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Ainda não se sabe exata-
mente quando o isolamento
social vai terminar na Bahia
e em todo o Brasil, mas o
período certamente deixará
marcas no modo de a so-
ciedade enxergar as doen-
ças e os cuidados com a saú-
de. Desde as medidas de hi-
gienização à preocupação
em frequentar ambientes
lotados, a pandemia deve
mudar certas práticas no
mundo inteiro.

Com relação à saúde, de
acordo com o microbiologista
Jorge Sampaio e o pneumo-
logista Rogério de Souza, es-
pecialistas do Grupo Fleury,
detentor da marca Diagnoson
a+, em um futuro próximo as
pessoas podem até ser libe-
radas da quarentena, mas não
vão ser dispensadas de usar
máscaras e seguir com o com-
promisso de lavar sempre as
mãos. “A máscara tem dois
objetivos: se proteger e conter
a emissão de gotículas para
nãocontaminarasoutraspes-
soas”, diz Jorge.

E quanto às aglomera-
ções? O microbiologista
também ressalta que, mes-
mo ao fim dessa proibição,
evitar eventos e prolongar
medidas que diminuam o
contato social em locais que
reúnam muitas pessoas
continuarão essenciais por
determinado período.

“A expectativa é que, após o
pico de casos, a vida comece
a voltar a uma certa norma-
lidade, mas a preocupação
com aglomeração vai persis-
tir. Uma das discussões hoje
é se esses modelos de eventos
e restaurantes, com tamanha
proximidade, vai existir de-
pois”, diz o pneumologista
Rogério de Souza.

Evitar aglomeração tem
sido uma das bandeiras le-
vantadas pela designer grá-
fica Raquel Nascimento, 27.
A preocupação é tão grande
que, ao celebrar o aniversá-
rio de 27 anos em pleno iso-
lamento, ela optou por uma
festa íntima, só com os fa-
miliares e sem abraços. Para
depois do distanciamento,
Raquel garante que também
deverá investir mais nos cui-
dados coma higienização do
que vem de fora.

“Vou continuar com os
cuidados de higiene. Acho
que é importante a limpeza
dos alimentos que chegam
da rua, coisa que não tínha-
mos costume de fazer, e la-
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Microbiologista ressalta
importância de máscaras

CRISE DEVE TRAZER
MUDANÇAS POSITIVAS

Especialistas acreditam
que a crise sanitária
mudará o modo de a
sociedade enxergar
as doenças e os
cuidados com a saúde

SAÚDE Lavar as mãos após o contato com pessoas e superfícies, como é feito
agora, é medida básica de higiene que poderia evitar até resfriados simples

PANDEMIA DEVE MUDAR
HÁBITOS MESMO NA
FASE DO PÓS-ISOLAMENTO

var mais as mãos. Isso é im-
portante, porque o vírus vai
continuar existindo, mas a
gente vai impedir que ele

prolifere”, ressalta.

Inverno
O pneumologista Rogério de
Souza chama a atenção para a
chegada do inverno, cujo ín-
dice de doenças respiratórias
parecidas com a Covid cos-
tuma aumentar. No caso de o
isolamento terminar nessa
épocadoano,oscuidados,que
são praticamente os mesmos
para todas as condições, pre-
cisam ser redobrados. “Do
ponto de vista prático, o iso-
lamentovaidiminuir.Apartir

dejunho,vamoscomeçarater
uma liberação mais signifi-
cativa. Esse é um motivo de as
medidas persistirem por
mais tempo”, diz Rogério.

Ambos os especialistas
ressaltam que a prevenção
passa, acima de tudo, pela
conscientização de que é
preciso evitar transmitir o

vírus para as outras pessoas.
“Boa parte das infecções res-
piratórias surgem pelo con-
tato com outras pessoas e
superfícies. Portanto, um
efeito colateral positivo de
todo esse processo precisa
ser a consciência desse tipo
de situação, para não expor
outras pessoas quando elas

têm algum quadro respira-
tório. De fato, há um longo
caminho de educação da po-
pulação, pois essas medidas
de higiene devem persistir
mesmo após a epidemia“, as-
sinala Rogério.

