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Angra dos Reis ultrapassa
dois mil casos confirmados da Covid-19
São 2.031 casos confirmados e 1.526 recuperados, além de 76 óbitos pela doença
Divulgação

Angra dos Reis
O município ultrapassou
dois mil casos confirmados
da Covid-19 nesta terça-feira, dia 23, segundo o boletim epidemiológico. Agora
são 2.031 casos confirmados, sendo que 1.526 pessoas já estão recuperadas,
além de 76 óbitos decorrentes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
O último óbito ocorreu na
segunda-feira, dia 22, no
Centro de Referência para
Covid-19, de um idoso, de
87 anos, com comorbidades.
Angra dos Reis tem um
total de 46 pessoas interna-

das entre pacientes confirmados ou com suspeita de
coronavírus. O Centro de
Referência para Covid-19
(Santa Casa), que agora
conta com 120 leitos, atende
a 38 pacientes no momento.
Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer
15 leitos, tem dois pacientes
internados. Ou seja, dos 135
leitos públicos do município, 40 estão ocupados, o
que representa uma taxa
de ocupação hospitalar municipal de 29,63%. Há ainda
seis pessoas internadas em
instituições privadas.
Angra dos Reis tem
11.144 casos notificados sen-

do que 218 foram descartados e 8.895 per manecem
suspeitos. Destes, 1.911 estão em isolamento domiciliar e 6.984 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 Municipal
de Saúde.

Taxa de ocupação hospitalar
municipal está em 29,63%,
há seis pessoas internadas
em instituições privadas

Sobe para 30% taxa de ocupação na Diretor do hospital de Pinheiral Transporte público de Porto Real
recuperado da Covid-19 recebe tem limpeza intensificada como
rede pública de Volta Redonda
alta após 14 dias internado
de uma idosa, de 78 anos.
Volta Redonda
Volta Redonda tem 59
O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou na noite desta terçafeira, dia 23, que a taxa de
ocupação de leitos na rede
pública municipal aumentou para 30%. Na segundafeira, dia 22, a taxa era de
18%. Já no Hospital de
Campanha, a taxa de ocupação se mantém em
8,77%, desde segunda. O
município confirmou mais
um óbito pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta terça-feira,

mortes confirmadas pela
doença. O prefeito Samuca
Silva atualizou os dados em
transmissão ao vivo, nas
redes sociais e informou
ainda que o município tem
1.301 casos confirmados da
Covid-19, sendo que 1.037
pessoas podem ser consideradas recuperadas da doença. Há 5.217 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, 1.488 exames laboratoriais deram negativos para o
novo coronavírus.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS CIRÚRGICOS.
Início do recebimento das propostas: 25/06/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 01/07/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 01/07/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 01/07/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - RECURSO
EMENDA PARLAMENTAR..
Início do recebimento das propostas: 25/06/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 07/07/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 07/07/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 07/07/2020 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

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
TP.009/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos
interessados na Concorrência supracitada, da DECISÃO proferida pelo Ilmo
Sr. Secretário Municipal de Saude, face ao RECURSO INTERPOSTO pela
licitante CONSTRUTORA LBS LTDA. que decidiu pela PROCEDENCIA do
mesmo, sendo declarada vencedora do certame.
Carla Pinto Gama de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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:
PE 35/2020, Processo 250/2020 – Aquisição Gêneros Alimentícios
– à: NUTRICOM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI o item 2:
Valor Global R$ 17.375,000 e à DISTRIBUIDORA BRAZLIMP
LTDA os itens 1, 3 e 4: Valor Global R$ 18.869,00.
Volta Redonda, 24 de junho de 2020. Sarah Machado – Pregoeira
/ José Geraldo M. S. Santos – Diretor Executivo

