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Brasil

Anvisa propõe flexibilização
PANDEMIA Agência propôs a suspensão da apresentação da Declaração de Saúde do Viajante para os passageiros que chegam por via aérea

A Anvisa recomendou, em 
nota técnica, a suspen-
são da exigência de tes-

te de detecção da covid-19 para 
pessoas já vacinadas e da De-
claração de Saúde do Viajan-
te (DSV) para viajantes que in-
gressem no País por via aérea. 
O texto foi emitido na última 
quarta-feira (23) e divulgada 
na segunda-feira (28). 

A agência reguladora tam-
bém orientou que viajantes 
que não estejam vacinados 
ou não possuam o esquema 
vacinal completo possam en-
trar no Brasil, mediante apre-
sentação do resultado nega-
tivo para covid-19, em teste 
realizado em até um dia antes 
do embarque ou desembarque 
no Brasil, além recomendar a 
suspensão da necessidade de 
quarentena aos viajantes nes-
sas condições.

O objetivo, segundo a Anvi-
sa, é evitar qualquer tipo de 
discriminação dos viajantes 
provenientes de áreas de bai-
xa cobertura vacinal e também 
daqueles que não estejam ap-
tos a se vacinar por questões 
de saúde ou de idade.

Outra mudança proposta é 
a reabertura da fronteira inter-
nacional aquaviária para pas-
sageiros, desde que vacinados 
ou com teste negativo para co-
vid-19.
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NO BRASIL Também foi orientada a suspensão da quarentena para viajantes não vacinados que chegam no País

As recomendações, no en-
tanto, tem caráter de assesso-
ramento e não são válidas até 
que a Portaria Interministerial 
666/2022, vigente atualmente, 
seja revisada pelo Comitê de 
ministros responsável por de-
finir as regras para a entrada 
de viajantes no Brasil.

A orientação da agência foi 
de que a exigência do preen-
chimento pré-embarque da 
DSV seja dispensada imediata-
mente, e as demais alterações 
sejam implementadas prefe-
rencialmente a partir de 1º de 
maio, cabendo avaliação do 
grupo Interministerial quan-

to ao cenário epidemiológico.

NÚMEROS
Nas últimas 24 horas, as au-

toridades de saúde registra-
ram 30.056 novos casos de 
covid-19. No mesmo período, 
as mortes em decorrência de 
complicações associadas à 
doença somaram 285.

Com as novas estatísticas, a 
quantidade de brasileiros con-
taminados com o novo coro-
navírus desde o início da pan-
demia atingiu 29.882.397. O 
número de casos de covid-19 
em acompanhamento está em 
604.645 (casos notificados nos 

Da Redação, com agências
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ORIENTAÇÃO Agência sugeriu que cenário epidemiológico seja avaliado

A Anvisa 
sugeriu que as 
alterações sejam 
implementadas, 
de preferência, 
a partir de 1º de 
maio de 2022

últimos 14 dias que não tive-
ram alta e nem evoluíram pa-
ra morte).

O total de pessoas que não 
resistiram à covid-19 chegou a 
659.241 ao longo desses mais 
de dois anos. Ainda há 3.071 
mortes em investigação. As 
mortes em investigação ocor-
rem pelo fato de haver casos 
em que o paciente faleceu, 
mas a investigação se a cau-
sa foi covid-19 ainda deman-
dar exames e procedimentos 
posteriores.

Até ontem, 28.618.511 pes-
soas se recuperaram da co-
vid-19. O número corresponde 
a 95,8% dos infectados desde 
o início da pandemia.

Os dados estão no balanço 
diário do Ministério da Saú-
de, divulgado nesta terça-fei-
ra (29). Nele, são consolidadas 
as informações enviadas por 
secretarias municipais e esta-
duais de saúde sobre casos e 
mortes associados à covid-19.

Os números em geral são 
menores aos domingos, segun-
das-feiras e nos dias seguintes 
aos feriados em razão da re-
dução de equipes para a ali-
mentação dos dados. Às ter-

ças-feiras e dois dias depois 
de feriados, em geral há mais 
registros diários pelo acúmulo 
de dados atualizado.

ESTADOS
Segundo o balanço do Mi-

nistério da Saúde, no topo do 
ranking de estados com mais 
mortes por covid-19 registra-
das até o momento estão São 
Paulo (167.211), Rio de Janeiro 
(72.756), Minas Gerais (60.770), 
Paraná (42.912) e Rio Grande 
do Sul (38.015).

Já os estados com menos 
óbitos resultantes da pande-
mia são Acre (1.992), Ama-
pá (2.124), Roraima (2.144), 
Tocantins (4.142) e Sergipe 
(6.313). Entre ontem e hoje, 
não foram registradas novas 
mortes por covid-19 no Acre, 
Amapá, Roraima e Tocantins.

