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O Hospital Estadual Dr. Ri-
cardo Cruz, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, passa-
rá a ter 50 leitos de pediatria 
a partir de 1º de julho - 30 de 
enfermaria e 20 leitos de UTI. 
Os pacientes serão encaminha-
dos pela Central Estadual de 
Regulação. O objetivo da Se-
cretaria de Estado de Saúde é 
que a unidade funcione como 
retaguarda para transferências 
de pacientes das emergências 
da Baixada Fluminense.

“Eu estou muito orgulhosa 
e com o coração muito feliz por 
saber que o Estado está entre-
gando estes leitos. Como mãe, 
sei o quanto queremos nos sen-
tir seguros dentro de um hospi-
tal. E o mínimo que seja ofere-
cido não só um conforto, mas 
também uma estrutura com 
equipamentos de qualidade. 
Agora, a população não precisa 
sair da região para ter atendi-
mento”, a�rmou a primeira-da-
ma do Estado, Analine Castro, 
que esteve na inauguração.

A secretaria também vai am-
pliar o número de leitos de UTI 
adulto. Com a abertura de mais 
10 leitos, a unidade passa a ter 
100 leitos de terapia intensiva. O 
hospital conta ainda com outros 

150 leitos de enfermaria adulta.
“É um prazer enorme estar 

inaugurando esses leitos e am-
pliando a capacidade do hos-
pital. Isto é um ganho enorme 
para a saúde pública do Rio de 
Janeiro. Esses leitos vão suprir as 
necessidades não só da Baixada 
Fluminense, mas também de 
todo o restante do estado”, disse 
o secretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

Médica especializada em 
terapia intensiva pediátrica, a 
subsecretária de Atenção à Saú-
de, Fernanda Filho reforçou a 
importância da entrega desses 
leitos para a assistência à saúde 
das crianças no estado.

“A ala pediátrica está  sendo 
aberta num momento funda-
mental, de aumento de casos 
respiratórios, em que nossas 
crianças estão precisando muito 

desses leitos de internação”, a�r-
mou Fernanda.

Inaugurado em 3 de abril de 
2021, o Hospital Estadual Dr. 
Ricardo Cruz funcionou como 
uma das principais unidades de 
tratamento da Covid-19 durante 
os momentos mais críticos da pan-
demia. Com a melhora no cenário 
epidemiológico, a unidade teve os 
leitos revertidos a tratamentos de 
outros quadros clínicos.’

Resende desenvolve 
projeto socioeducacional

Teresópolis recebe equipe 
técnica contra desastres 

As escolas de Resende es-
tão adotando uma prática que 
introduz e exercita a transpa-
rência com dinheiro público. 
Os alunos já começaram a dis-
ponibilizar o “mural da trans-
parência”, espaço no qual será 
feita a prestação de contas dos 
recursos que são creditados 
nas contas do Conselho Es-
cola, provenientes de repasses 
federais e municipais. 

Os números de recursos 
recebidos e empregados em 
cada unidade serão divulga-
dos para toda a comunidade 
escolar e darão uma dimensão 
didática sobre a importância 
da transparência em todos os 
segmentos da administração 
pública. A medida, além dis-
so, reforça a responsabilidade 
e os compromissos com o bem 

comum no ambiente escolar. 
Quem �ca responsável por 

conduzir a gestão dos recur-
sos é o Conselho Escolar, que 
atua como um colegiado de-
liberativo, consultivo, �scal, 
mobilizador e pedagógico na 
estrutura de gestão da escola. 
A condução desse dinheiro 
usado para aquisição de ma-
teriais de consumo, pequenos 
reparos na unidade, entre ou-
tras utilidades, passa a �car 
exposta para a comunidade 
escolar através do “mural da 
transparência”. 

Para a secretária municipal 
de Educação, Rosa Frech, o 
projeto renderá frutos com o 
desenvolvimento e amadure-
cimento dos alunos, forman-
do cidadãos mais conscientes 
no futuro. 

Um dos municípios da Re-
gião Serrana contemplados 
com o projeto-piloto de cons-
trução de uma barreira Sabo, 
Teresópolis recebeu nova vi-
sita das equipes da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil/Ministério do Desenvol-
vimento Regional, da Agência 
de Cooperação Internacional 
do Japão ( JICA) e do Governo 
do Estado/Instituto Estadual 
do Ambiente (INEA). 

Acompanhado pelas equi-
pes das secretarias municipais 
de Defesa Civil, de Obras 
Públicas e de Fiscalização de 
Obras Públicas, o grupo fez a 
segunda visita técnica a Cam-
po Grande, uma das áreas mais 
afetadas pela tragédia climática 
de janeiro de 2011.