Pinheiral
Antônio Carlos Cambraia Júnior, diretor de
administração do Departamento Hospitalar, deixou o Hospital Municipal
Maternidade Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa,
nesta terça-feira, dia 23,
em Pinheiral. Ele foi diagnosticado com a Covid-19,
ficou inter nado por 14
dias, e recebeu o carinho
da equipe de profissionais
da unidade durante alta
hospitalar. Antônio fe z
um depoimento emocionado sobre como foi enfrentar a Covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus.
– O que eu quero dizer
para Pinheiral, é que tenha consciência do que
essa doença tem na vida
da gente. Fui acometido
por uma febre e dor de
cabeça, um dia vim fazer
um exame e cai desmaiado, daí vi minha vida sumindo. Pior ainda, foi
meu saber que minha mulher foi internada e fiquei
desesperado, pois estava
levando a doença para
dentro da minha casa. Minha mulher chegou a ir
para o CTI, mas graças a
Deus e, a toda a equipe
do hospital, desde quem
trabalha nos serviços gerais até médicos, enfermeiros e motoristas, foram de um carinho que
eu não tenho como medir.
Essa doença existe, mata.
É silenciosa, por isso cuidado com as filas, não negligencie, faça a distância. Fiquem em casa e
cuidem de suas vidas. Eu
cheguei a pensar que não
poderia ver o meu neto
crescer, pois fiquei três
dias ruim, parecia que estava dentro de um tambor
de água, sem ar, eu me vi
morto, mas eu venci o coronavírus – relatou Antônio.
A médica que expediu
a alta hospitalar do paciente, Marcela da Costa
Marques, explicou sobre o
quadro clínico apresentado desde o momento em

que Antônio foi internado, no último dia 10.
– O Antônio che gou
com um quadro de um
pouco de falta de ar, foi
levado para fazer a tomografia, vimos que tinha
um acometimento pulmonar leve a moderado, mas
ele tinha muitas comorbidades, pois é hipertenso,
diabético e um pouco acima do peso. Observamos
durante a internação dele
uma certa piora, mas já
esperada, fazendo um acometimento pulmonar de
cerca de 50%, teve períodos de falta de ar, mas ele
tolerou no oxigênio suplementar, fez todas as medicações e veio evoluindo
depois do que consideramos ser o pico que ocorre
no sétimo ao décimo dia,
ele evoluiu satisfatoriamente até melhor da falta
de ar, tendo a alta como
curado, pois ele tem mais
de 15 dias do início da doença. A Covid-19 pra ele
ter minou o ciclo de início, meio e fim da doença
– explicou a médica ao falar que ele chegou no dia
10, e tinha em torno dos
três dias de início da doença.
O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, fez
uma declaração sobre a
alta do diretor de administração do Departamento Hospitalar.
– Quantas pessoas ele
viu passar pelo mesmo
quadro, mas como parte
da equipe de profissionais
que colaboram diariamente na recuperação dos pacientes com a Covid-19 e
que precisam de internação no nosso Hospital Maternidade Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa. E,
nesta manhã ele, como
nosso diretor de administração do Departamento
Hospitalar, esteve do outro lado, como paciente
curado dos sintomas graves da Covid-19. A emoção é renovada, pois só
aquele que passou 14 dias
de internação hospitalar,
pode f alar sobre isso –
concluiu.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
1-OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA ETA BANDAROVISKY.
2- PROPOSTAS: Serão abertas dia 07 de julho de 2020, às 10:00 horas.
3- Horário para autenticação dos documentos: de 08:00 as 09:30 horas.
Local: Departamento de Licitações e Compras.
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Local: Sala de reuniões.
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O edital poderá ser obtido no Depto. de Licitação da Prefeitura Municipal de Quatis,
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Pregoeira

