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COVID-19 País já agora soma 7.921 mortes; Ceará e Pará anunciam lockdown em algumas cidades

BRASIL TEM 600 MORTES EM 24H
E QUEBRA O PRÓPRIO RECORDE
Michael Dantas / AFP

AGÊNCIA BRASIL

O Brasil bateu novo recorde
denovasmortesporCovid-19
registradas em um dia: 600.
Segundo atualização do Ministério da Saúde divulgada
ontem, o total subiu para
7.921.OBrasilchegoua114.715
pessoas infectadas.
Nas últimas 24 horas, foram adicionadas às estatísticas mais 6.935 casos confirmados. Após declínio estatísticas de novos casos em 24h
no fim de semana, o número
voltou a crescer e se aproximou do recorde de 7.218, registrado no dia 30 de abril.
De acordo com o Ministério da Saúde, deste total,
58.573 estão em acompanhamento (51,1%) e 48.221 (42%)
já foram recuperados, deixando de apresentar os sintomas da doença. Ainda são
investigadas 1.579 mortes.
SãoPaulosemantémcomo
epicentro da pandemia no
país, com 2.851 óbitos, seguido por Rio de Janeiro (1.213),
Ceará (795), Pernambuco
(749) e Amazonas (649).
Além disso, foram registradas mortes no Pará (369), Maranhão (271), Bahia (146), Espírito Santo (133), Paraná (99),
Minas Gerais (94), Paraíba
(85), Alagoas (80), Rio Grande
do Sul (79), Rio Grande do
Norte (68), Santa Catarina
(55), Amapá (55), Goiás (38),
Distrito Federal (33), Piauí
(29), Acre (29), Sergipe (21),
Rondônia (29), Mato Grosso
(13), Mato Grosso do Sul (10),
Roraima (11) e Tocantins (7).

Lockdown

OgovernodoCearáprorrogou
por mais 15 dias o decreto que

Caixões com pedras
Corpo de vítima da pandemia é levado em Manaus. Amazonas registra 649 mortes

[Em Fortaleza]
será decretado
o bloqueio total
das atividades
comerciais não
essenciais e
medidas para
restringir a
circulação

impõe regras de isolamento
social para todo o estado. A
medida adotada ontem, além
de manter todas as restrições
que já estavam em vigor, torna obrigatório o uso de máscaras a partir de hoje.
Em Fortaleza, as medidas
adotadas pelo governo estadual juntamente com a prefeitura serão ainda mais rígidaseentrarãoemvigornesta sexta-feira. Na capital, será
decretadoobloqueiototaldas
atividades comerciais não es-

senciais e medidas para restringir a circulação de pessoas e o tráfego de veículos.
“Temos os números que
comprovamqueoníveldeisolamento social reduziu muito
[no estado], refletindo no aumento no número de casos e
óbitos no Ceará, principalmente em Fortaleza”, disse o
governador, Camilo Santana.
Assim como em na capital
maranhense,SãoLuís,emFortaleza e região metropolitana
será implementado, a partir

Mundo registra mais de 250 mil óbitos
Neil Hall / AFP

FRANCE PRESSE
Paris, França

O novo coronavírus matou
pelo menos 254.532 pessoas
no mundo desde que surgiu
em dezembro na China, segundo um balanço estabelecido pela AFP às 16h de
Brasília ontem, com base em
fontes oficiais.
Desde o começo da pandemia foram contabilizados
mais de 3.629.160 casos de
contágio em 195 países ou
territórios. O número de casos diagnosticados positivos
só reflete, no entanto, parte
da totalidade de contágios
devido às políticas dos diferentes países para diagnóstico, pois alguns só o fazem
com as pessoas hospitalizadas. As autoridades consideram que até agora, pelo menos 1.124.600 pessoas se curaram da doença.
Desde as 16h de Brasília de
segunda-feira,foramregistra-

da próxima sexta-feira, o sistema conhecido como isolamento social rígido, ou lockdown. Com isso, bloqueios serão montados em vias públicas, principalmente nas divisas entre os municípios, a fim
de restringir a circulação de
pessoas e veículos.
Pessoas serão proibidas de
circular livremente por locais ou espaços públicos, tais
como ruas, praias, praças e
calçadões, salvo por atividades consideradas essenciais,
taiscomoiraomercadocomprar alimentos ou itens de
primeira necessidade.
Quem também anunciou
o lockdown foi o governador
do Pará, Helder Barbalho. A
medida foi adotada em dez
municípios do estado, ou seja, a obrigatoriedade de que a
população fique em casa e o
fechamento dos serviços que
não sejam considerados essenciais por causa da pandemia do novo coronavírus.