VACINAÇÃO
Até esta terça (29) foram 

aplicadas 395,1 milhões de 
doses de vacinas contra a co-
vid-19, sendo 172,3 milhões 
com a 1ª dose e 149,9 milhões 
com a 2ª dose ou dose única. 
Outros 65,3 milhões já recebe-
ram a dose de reforço.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através do seu Pregoeiro, informa o PROCESSO 
LICITATÓRIO SEDUC Nº 013/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 
004/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de Transporte escolar - Sistema de execução indireta, para atender às 
necessidades dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município do Paulista/PE. 
Valor Total Estimado para 24 meses: R$ 9.624.465,84 (nove milhões seiscentos e 
vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 
As especificações relativas ao objeto encontram-se explicitados no Edital e seus 
anexos que poderão ser retirados nos sítios: www.bnc.org.br e 
www.ednaldopregoeirope.com.br. Data de ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: Às 09:00h do dia 12/04/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 09:10 horas do dia 12/04/2022. Informações na Sede da CPL SEDUC, 
sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N - Centro - Paulista - PE ou através do e-
mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 29 de março de 2022
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL REPUBLICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 

032/2021

Comissão: CPL/PMCG. Objeto Nat. Compras. Tipo: Menor Preço por 
lote. O Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 002/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que, de acordo com o que dispõe a lei nº 
10.520/2002, com as condições estabelecidas no edital, encontra-se 
aberto o Processo n° 079/2021 - Pregão Eletrônico nº 032/2021, para 
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO para eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICA, HIDRÁULICA, 
JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E EPI’S PARA AS 
SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, 
SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 
SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE / 
PE COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA.; Valor Estimado de R$ 
4.861.313,32 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E UM 
MIL, TRESENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), 
ficando definido o início da sessão de disputa 12/04/2022, às 09 horas, 
Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras – BNC; 
Endereço eletrônico do sistema: http://bnc.org.br/sistema/. Os 
interessados deverão obter da Bolsa Nacional de Compras - BNC 
mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. O 
processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da 
Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço 
http://bnc.org.br/sistema/. Em caso de dificuldade no credenciamento 
junto ao sistema acima, os licitantes deverão entrar em contato com a 
Bolsa Nacional de Compras – BNC, Fone /WhatsApp: (42) 3026 4550 - 
Ponta Grossa – PR, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaragibe, fone: 
81 2129-9532, e-mail: cpl@camaragibe.pe.gov.br. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados na CPL, solicitado pelo e-mail 
cpl@camaragibe.pe.gov.br e no site da prefeitura em 
www.camaragibe.pe.gov.br. Camaragibe-PE, 28 de março de 2022.

PEDRO EMANUEL SILVA

Pregoeiro

 MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 010/2022 - Pregão Eletrônico Nº 006/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação do 
serviço de gerenciamento da execução da manutenção preventiva e 
corretiva da frota de veículos automotores do Município de São 
Caetano/PE, com implantação e operação de sistema informatizado, via 
internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, incluindo o 
fornecimento de filtros, lubrificantes, pneus, peças e acessórios, serviços 
de mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, pintura, reboque, vidraçaria, 
capotaria, tapeçaria, retifica, alinhamento, balanceamento e serviços de 
chaveiro, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
Valor máximo aceitável: R$ 1.541.752,00. Data para cadastro de 
proposta: a partir das 09:00 horas do dia 30/03/2022. Encerramento do 
acolhimento e abertura das propostas: 12/04/2022 às 09:00 horas 
Abertura da sessão de lances: 12/04/2022, às 09:30 horas, (horários de 
Brasília), no site www.bnc.org.br. Edital disponível nos sites: 
www.bnc.org.br ou  www.saocaetano.pe.gov.br. Outras informações 
através do e-mail: cplprefeiturasc@gmail.com.

São Caetano, 29 de março de 2022.
JONAS JOBSON DA SILVA

Pregoeiro

SÃO FRANCISCO TÊXTIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.710.680/0001-62 / NIRE 26300010691

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR.

AVISO AOS ACIONISTAS E CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Comunicamos aos senhores

acionistas que se encontram à disposição, na sede social da Companhia, na Rua Ricardo Soares Coelho, nº 100,

Centro, CEP 56308-100, Petrolina, Pernambuco, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei nº 6.404/76,

relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021. Ficam também convidados os senhores acionistas a reunirem-

se em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2022, às 09h00min, na sede da Companhia, a fim de

deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das

demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) Deliberação sobre o resultado do

exercício social encerrado em 31.12.2021; e (iii) Apreciação de eventual pedido de instalação do Conselho Fiscal e, se

for o caso, eleição de seus membros e fixação da respectiva remuneração. Os acionistas poderão ser representados

por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Solicitamos o envio de cópias do instrumento de procuração e dos atos societários, quando se tratar de pessoa jurídica,

com no mínimo 72 horas de antecedência da Assembleia.

Petrolina, PE, 29 de março de 2022.

Jair Antonio Covolan - Diretor Presidente.