prevenção ao coronavírus
Porto Real

O prefeito de Por to
Real, Ailton Marques,
anunciou em transmissão
ao vivo nas redes sociais,
nesta terça-feira, dia 23,
que os pontos de ônibus e
os transportes públicos estão recebendo desinfecção
redobrada como prevenção
ao novo coronavírus e
também devido ao retorno
das atividades na fábrica
da PSA Peugeot, nesta terça-feira. Segundo o prefeito, com o retorno dos trabalhadores haverá aumento de fluxo nos ônibus.
– Hoje, então, tivemos
uma desinfecção intensa
nos nossos ônibus municipais contra a Covid-19.
Passamos lá higienizando
os pontos e dentro dos
ônibus, veículos que transportam os funcionários da
PSA – disse o prefeito.
O secretário municipal
de Saúde, Luiz Fernando
Curty Jardim, destacou a
importância da conscientização de todos para combater à Covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus.
– O vírus ainda está no
meio de nós. As pessoas
precisam ter consciência
que é um cuidando do outro, quer dizer, o comércio
e o cidadão devem colaborar uns com os outros
para que nosso índice fique baixo, para termos os
leitos de UTI ou o hospital
de retaguarda a condição
de atender a todos, se houver necessidade. Quem vai
direcionar e dimensionar
isso aqui é a população,
nada mais que o munícipe
tendo consciência de lavar
as mãos, usar as máscaras, evitar aglomeração,
isso aqui vai colaborar
para que a gente passe
por isso de forma menos
traumática possível – declarou o secretário.

Casos Covid-19
O prefeito Ailton Marques destacou que houve
aumento no número de casos suspeitos da doença.
Em 24 horas, foram registrados seis novos casos
suspeitos, chegando ao total de 39, segundo o prefeito, todos os moradores estão em isolamento domiciliar.
Porto Real possui 39 casos confirmados da Covid19, doença causada pelo
novo coronavírus, sendo
que 28 pessoas já estão recuperadas da doença. Destes, quatro pessoas estão
internadas, sendo que um
está no hospital da cidade,
além de quatro pessoas
em isolamento domiciliar
e três óbitos confirmados
no município. Ao todo foram 268 casos descartados,
sendo que 140 testaram

negativo para o coronavírus e 128 foram descartador por síndrome gripal.

Investimento na saúde
O prefeito Ailton Marques afir mou em transmissão nas redes sociais
que a prefeitura investe
cerca de 30% de arrecadação para a Saúde. Segundo
ele, são cerca de 28,7% investidos no objetivo de
melhorar as condições de
atendimentos para os moradores, como exames, realizações de cirurgias, manutenções e revitalizações
nas unidades de saúde.
– São 30% do que a
gente arrecada investidos
na Saúde. Graças a isso,
no nosso Hospital Municipal São Francisco de Assis
tivemos um aumento de
11% nos atendimentos na
clínica médica, na pediatria, na maternidade e no
dentista. Só em 2019 atendemos 49.361 pessoas, aumentou o número de atendimentos no hospital. De
um ano para cá aumentou
em 25% o número de pacientes na UTI, foram 162
pessoas atendidas. Melhoramos nossa UTI, ampliamos e refor mamos. Teve
aumento em 16% o número de pacientes em clínica
médica. Teve aumento de
26% em pacientes na maternidade, o que significa
que nasceram mais pessoas – detalhou o prefeito.
Ailton Marques também destacou que Porto
Real aumentou em 40% o
número de cirurgias eletivas, cerca de 461, e que o
município oferece cirurgias a laser. Teve aumento
de 55% de pacientes atendidos nos laboratórios,
cerca de 25.299 exames,
em 2019. O secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando, disse que as cirurgias foram reprimidas
neste ano por conta da
pandemia da Covid-19, que
forçou a parada das cirurgias.

Doação de máscaras
A prefeitura de Porto
Real recebeu nesta semana a doação de 50 máscaras do estilo face shield da
Volkswagen Caminhões e
Ônibus. O prefeito Ailton
Marques e o secretário
municipal de , Luiz Fernando, também comentaram sobre as doações feitas pela CSN (Companhia
Siderúrgica Nacional),
pela PSA que doou 300
máscaras, além de outras
empresas da região Sul
Fluminense que contribuem no combate à Covid-19
no município e que todas
as máscaras estão sendo
usadas nas unidades de
saúde.

