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COORDENAÇÃO REGIONAL 2
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n°
6.514, de 22 de julho de 2008, na Instrução Normativa ICM nº 06, de 01 de dezembro de 2009 e no artigo 2° do Decreto 9.194/201, informa que o débito decorrente do(s) auto(s) de
infração abaixo listado (s) foi (foram) constituído (s) definitivamente devido a não apresentação de recurso administrativo tempestivo ou a manifestação para parcelamento/pagamento da
multa.
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PROCESSOS

VALOR DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO

VALOR DE MULTA HOMOLOGADA

02120.000291/2011-66

AUTO DE
INTERESSADO
INFRAÇÃO
022652-A
JOSE NETO DE ARAUJO PACHECO

R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais)

02120.000015/2013-60
02120.000014/2013-15
02120.000122/2013-98
02120.000191/2010-59
02070.002918/2009-31

021651/A
021650/A
023207/B
021648/A
003564-A

R$ 1.000,00 (um mil reais)
R$ 1.000,00 (mil reais)
R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
R$ 3.000,00 (três mil reais),

R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos
reais)
R$ 1.000,00 (um mil reais)
R$ 1.000,00 (um mil reais)
R$ 3.000,00 (três mil reais).
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
R$ 3.000,00 (três mil reais),

HERNADEZ DÁVILA CRUZ ALBERTO
ALFREDO ALEJANDRO BRIEÑO BRENES
DAMACÍLIO FERREIRA DA MATA
PILGRIM FILMS & TELEVISION
JUCIE VELOSO DOS SANTOS

Ocorrida a constituição definitiva, informa-se que tal débito é passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e posterior
encaminhamento para inscrição na Dívida Ativa da União, respeitados os termos e prazos da legislação vigente.
Informa-se que o valor do auto de infração foi homologado e que para fins de cobrança, será atualizado mensalmente pela taxa SELIC e poderá ser acrescido de multa de mora,
nos termos da legislação federal pertinente.
Caso já tenha efetuado o pagamento e/ou para maiores informações sobre a multa, entrar em contato com a Coordenação de Arrecadação do ICMBio pelo e-mail:
arrecadacao@icmbio.gov.br ou pelos telefones (61) 2028-9259 / 9241 / 9556 / 9237.
KEURIS KELLY SOUZA DA SILVA
Coordenadora

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 323028

PREGÃO ELETRONICO nº 15/2020
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 07/2019. Objeto: Aquisição de medicamentos
veterinários para atender CEPENE/Itamaracá/PE. Processo nº 02030.000119/2019-79.
Vigência: 12 (doze) meses. Com adjudicação dos itens: 04, 09, 10, 11, 13, 18, 24, 25,26,
27,45 à empresa BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ/MF:
13.232.701/0001-06, Valor Global de R$ 4.681,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e um
reais) . PELO CONTRATANTE: Kleber Gomes de Oliveira-Chefe UAAF4-Salvador. PELA
CONTRATADA: BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.

Número do Contrato: 28/2018.
Nº Processo: 48500001860201711.
PREGÃO SISPP Nº 29/2017. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA -ELETRICA ANEEL. CNPJ Contratado: 19052652000106. Contratado : LIVE MARKETING, EVENTOS E COMUNICACAO - EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, por 12
meses, e alteração da Razão Social da Contratada de EHN CARVALHO SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE EIRELI-EPP para LIVE MARKETING, EVENTOS E COMUNICAÇÃO EIRELI.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 21/03/2020 a 20/03/2021. Valor Total:
R$2.132.847,12. Fonte: 174032273 - 2020NE800149. Data de Assinatura: 11/03/2020.

COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

(SICON - 17/03/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 - UASG 443033

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 323028

Nº Processo: 02070005248201987.
PREGÃO SISPP Nº 11/2019. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 05488891000190. Contratado : PLUS SERVICE EIRELI .Objeto: Contratação de serviços continuados de motorista no Parque Nacional do Iguaçu.
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/1993. Vigência: 13/03/2020 a 13/03/2021. Valor Total:
R$171.840,00. Fonte: 129442070 - 2020NE800123 Fonte: 129442070 - 2020NE800124. Data
de Assinatura: 13/03/2020.

Número do Contrato: 42/2016.
Nº Processo: 48500004742201449.
PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA -ELETRICA - ANEEL.
CNPJ Contratado: 65599953000406. Contratado : CAPGEMINI BRASIL S/A -.Objeto:
Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, e reajuste, em 4,31%, dos valores
contratuais. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. Valor
Total: R$10.398.071,60. Fonte: 174032273 - 2020NE800041 Fonte: 174032273 2020NE800042. Data de Assinatura: 10/03/2020.