O Reino Unido já soma quase 30 mil falecimentos
dos 5.163 novos óbitos e 75.475
contágios no mundo. Os países que registraram o maior
número de mortos foram os
Estados Unidos, com 1.830 novos falecimentos, Reino Unido (693) e França (330).
O número de mortos nos
Estados Unidos, que registraram seu primeiro óbito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CNPJ N.º 13.912.084/0001-81
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia,
torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 13.979/20 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para
o registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos
profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, abertura no dia 12/05/2020 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na
sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.
ba.gov.br. Coribe - Bahia, 05 de maio de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 010/2020 - SAEB/DETRAN-BA

relacionado ao vírus no começo de fevereiro, chega a
70.115. O país registrou
1.193.027 contágios. As autoridades consideram que

187.180 pessoas se curaram
no país.
Depois dos Estados Unidos, o país mais afetado é o
Reino Unido, com 29.427
mortos e 194.990 casos. Cifras semanais obtidas por
diferentes agências regionais de estatísticas ofereceram ontem dados inclusive
mais trágicos com mais de
30 mil mortos. Mas diferentemente das cifras oficiais
publicadas diariamente por
Londres incluem, além dos
casos confirmados por exames, falecimentos atribuídos à Covid-19.
Na sequência estão: Itália
com 29.315 mortes (213.013
casos); Espanha, com 25.613
mortos (219.329 casos); e
França, com 25.531 mortos
(170.551 casos).

O INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde torna público a abertura de processo
público para credenciamento em cadastro de reserva de pessoas jurídicas para a prestação
de serviços médicos e realização de procedimentos no Hospital Espanhol, para atendimento
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no combate ao novo coronavírus, nas
especialidades relacionadas no edital disponível no site do Instituto: www.ints.org.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

SUSPENSÃO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020. O Município de Porto Seguro-BA, por meio
do pregoeiro designados nos autos do processo, comunica aos interessados que, em virtude da necessidade de
readequações no edital, procede com A SUSPENSÃO DA ABERTURA da presente licitação que estava prevista
para ocorrer no dia 06/05/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Oportunamente, nova data
será designada. Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar a serem realizados nos três turnos (manhã,
tarde, noite) à rede municipal e estadual de educação e o atendimento ao transporte dos estudantes universitários
do Município de Porto Seguro. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º
Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 14h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406.
Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais atos no
endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Hebert Jener Lima Santos – Pregoeiro.

Israel anuncia
descoberta de
anticorpo para
o coronavírus
AGÊNCIA BRASIL
Jerusalém, Israel

O Instituto de Israel para a
Investigação Biotecnológica,
do Ministério da Defesa,
anunciou que desenvolveu
um anticorpo para o coronavírus e que prepara a patente
paradepoisentraremcontato
com empresas farmacêuticas,
comoobjetivodeproduzirem
escala comercial.
Em comunicado, o instituto assegura que o anticorpo desenvolvido ataca e neutraliza o vírus nas pessoas
doentes. "De acordo com os
pesquisadores,
liderados
pelo professor Shmuel Shapiro, a fase de desenvolvimento do anticorpo foi concluída", acrescenta a nota.
O ministro da Defesa de Israel, Naftali Benet, visito o laboratório do instituto em Nezz Ziona, ao sul de Tel Aviv,
onde tomou conhecimento
da pesquisa. Ele afirmou que
o "anticorpo ataca o vírus de
forma monoclonal".
"Estou orgulhoso do pessoal do Instituto de Biotecnologia por esse avanço. A
criatividade e o pensamento
judaico atingiram grande
resultado", disse o ministro
na nota. O texto não especifica se foram realizados
testes em seres humanos.
Altos cargos do setor da
defesa e da segurança israelita disseram que a descoberta é a "primeira desse tipo em nível mundial".
Segundo publicação digital Times of Israel, no mundo
há cerca de uma centena de
equipes de investigação à
procura de uma vacina para
o novo coronavírus, sendo
que cerca de uma dezena estão, neste momento, em fase
de teste em seres humanos.