Reinvenção
Em meio às preocupações
comasaúdefísica,omomen-
todedificuldadetrazidopela
pandemia também pede um
olhar especial para a saúde
mental. Longe dos consultó-
rios físicos, a psicóloga Ja-
queline Amorim conta que a
busca por atendimentos on-
line tem sido grande, moti-
vada principalmente pelo
medo excessivo de contami-
nação, perda de entes que-
ridos, solidão, desemprego,
entre outras questões.

Para a especialista, no
pós-isolamento, a chave pa-
ra manter o bem-estar será a
reinvenção. Quanto à higie-
ne, ela acredita que a ten-
dência é que a maioria da
população aumente esses
cuidados. “Lá na frente, ha-
verá pessoas mais fortale-
cidas pela crise vivida, ou-
tras com problemas de re-
lacionamento, presas no
medo,deestarpertodaspes-
soas; algumas com necessi-
dade excessiva de ter pes-
soas por perto. Uma certeza
que tenho: todos nós vamos
precisar ressignificar esses
dias vividos, alguns com
ajuda profissional”, opina.

No grupo dos que preten-
dem se reinventar e levar as
atitudes de higiene adqui-
ridas para o pós-isolamento
está a estudante Geisa Dias
de Oliveira, 25. Ela, que tra-
balha de casa, segue todas as
recomendações das autori-
dadesdesaúde.“Lavominha
mão o tempo todo, evito
aglomeração e só saio em
extrema necessidade, de
máscara e com meu potinho
de álcool em gel. Vou con-
tinuar fazendo isso mesmo
depois da pandemia e espe-
ro que as outras pessoas
também”, destacou Geisa.
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Pneumologista prevê
aglomerações evitadas

Raquel Nascimento capricha mais na limpeza de casa Geisa Dias tem certeza de que sempre estará atenta

Psicóloga
acredita que
sociedade vai se
reinventar
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PREGÃO PRESENCIAL N˚ 006-2020 A Prefeitura de Aramari torna público, que se encontra disponível na sede
da administração sala da Comissão Permanente de Licitação. Centro Administrativo Municipal (CAM), Rua do
Bendegó, s/n, Centro – Aramari - Bahia Tel.: 075-3432-1175 de segunda a sexta das 8:00 hs até as 12:00hs e
pelo e-mail copelaramari@gmail.com de segunda a sexta das 8:00hs até as 12:00hs o Pregão Presencial 006-
2020 objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, material penso e
odontológico a abertura das propostas 08/05/2020 as 9:00 hs, Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

FUNDAC

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDAC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2020 – BB Nº 812926 (SJDHDS/FUNDAC)

Abertura: 08/05/2020 às 11h00min. Objeto: Vigilância e Segurança Patrimonial presencial. Família: 03.25. Local da
sessão: site –www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos siteswww.comprasnet.
ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: copel.fundac@
fundac.ba.gov.br, telefone (71) 3116-2918/2919 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min
às 17h00min no endereço: Rua das Pitangueiras, nº 26A – Matatu de Brotas, CEP: 40255-436 – Salvador/ BA,
23/04/2020 – Karoline Barreto Santos - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 05/2020. Objeto: construção de Quadra Escolar coberta com vestiário no Colégio
Educandário Rômulo Galvão, Termo de Compromisso PAC 15177, Instrumento vinculado ao Termo de
Compromisso/Convênio 10170 celebrado entre o FNDE através do Ministério da Educação e PMNR. Menor
preço global. Dia 11/05/2020 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Nova Redenção/Ba, 24/04/2020.
João Célio O. Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020. Menor preço global. Objeto: fornecimento de equipamentos/móveis
(conjuntos alunos). Será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital. Demais
publicações: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Dia 07/05/2020
às 9h. Informações: 7734172252. Guajeru/Ba, 24 de abril de 2020. Gilmar Rocha Cangussu. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020. Dia 26/05/2020 às 9h. Objeto: construção de escola com 12
salas, padrão FNDE. Edital: e-mail licitacaopmbvt@gmail.com, na sede e www.boavistadotupim.
ba.gov.br/site/editais. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: www.boavistadotupim.
ba.gov.br. Boa Vista do Tupim/Ba, 24 de abril de 2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL 13/2020. Objeto: monitoramento e vigilância eletrônica com disponibilização dos equipamentos
necessários (alarmes, câmeras e outros), instalação e manutenção, com instalação de serviço tático móvel. Menor preço
global. Dia 08/05/2020 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 24/04/2020. Joazino A. Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
TOMADA DE PREÇOS 04/2020. Objeto: pavimentação em paralelo nas ruas das casas populares. Dia 13/05/2020 às 10h.
Edital: na sede, Rua Dr. André Negreiro, 103. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.com. Candeal/Ba, 22/04/2020.
Lucilene Alves Gonçalves. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
SRP n° 003/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA RUA DE PALHA/COLÉGIO AMÂNCIO DIAS. A Sessão ocorrerá no
dia 08 de maio de 2020, às 09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e
www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73)
3265-1910. Itororó-Bahia, 23 de abril de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
PREGÃO PRESENCIAL – PR8/2020-2. AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. Em conformidade com
o disposto na Lei Federal 10.520/02, o Pregão Presencial PR8-2020-2, que teve sua abertura em data
de 24/03/2020 às 09:00 horas, conforme publicação no D.O.M. datado de 19 de março de 2020, edição
2.412 – ano 10, fora remarcado para o dia 11/05/2020 às 09:00 horas, que tem por objeto: aquisição
de ventiladores de parede e aparelhos de ar condicionado, em atendimento ao Programa de Ações
Articuladas do governo federal (conforme processo 23400010535201312), visando atender as unidades
escolares do município de Mucuri – BA. Pelo motivo da mesma ter sido DESERTA. Aos interessados o
Edital estará à disposição, retirada junto a CPL do município, 08h às 12h ou no site https://doem.org.br/
ba/mucuri, “editais”. Pregoeiro – Raphael Miotto Hortolani.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 14.217.343/0001-17