“A Prefeitura está dando 

todo o suporte nesta fase de 
coleta de dados técnicos para a 
elaboração e conclusão do pro-
jeto desta grande obra de enge-
nharia. É mais um importante 
passo para a mitigação de riscos 
de tragédias climáticas para a 
proteção da população. Nossa 
gratidão à JICA por nos passar 
essa tecnologia, reconhecida 
como uma das mais e�cazes do 
mundo para contenção de �uxo 
de detritos”, disse o prefeito Vi-
nicius Claussen.

A ação dá continuidade 
ao projeto de colaboração en-
tre Teresópolis, Governo do 
Estado, Brasil e Japão, de pre-
venções de riscos de desastres 
naturais, iniciado em agosto de 
2021. Inicialmente, as equipes 
estão fazendo a topogra�a da 
região.

Divulgação

Objetivo é de que a unidade vire ponto de referência na Baixada Fluminense

Agentes sanitários fazem treinamento do governo

Governo pretende ainda ampliar UTI adulta do Dr. Ricardo Cruz

Hospital de Nova Iguaçu 
ganha nova ala pediátrica

CORREIO FLUMINENSE

Barra do Piraí se capacita 
contra febre amarela

Niterói Presente I Niterói Presente II

A equipe da Secretaria de 
Saúde de Barra do Pirai 
realizou, entre os dias 20 
e 24 de junho, no Centro 
Municipal de Vigilância em 
Saúde, a capacitação dos 
agentes para a captura e 
identificação ta on mica 
de vetores transmissores 
da febre amarela. O trei-
namento foi desenvolvido 
e realizado pela Gerência 
de Pesquisa em Antropo-
zoonose, da Secretaria de 
Estado de Saúde, através 
dos profissionais os  Luís 
da Silva e a e Helena Regi-

na dos Santos, que minis-
traram o treinamento para 
profissionais da equipe de 
Vigilância das Arboviroses 
barrense. A febre amarela é 
uma doença hemorrágica 
viral transmitida por mos-
quitos infectados. O termo 
amarela  se refere  icterí-

cia apresentada por alguns 
pacientes. Os sintomas são 
febre, dor de cabeça, ic-
terícia, dores musculares, 
n usea, v mitos e fadi a. 
Em 2018 a cidade registrou 
uma epidemia da doença, 
com óbitos.

Policiais do Segurança Pre-
sente em Niterói prende-
ram, em a rante, um ho-
mem por tr fico de dro as 
e apreenderam 320g de 
maconha, 100 ml de loló, 
70g de crack, 40g de coca-
ína e  de ha i e na Rua 
Lib rio Seabra. 
A equipe estava em patru-
lhamento, quando abor-
dou o suspeito que mos-
trou nervosismo ao ver 
a equipe. Após revista, o 
material foi encontrado e o 
homem foi conduzido para 
a 78ª DP.

Policiais do Segurança 
Presente em Niterói pren-
deram um homem e apre-
enderam um menor por 
roubo a pedestre e porte 
ilegal de arma na Rua Ga-
vião Pei oto. A equipe foi 
informada sobre o roubo, 
no bairro Santa Rosa e os 
suspeitos tentaram fugir. 
Os agentes realizaram cer-
co e  apreenderam uma 
réplica de glock, 14 muni-
ções, um carregador de 
pistola, uma granada, dois 
celulares e uma moto. Eles 
foram para a 76ªDP.

Petrópolis alerta a população 
aos cuidados contra a covid

Com mais de 1200 casos 
ativos da COVID-19 e seis 

bitos confirmados no mu-
nicípio, a Prefeitura de Pe-
trópolis têm alertado a po-
pulação para os cuidados 
de prevenção à doença. A 
maior parte dos casos são 
de pessoas na fai a et ria 
entre 40 e 49 anos, totali-
zando 724 registros. Além 
disso, o município conta 
com  internaç es clíni-
cas. No começo do mês, o 

Comitê Científico que mo-
nitora os casos e orienta as 
ações para enfrentamento 
à pandemia em Petrópolis, 
voltou com o uso obriga-
tório de máscaras em am-
biente escolar e nos nibus 
de transportes público e 
escolar. O comitê ressalta 
para o cidadão procurar a 

PA mais pr ima em ca-
sos de febre persistente por 
mais de dois dias, falta de ar 
ou dificuldade de respirar.