Com coronavírus, Ciro
Pessoa, ex-Titãs, morre
REDAÇÃO E AGÊNCIAS

Um dos fundadores da tradicional banda de rock nacional Titãs, o músico Ciro
Pessoa morreu na madrugada de ontem. A causa da
morte não foi divulgada oficialmente, mas a ex-mulher
de Pessoa, Isabela Johansen,
citou que ele estava lutando
contra o novo coronavírus.
“O corpo será cremado, e
assim que essa fase chegar
ao fim faremos um grande
show em sua homenagem”,
escreveu ela em sua conta
pessoal no Facebook.

Branco Mello, seu companheiro na banda e amigo de
longa data, confirmou a notícia no Instagram e aproveitou para homenageá-lo.
“Estou profundamente
triste com a partida do meu
irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro
Pessoa. Foi dele a ideia de
reunir os amigos compositores no começo dos anos 80
para fazermos uma banda
de rock”, escreveu Mello.
Pessoa deixou os Titãs em
1983. Nas décadas seguintes,
formou outras bandas elogiadas, como a Cabine C.

CASA MILITAR DO GOVERNADOR

COMUNICADO DE MODIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 003/2020 (CASA MILITAR DO GOVERNADOR)
A Pregoeira da Casa Militar do Governador comunica aos interessados na licitação acima referenciada, cujo
objeto é Aquisição eventual de gasolina de aviação, para os municípios de Salvador e Feira de Santana
- BA, que devido a problemas no sistema do Banco do Brasil foi alterada apenas a sua numeração, de BB
813423 para BB 814427, mantendo seu edital e a data de abertura 12/05/2020 às 10h00min. (Horário de
Brasília). 05 de maio de 2020 – Daniela Maria Marques Falcão Aranha – Maj PM – Pregoeira Oficial.

CMG
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020,
no dia 19 de maio de 2020 às 08:00h, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Aquisição de material de construção
para atender às demandas das secretarias municipais, na forma do Anexo I e Termo de Referência deste edital.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02 de Julho, 04 – Centro, ou pelo
e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro. Wagner/Ba, 05 de maio de 2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020,
no dia 19 de maio de 2020 às 11:00h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para
aquisição de Emulsão Asfáltica RR.2c e Emulsão Asfáltica Imprimer, para atender as necessidades do município, na
forma do Anexo I e Termo de Referência deste edital. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura
Municipal, situado na Praça 02 de Julho, 04 – Centro, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz
Rocha - Pregoeiro. Wagner/Ba, 05 de maio de 2020

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 009/2020 - SAEB/DETRAN-BA

Abertura: 20/05/2020 às 10:00h (horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de
Serviço de Portaria para o Detran-Ba (Sede) e as unidades descentralizadas (Ciretrans, Retrans e Postos Avançado) na região
metropolitana de Salvador e interior do Estado da Bahia. Família: 03.30 - Local da sessão: Av. Antônio Carlos Magalhães, 7.744
- Pernambués - Salvador-Ba. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites: www.comprasnet.ba.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail detran.licitacao@detran.ba.gov.br, telefones
(71) 3116-2432 e (71) 3116-2290 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17:30h no endereço mencionado.
Salvador, 05/05/2020 - Lígia Mª Conceição Silva Oliveira - Pregoeira Oficial.

Abertura: 19/05/2020 às 10:00h (horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de Conservação e Limpeza por Posto de Serviço, conforme especificações contidas em todas as Seções, Partes do Edital e
seus anexos. Família: 03.16 - Local da sessão: Av. Antônio Carlos Magalhães, 7.744 - Pernambués - Salvador-Ba. O Edital e
seus anexos poderão ser obtidos através dos sites: www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados
poderão entrar em contato através do e-mail detran.licitacao@detran.ba.gov.br, telefones (71) 3116-2432 e (71) 3116-2290
ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17:30h no endereço mencionado. Salvador, 05/05/2020 - Lígia Mª
Conceição Silva Oliveira - Pregoeira Oficial.

MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

CNPJ Nº 13.620.720/0001-00 | NIRE N º 29203615519

A Polícia Civil de Minas Gerais
instaurou inquérito policial
para apurar a origem de um
vídeo no qual uma mulher,
cuja identidade está sendo investigada, afirma que, em Belo Horizonte, caixões estariam sendo enterrados vazios
ou com pedras no lugar dos
corpos de vítimas da Covid.
Tanto a Polícia Civil quanto
a prefeitura de Belo Horizonte
afirmam que o conteúdo do
vídeoéfalso.Odelegado-geral
Wagner Sales disse que a autora do vídeo pode ser condenada a até 9 anos de prisão
por denunciação caluniosa,
difamação contra autoridade
pública, entre outro crimes.

B1

CNPJ Nº 13.311.986/0001-62 | NIRE N º 2920.358.313-7

REDUÇÃO DE CAPITAL

REDUÇÃO DE CAPITAL

MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., com sede na cidade de Salvador/BA, CNPJ/
MF 13.620.720/0001-00, com contrato social devidamente arquivado perante a JUCEB/NIRE
29203615519, vem a público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por
unanimidade dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução parcial
do capital social em R$ 13.489.669,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos
e sessenta e nove reais), mediante a eliminação de 13.489.669 (treze milhões, quatrocentos e oitenta
e nove mil, seiscentos e sessenta e nove) quotas.

MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., com sede na cidade de Salvador/BA, CNPJ/
MF 13.311.986/0001-62, com contrato social devidamente arquivado perante a JUCEB/NIRE
2920.358.313-7, vem a público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por
unanimidade dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução
parcial do capital social em R$ 25.538.997,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil,
e novecentos e noventa e sete reais), mediante a eliminação de 25.538.997 (vinte e cinco milhões,
quinhentos e trinta e oito mil, e novecentos e noventa e sete) quotas.

Presidente: Diego Paixão Nossa Villar e Secretário: Homero Leite Maia Moutinho da Silva.

Presidente: Diego Paixão Nossa Villar e Secretário: Homero Leite Maia Moutinho da Silva.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA BAHIA – OCEB, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, em seu artigo 26, inciso II, convoca todas as Cooperativas registradas/
filiadas na OCEB e sediadas no Estado da Bahia, sendo que nesta data são 158 (cento e cinquenta e oito) com direito
a voto, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia 27 de Maio de 2020, na
sala virtual que será acessada mediante link https://us02web.zoom.us/j/82392173524?pwd=YWJOOU5SL3p3MWxy
YUNxWi9OWUNUUT09, às 08:00, em primeira convocação, com maioria simples dos delegados, e às 09:00, em
segunda e última convocação, com a presença de no mínimo 11 (onze) delegados das cooperativas, para tratarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1) Deliberação sobre a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, compreendendo o Relatório de Gestão, o
Balanço Patrimonial, os Demonstrativos Financeiros e o Parecer do Conselho Fiscal; e
2) Homologação da Tabela da Contribuição Confederativa para o exercício 2020.
NOTAS:
1. As cooperativas poderão participar e votar a distância da seguinte forma: Entrar na reunião Zoom: https://us02web.
zoom.us/j/82392173524?pwd=YWJOOU5SL3p3MWxyYUNxWi9OWUNUUT09 ID da reunião: 823 9217 3524. Senha:
293672.
2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, a cooperativa que não puder participar com a presença virtual
de seu representante legal deverá encaminhar para o e-mail: rute.costa@oceb.coop.br uma Carta de Delegação, cujo
modelo está disponível no endereço eletrônico https://www.somoscooperativismo-ba.coop.br/sindicato até 30 (trinta)
minutos antes da abertura dos trabalhos do dia 27/05/2020.
3. A delegação só pode ser feita para um dos membros do Conselho de Administração ou Diretores da Cooperativa,
em atenção ao que disciplina o parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da OCEB, acessível em: www.
somoscooperativismo-ba.coop.br/assets/arquivos/OCEB/estatuto_social_oceb.pdf.
4. Para votação, as cooperativas presentes na AGO Digital receberão no dia da assembleia um e-mail para cadastro e
participação da votação que será realizado através do endereço assembleia.curia.coop.
Salvador, 06 de maio de 2020.
Cergio Tecchio
Presidente