(SICON - 17/03/2020) 443033-44207-2020NE800016
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 443036

(SICON - 17/03/2020)

Número do Contrato: 00018/2017, subrogado pelaUASG: 443036 - UNIDADE AVANÇADA
DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Nº Processo: 02204000045201770.
PREGÃO SISPP Nº 6/2016. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES DE -CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado: 39750831000116. Contratado : ECOLIMP SERVICOS
GERAIS EIRELI -.Objeto: Supressão de 74,2261%, de comum acordo entre as partes, e a
prorrogação do perazo de vigência do Contrato nº 18/2017. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993. Vigência: 13/02/2020 a 13/02/2021. Valor Total: R$2.198.148,60. Fonte:
250443032 - 2020NE800024. Data de Assinatura: 13/02/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 323028
Nº Processo: 48500005606201945. Objeto: Prestação de serviços de reprografia, impressão,
digitalização e plotagem, conforme especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 3/2020 e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 18/03/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h30. Endereço: Sgan 603 Modulo j, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/323028-5-00003-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

(SICON - 17/03/2020) 443033-44207-2020NE800016

UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e
Convênios

UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 443043

(SIASGnet - 16/03/2020) 323028-00001-2020NE800006

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Nº Processo: 02030000005202062. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para
fornecimento, sob demanda, a Base Avançada do CEPENE/ICMBio, em Itamaracá/PE,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus
Anexos, para fins de alimentação de peixes-bois-marinhos:. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 18/03/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h59. Endereço: Rua Frederico
Simões,
125,
Caminho
Das
Árvores
Salvador/BA
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/443043-5-00002-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 18/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/03/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 - UASG 323031
Nº Processo: 48610202729202019 . Objeto: Contratação de serviço de assinatura do Jornal
CORREIO BRAZILIENSE, para acesso via internet. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Singularidade
Declaração de Inexigibilidade em 12/03/2020. DIRCEU CARDOSO AMORELLI JUNIOR. Diretor
da Anp. Ratificação em 13/03/2020. JOSE CESARIO CECCHI. Diretor Geral Substituto da Anp.
Valor Global: R$ 389,22. CNPJ CONTRATADA : 00.001.164/0001-33 CB DIGITAL S/A.

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA
Chefe Uaaf-4

(SIDEC - 17/03/2020) 323031-32205-2020NE800144

(SIASGnet - 17/03/2020) 443033-44207-2019NE800016

EXTRATO DO CONTRATO 5.036/19-ANP-209.065

Ministério de Minas e Energia

Processo n.° 48610.209065/2019-85 Contratante: Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP. Objeto: contratação de serviços continuados de
manutenção de licenças dos softwares do fabricante Geoquest. Contratada: Geoquest
Systems B.V. Início da Vigência: 11/03/2020. Término da Vigência: 11/03/2021. Valor Total
estimado: U$ 54.250,09 ( cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta dólares e nove
centavos), com o valor total de U$ 651.001,03 (seiscentos e cinquenta e um mil, um dólar
e três centavos), perfazendo o valor mensal de R$ 234.300,70 (duzentos e trinta e quatro
mil e trezentos reais e setenta centavos), com o valor total de R$ 2.811.608,36 (dois
milhões, oitocentos e onze mil seiscentos e oito reais e trinta e seis centavos), utilizando
a conversão cambial de R$ 4,3189, correspondente a cotação em 10/02/2020. Data da
Assinatura: 11/03/2020. Assinado por: Décio Fabricio Oddone da Costa, Diretor-Geral da
ANP, e, Ana Laura Baz, Diretora da Geoquest.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 320004
Número do Contrato: 3/2017.
Nº Processo: 48000001819201696.
DISPENSA Nº 3/2017. Contratante: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -.CNPJ
Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB DISTRIBUICAO S.A. -.Objeto: Prorrogar
a vigência do Contrato n° 03/2017-MME. Fundamento Legal: Inciso II, do art. 57, da
Lei n° 8.666/93. Vigência: 16/02/2020 a 16/02/2021. Valor Total: R$1.800.000,00.
Fonte: 134032183 - 2019NE800085 Fonte: 134032183 - 2019NE800086. Data de
Assinatura: 16/02/2020.

