no horário de
10h às 15h, de segunda à sexta-feira – Tel: (024) 2431-9964/9950.
Carlos Eduardo de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Barra Mansa
Seis pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia, com a suspeita
da Covid-19, testaram negativo para doença nesta
quarta-feira, dia 29, através
de testes rápidos. Há cinco
pacientes em ventilação
ambiente e um paciente
em ventilação mecânica.
Além dos seis interna-

dos na Santa Casa, há um
paciente hospitalizado no
Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, que
também testou negativo
para a doença. Mesmo
dando negativo pela testagem rápida, todos esses
pacientes, devem passar
pelo exame PCR considerado o padrão no diagnóstico da Covid-19, através
do Lacen, no Rio.

Resende tem 40 casos confirmados
de contaminação por Covid-19
Resende
O município registra 40
casos confirmados por Covid-19 e outros 23 pacientes
com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.
Resende segue ainda com
quatro óbitos, além de 717
pacientes com diagnóstico
suspeito de síndromes gripais, que estão em isolamento domiciliar.

O boletim epidemiológico
da Secretaria Municipal de
Saúde aponta ainda que 19,
dos 40 casos confirmados da
doença, já estão recuperados.
Esses pacientes receberam
alta médica após os 14 dias
de isolamento domiciliar.
Ainda de acordo a SMS, o
aumento de casos recuperados após contaminação pelo
novo coronavírus, foi de
10%, nos últimos dois dias.

Valença tem 86 casos
suspeitos de coronavírus
Valença
O número de pacientes
suspeitos de contaminação
pelo novo coronavírus chega
a 86 em Valença. O município registra sete casos confirmados da Covid-19, sendo
que quatro estão em isolamento domiciliar e um em
internação hospitalar. Dois

estão recuperados e receberam alta médica.
A Secretaria Municipal
de Saúde acompanha dez outros casos de pessoas internadas por suspeita de Covid19, além de outras sete que
estão isolamento domiciliar.
Valença segue com dois óbitos investigados por suspeita
de coronavírus.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista nº 643 - Aterrado - Volta Redonda

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ
Adjudica e Homologa em favor SANLURB – SANEAMENTO E
LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ sob o nº. 07.384.230/0001-40,
processo 0261/20, para serviços de limpeza de fossa séptica e
desobstrução de rede coletora de esgoto no Hospital de Campanha,
instalado no Estádio de Futebol Silvio Raulino de Oliveira,
fundamentado artigo 4º da Medida Provisória 926 de 2020,
convertida recentemente na Lei 13.979/2020, no valor de R$
150,000,00. Volta Redonda, 29/04/2020 – Izabel Bastos – CPL /
José Geraldo M. S. Santos – Diretor Executivo

Angra tem mais 19 casos
de Covid-19; total de
infectados chega a 129
Angra dos Reis
O município registrou
mais 19 casos confirmados
da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus
nesta quarta-feira, dia 29.
Com os novos dados, Angra
dos Reis tem 129 pacientes
infectados.
Dos confirmados, 43 pacientes testaram positivo
em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio, e 86
pelo teste rápido. Desses,
123 estão em isolamento do-

miciliar, quatro estão internados e há dois óbitos.
O número de suspeitos
registrou 943 casos que
aguardam a confirmação
ou descarte da doença por
exames, 92 casos foram descartados por meio de exames do Lacen, incluindo
uma morte, e 722 permanecem em investigação.
A classificação de casos
suspeitos no momento é a
seguinte: 707 estão em isolamento domiciliar, 14 estão
internados e um óbito continua sendo investigado.

Paraty confirma novo
paciente com Covid-19 e
total vai para 11 infectados
Paraty
A prefeitura de Paraty
destacou em seu último boletim epidemiológico que o
município tem mais um
caso confirmado de Covid19, doença causada pelo
novo coronavírus, chegando ao total de 11 infectados.
Dos 11, dois já receberam
alta domiciliar e são considerados recuperados.

O município tinha 54 casos com suspeita clínica de
infecção pelo novo coronavírus, sendo que 30 já foram descartados, 13 aguardam análise laboratorial, 11
que já foram confirmados,
e um óbito suspeito que
está sendo investigado, ele
é um caso importado por
ser um morador do estado
de São Paulo que morreu
em Paraty.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/ RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 009/2020
1-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF MONTE CRISTO.
2-DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 18 de maio de 2020, às 09:00h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCETAS - REGISTRO DE PREÇO.
Início do recebimento das propostas: 04/05/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 14/05/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 14/05/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 14/05/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - REGISTRO DE
PREÇO.
Início do recebimento das propostas: 04/05/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 14/05/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 14/05/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 14/05/2020 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