 Leopoldo Silva/ Agência Senado

Divulgação/ PMBP

A Comissão de Pregão Eletrônico e Presencial do Fundo Único de 
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência -
torna público que fica ADIADA SINE DIE a licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24 /2021 R1, que se realizaria no dia 
01/07/2022 às 14:00h, cujo objeto do presente pregão eletrônico 
é o MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENE, COM DEMANDA 
PARCELADA, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO 
RIOPREVIDÊNCIA. - Processo SEI-040161/013765/2021

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIOPREVIDÊNCIA
AVISO

A Comissão de Pregão Eletrônico e Presencial do Fundo Único de 
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência - 
torna público que fica ADIADA SINE DIE a licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚB LICA Nº 01/2022, que se realizaria no dia 
30/06/2022 às 10:00h, cujo objeto do presente pregão eletrônico 
é a ALIENAÇÃO DO IMÓ VEL A SEGUIR IDENTIFICADO: RUA 
JUARANA, Nº  30, LOJA A, RIO DE JANEIRO/RJ, UF: RJ, CEP 
21630-230. - Processo SEI-040161/006304/2021

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIOPREVIDÊNCIA
AVISO

Ref erência: Processo nº  E-20/001.009 522/2021

A COORDENAÇ ÃO DE LICITAÇ ÃO d a  DPRJ torna pú blico 
que f ará  realizar no Portal do SIGA ( w w w .compras.rj.gov.br) ,
a seguinte licitação:
M o d a l i d a d e : Pregão Eletrônico Nº 017/22
Ti p o : MENOR PREÇO POR LOTE
Ob j e t o : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA NA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ALUMÍ NIO, PLACAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZ ADO, 
PLACAS EM INOX ESCOVADO;  PLACAS INDICATIVAS EM 
PVC, FAIXAS, BANNERS, IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA, 
ADESIVOS, LETRAS CAIXAS, FACHADAS E TOTEMS.
Pr o c e s s o  n º: E-20/001.009 522/2021
Da t a  d a  a b e r t u r a  d a  s e s s ã o : 11/07/2022 - 11:02H
Da t a  d e  i n í c i o  d a  d i s p u t a  d e  p r e ç o s : 11/07/2022 - 11:02H
Lo c a l : w w w .compras.rj.gov.br
Nº d a  Li c i t a ç ã o  n o  Po r t a l :  DPRJ PE Nº  017/22

O edital e seus respectivos anex os encontram-se disponí veis nos 
endereços eletrônicos w w w .compras.rj.gov.br e w w w .def ensoria.rj.def .br

DEFENSORIA PÚB LICA DO RIO DE JANEIRO -  DPRJ
AVISO GERAL DA COM ISSÃO DE PREGÃO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES -  SECID
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  ITERJ

AVISO
PREGÃO ELETRÔ NICO SRP Nº  007/2022 DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL.

PROCESSO Nº SEI- 3 3 0020/0005 5 4 /2022

OB JETO:  O objeto deste Pregão é o Registro de Preços para a 
prestação de Serviços de Recuperação Asf á ltica, Pavimentação 
e Drenagem de Vias Urbanas em Comunidades Assistidas 
pelo  con or e a  e pecifica e  conti a  no er o e 
Ref erência - Anex o I.
VALOR ESTIM ADO:    quatro il e  no ecento  
e cinquenta e oito mil e oitocentos reais) .
INÍ CIO DO ACOLH IM ENTO DAS PROPOSTAS:  29 /06/2022 - 11:00 HS
LIM ITE DO ACOLH IM ENTO DAS PROPOSTAS:  15/07/2022 - 10:00 HS
DATA DE AB ERTURA DAS PROPOSTAS:  15/07/2022 - 10:30 HS
DATA DA REALIZ AÇ ÃO DO PREGÃO:  15/07/2022 - 11:00HS

O Edital e seus anex os encontram-se disponí veis no portal de 
compras do governo do Estado do Rio de Janeiro ( w w w .compras.
rj.gov.br)  e na pagina eletrônica do ITERJ ( w w w .licitacao@ iterj.rj.gov.br) , 
in or a e   

A Comissão de Pregão Eletrônico e Presencial do Fundo Único de 
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência - 
torna público que fica ADIADA SINE DIE a licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022, que se realizaria no dia 
01/07/2022 às 10:00h, cujo objeto do presente pregão eletrônico 
é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO 
E RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM 
COMO TESTE HIDROSTÁTICO, INSPEÇÃO DAS MANGUEIRAS 
DOS HIDRANTES, SISTEMA FIXO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 
DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME DE INCÊNDIO, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS ATRAVÉS DE REEMBOLSO. 
- Processo SEI-040161/003085/2022 

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIOPREVIDÊNCIA
AVISO