EXTRATO CONVÊNIO
Processo: 48610.012685/2018-12. Partícipes: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP e o OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON. Objeto: Estabelecer as
diretrizes de um programa de cooperação técnica e operacional, entre a ANP e o ON,
voltado para a ampliação e a consolidação do conhecimento geológico nacional
aplicado às áreas de óleo e gás, estratégico para o desenvolvimento do país. Data de
assinatura: 13/03/2020. Vigência: 60 (sessenta) meses. Assinado por: José Cesário
Cecchi, Diretor-Geral Substituto da ANP, e João Carlos dos Anjos, Diretor do
Observatório Nacional.

(SICON - 17/03/2020) 320004-00001-2020NE800115
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020031800072
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Crônica da Cidade

>> (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

por SeverinoFrancisco >> severinofrancisco.df@dabr.com.br

Ônibus
lotados
Felizmente, a maioria das autoridades brasileiras tem assumido uma postura de seriedade ante a ameaça global
do coronavírus. A disseminação é extremamente veloz e assistimos a um esforço descomunal dos governos, das empresas e dos cidadãos no sentido de

combater a Covid-19. As atividades das
escolas foram suspensas; os eventos,
cancelados; os bares, fechados; as academias de malhação, fechadas; os campeonatos de futebol, impedidos.
E,mais,aspessoassãoestimuladasatrabalhar em casa, para evitar o contato. Abraços, beijos e até apertos de mão estão interditados. Não se recomenda chegar à distância de menos de um metro de outra pessoa.
Os síndicos dos prédios foram orientados a
não permitir a utilização das dependências
de festas e da higienização das portas, das
maçanetasedoselevadores.

As feiras também estão suspensas.
Em cada atividade desativada, muitas
pessoas deixam de garantir a sobrevivência. Os governos recorrem às reservas para apagar os incêndios de uma situação dramática. A desigualdade social que alguns governantes querem silenciar explode com toda a força em
uma situação-limite como é a da pandemia do coronavírus.
Agora, reparem só o contraste. No
meio de todo esse esforço coletivo descomunal, vejo em reportagem de um telejornal da Globo que alguns ônibus trafe-

gam superlotados, com as pessoas apinhadas em cima das outras. É o ambiente
ideal para a proliferação do coronavírus.
De nada adiantarão todas as medidas
de prevenção se os ônibus continuarem
a circular completamente cheios. Muitas
pessoas poderão ser contaminadas em
uma escala massiva. A escassez de veículos provoca aglomerações e longas filas
na Rodoviária.
Afirmo de cátedra porque sou um
usuário do transporte público. Algumas
vezes, esperei mais na parada por um
ônibus daW3 Norte para a Rodoviária do

que o tempo que despenderia para viajar
de avião para o Rio de Janeiro. Entra governo, sai governo, as empresas mandam e desmandam, embora funcionem
mediante concessão pública.
Nem em uma situação dramática como a que estamos mergulhados, eles
conseguem pensar um pouco no interesse público. Em que planeta eles estão
vivendo? Circular com ônibus lotados é
uma irresponsabilidade que anulará todos os esforços e terá consequências graves para todos, inclusive para os donos
das empresas e seus familiares.

>> entrevista LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL
Em entrevista ao CB.Poder, o coronel explicou a importância das medidas de contenção da transmissão do coronavírus no Distrito Federal

“É preciso saber se proteger”
Ed Alves/CB/D.A Press

curso no exterior ao longo dos
anos, nós sempre nos preparamos para uma situação dessas.
Então, à medida que evolua a situação, nós temos como adequar prioridades e efetivos especificamente para atender. O CBMDF estará disponível atendendo a sociedade inclusive em
questões que não fazemos no
dia a dia, mas que nós estamos
colocando à disposição agora
para o Sistema de Saúde.

» MATHEUS FERRARI
» THAIS UMBELINO
Com 26 casos confirmados de
coronavírus no Distrito Federal, o
comandante-geral do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, coronel Lisandro Paixão dos Santos,
comentou ontem os desafios e as
medidas adotadas em relação ao
isolamento social para a prevenção da doença. O militar foi o convidado do C.B Poder dessa terçafeira, parceria entre o Correio
Braziliense e a TV Brasília. “Não
adianta fazer depois que está todo
mundo doente, porque a maioria
das contaminações acontece com
pacientes assintomáticos. Eles são
mais de 80%”, afirmou o coronel.
Entre as medidas adotadas pela corporação está o monitoramento da saúde de pessoas que
desembarcarem e embarcarem no
Aeroporto Internacional de Brasília e na Rodoviária Interestadual,
com auxílio de medidores de temperatura por infravermelho. “Vamos detectar passageiros que chegaram com algum dos sintomas,
principalmente a febre”, explicou
Lisandro. Confira os principais
trechos da entrevista:

que possa receber o tratamento
adequado e não acontecer de,
mesmo sem consciência, sair
contaminando outras pessoas.
Já estão comprando mais
equipamentos?
A principal triagem é a da temperatura, dos sintomas, e, depois, do sistema de saúde. A
questão do equipamento já é algo mais rebuscado para, efetivamente, onde seja mais importante. Mesmo porque os chips
(do equipamento que detecta a
doença no ar) são liberados de
forma regular e controlada de
Cingapura, devido à demanda
mundial. Não liberam mais que
100 chips por semana. Vamos ter
poucos chips para fazer esse teste e só nos casos estritamente
necessários. O maior trabalho
é de conscientização da comunidade. É o apelo que fazemos
de que esteja consciente de fazer o isolamento. Não frequentar locais com aglomerações de

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3/2020
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Superintendente
de Licitações e Controle de Contratos e Convênios, torna público que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR GRUPO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, para contratação de SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO,
DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº3/2020 E SEUS ANEXOS. A
abertura da sessão será às 10h00 do dia 31 de março de 2020, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos sítios
www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

pessoas. De, ao sentir sintomas,
já se isolar em casa. Faça contato
com os telefones de emergência:
190, 193 e 199. O cidadão pode
ligar, tirar dúvidas e expor o que
está acontecendo. Quem atenderá será a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. E tem mais uma equipe que o
governador colocou em reforço,
de teleatendimento, com as
orientações protocolares para
dizer exatamente o que fazer.
Vimos muitos países fechando
as fronteiras, suspendendo
voos. O DF cogita, em algum
momento, fechar as divisas?
O governador vem antecipando
medidas. Ele está em reunião todos os dias para tomar essas medidas, no momento exato e adequado, além de antecipar para
que haja esse isolamento e a quarentena precoces. Não adianta
fazer depois que está todo mundo doente, porque a maioria das
contaminações acontece com
pacientes assintomáticos. Eles
são mais de 80%. Então, se não
isolar antes, acaba transmitindo
e a pessoa só vai sentir os efeitos
sete, 10, 14 dias depois. Então,

tem que antecipar. O governador
está estudando, sim. Ele já afirmou que vai tomar as providências necessárias para que a população esteja protegida.
O presidente da França,
Emmanuel Macron, disse
que estamos em uma guerra.
É uma guerra?
É uma guerra. Tanto que a nossa preparação no CBMDF, e por isso estamos nesse processo, é para
uma guerra. Uma ameaça terrorista, biológica, química, radiológica ou nuclear. Chamamos de
QBRM. O exército tem equipes especializadas nisso também. Entramos em apoio para identificar,
saber as medidas que se adota. Na
ameaça biológica, como é o caso
dessa, temos que identificar rapidamente o agente, isolar e saber
as medidas a serem adotadas. Medidas de quarentena, colocar a
pessoas que podem contagiar outras totalmente isoladas. Como
estamos lidando com comunidade, o isolamento está sendo dentro das residências. As pessoas
precisam ter consciência de que
portam um agente infeccioso e
perigoso. Por mais que 80% das

pessoas não sejam afetadas, as
pessoas suscetíveis a um risco
maior, com comorbidades, como
diabetes e outras doenças preexistentes, são estas que estão morrendo no mundo.
A sua orientação é
completamente oposta
ao que o presidente
fez no domingo…
A gente precisa lembrar de que
os acidentes e os incêndios continuam acontecendo. As pessoas
continuam se machucando. Então,
o Corpo de Bombeiros permanece
funcionando full time, dentro da
sua capacidade. A gente terá que
suspender as férias dos bombeiros.
Há uma readequação de prioridades. A atenção e o combate à Covid-19 passa a ser prioridade. Temos bombeiros também chegando da Europa, dos EUA, com sintomas… É uma questão que acomete a todos nós. Estes, nós estamos
isolando dentro de casa, para que
ele, ou faça teletrabalho ou permaneça em isolamento, com dispensa médica, quando necessário. E
nós precisamos preencher essa lacuna com os bombeiros que, com
as suas férias suspensas, possam
trabalhar também.