A Prefeitura Municipal de Macururé avisa aos interessados que está disponível na sede da Administração o
edital Pregão Presencial nº 004/2020 objetivando aquisição de Kits Pedagógicos para Bibliotecas Escolares
e Laboratórios Multidisciplinares, destinados às escolas da Rede Municipal de Educação deste Município.
Pregoeiro Oficial Alex André Alves Gomes, Informações das 8:00 as 12:00 horas. Macururé, 23/04/2020.

FUNDAC

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDAC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2020 – BB Nº 809223 (SJDHDS/FUNDAC).

Abertura: 08/05/2020 às 09h30min. Objeto: Conservação e Limpeza por posto de serviço. Família: 03.16 Local da
sessão: site –www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos siteswww.comprasnet.
ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: copel.fundac@
fundac.ba.gov.br, telefone (71) 3116-2918/2919 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min
às 17h00min no endereço: Rua das Pitangueiras, nº 26A – Matatu de Brotas, CEP: 40255-436 – Salvador/ BA,
23/04/2020 – Karoline Barreto Santos - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico Nº
014/2020 que tem como objeto a AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM
ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recebimento das propostas até 07/05/2020 às
10:00h – Abertura das propostas 07/05/2020 às 10:15h. Início da sessão de disputa de preços 07/05/2020
às 10:30h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.
ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 812879. Informações no Dept° de Licitações ou através do email:
itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 23 de abril de 2020. Joanne Pereira Gomes – Pregoeira Designada.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico
Nº 015/2020, para AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E APARELHOS CELULARES QUE SERÃO UTILIZADOS
PELOS COLABORADORES DO SUAS NO ATENDIMENTO REMOTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS
SOCIOASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO, DENTRO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO
EMERGENCIAL CAUSADA PELO CORONA VÍRUS COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL. Recebimento das propostas até 30/04/2020 às 10:00h – Abertura das propostas
30/04/2020 às 10:15h. Início da sessão de disputa de preços 30/04/2020 às 10:30h. O edital poderá ser
adquirido no e-mail: itabunalicita@gmail.com ou através do site www.doem.org.br. Licitação BB nº 812974.
Informações através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna, Bahia, 23 de abril de 2020. Luciane de
Carvalho Soares Barreto. Departamento de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
TOMADA DE PREÇO 02/2020. Dia 11/05/2020 às 10h. Objeto: construção de 02 quadras Poliesportivas,
sendo 01 na Rua A, na sede, e 01 na Rua Antônio Ramos Dourado, no Distrito de Paz de Salobro,
conforme convênio SIAF 882149/2018, celebrado entre a CEF e PMC. Edital: na sede, Avenida Videval
Seixas, S/N, de 8 às 14h. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail licitacoes.canaranaba@gmail.com.
Canarana/Ba, 24 de abril de 2020. Acácio Macário dos Santos. Presidente da CPL.