Caixa Seguros Holding S.A.
CNPJ/MF nº 14.045.781/0001-45 - NIRE nº 53.3.0001362-4
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Acionistas da Caixa Seguros Holding
S.A. (“Companhia”) a se reunirem em AGO/E, no dia 30/03/2020, às 11h00, a ser realizada em sua sede social,
na Cidade de Brasília - DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 – Parte A, CEP
70701-050, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos; (3)
deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares; (4) eleger membro do Comitê de
Auditoria; (5) fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Comitê de Auditoria; e
(6) ratificar a atual composição da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria. Informações Gerais: 1) Os
documentos elencados no artigo 133 da Lei nº 6404/76 e os demais necessários à tomada de decisão dos
Senhores Acionistas encontram-se à disposição na sede social da Companhia. 2) Os acionistas que se fizerem
representar por procuradores deverão depositar seus respectivos instrumentos de mandato na sede social da
Companhia na data da realização da Assembleia.
Brasília/DF, 18 de março de 2020.
Xavier Larnaudie-Eiffel
Presidente do Conselho de Administração
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O Corpo de Bombeiros cedeu
aparelhos medidores de
temperatura por infravermelho
para monitoramento da saúde
de pessoas que desembarcarem
e embarcarem no Aeroporto
Internacional de Brasília e na
Rodoviária Interestadual. Como
vai funcionar esta operação?
O Corpo de Bombeiros estará
presente fazendo uma série de
ações de controle e de apoio ao
combate ao coronavírus. Já temos bombeiros em alguns locais
fazendo triagem. O sintoma de
maior prevalência do coronavírus é a febre; depois, a tosse seca.
Os passageiros que chegaram
com algum desses sintomas,
principalmente a febre, vamos
detectar um a um, e isso está sendo articulado com a Inframerica
e com a Agência Nacional deVigilância Sanitária. Se a temperatura
da pessoa estiver elevada, ela
passa por uma segunda fase, que
é a triagem, para verificar exatamente qual é a temperatura. Se
tem outros sintomas, se está vindo de uma área endêmica, para

Vire a chave da mudança de cultura e adote providências já de
isolamento social. Pare de ir a bar, a festas noturnas”

Qual o tamanho da corporação?
Hoje, somos 5.735 bombeiros
em atividade, divididos em diversas atividades de combate a
incêndio, salvamento, atendimento pré-hospitalar, mergulho, salva vidas…
É um contingente suficiente?
Com certeza, porque os bombeiros estão bem preparados.
Nós temos militares que fizeram

Vimos até agora que a maioria
dos infectados no DF e em boa
parte do país pertence às
classes mais altas. Como será
quando o vírus chegar às
populações carentes?
Nas reuniões com o governador ele fala sobre isso, sobre como proteger essas populações. É
muito mais com informação e
com orientação. Por isso o governo e suas várias secretarias estão
produzidos muito material para
divulgar essas informações, para
que as pessoas efetivamente tomem consciência do perigo e saibam como fazer para se proteger.
E a estrutura do Estado estará
pronta para isso, para chegar às
regiões, aos domicílios.
Conversando com especialistas
e economistas eles dizem que
têm duas opções: salvam-se
vidas ou prejudica-se a
economia. Até agora a economia
está sendo prejudicada. A
prioridade é salvar vidas, certo?
Tem que avaliar todas as possibilidades. Por isso que a linha
é muito tênue. Até onde eu vou?
Como é que eu salvo vidas? Porque, se parar a economia toda,
pode trazer prejuízos também,
até morrer pessoas. É muito difícil essa avaliação. Por isso é
preciso todos os especialistas
se reunirem e fazerem um
brainstorm de tudo o que está
acontecendo e tomar as melhores decisões. Aqui no DF,
nós estamos privilegiados, porque o governador vem tomando antecipadamente as ações e
nós estamos um pouco mais
protegidos.
Se tivesse que dar um conselho
hoje para a população, para que
realmente entenda o tamanho da
crise que nós estamos vivendo,
quais recados o senhor daria?
Para quem ainda não tem
consciência, abra a internet e
assista a alguns vídeos do que
está acontecendo na Itália, no
Irã e em outros países que passam profundamente por essa
crise para ver que há possibilidade de nós chegarmos nesse
nível. Segundo: adote as medidas, vire a chave da mudança
de cultura e adote providências
já de isolamento social. Pare de
ir a bar, a festas noturnas, pare
de realizar festas, solenidades,
eventos que aglomerem pessoas e adotem as medidas de
isolamento.

