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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA 

PLANO PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO NORMAL NA PARAÍBA 

 

| NOTA TÉCNICA – 3ª AVALIAÇÃO NOVO NORMAL PB | 

Recomendações de melhores práticas aos municípios paraibanos em transição de 

bandeiras, cuja taxa populacional de casos da COVID-19 esteja sensivelmente acima 

das médias nacionais, regionais e estaduais observadas até 10/07/2020. 

 

ATUAL SITUAÇÃO DAS BANDEIRAS DO PLANO NOVO NORMAL: 

 

Em sua 3ª avaliação o Plano Novo Normal para Paraíba publica o balanço das novas 

bandeiras a vigorar nos 223 (duzentos e vinte e três) municípios do Estado, como segue 

abaixo: 
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ANÁLISE DO CENÁRIO DE TRANSIÇÃO DAS BANDEIRAS NA 3ª AVALIAÇÃO 

 

Para este momento é central destacar que parte significativa dos municípios que se 

encontravam em bandeira laranja na 2ª avaliação transitaram para bandeira amarela, 

o que implica na retomada lenta e gradual de atividades como as do comércio varejista 

e do transporte coletivo municipal, de acordo com os protocolos definidos pelas 

autoridades competentes. 

Contudo, faz-se necessária a manutenção de ostensivo monitoramento e 

acompanhamento das condições de abertura e da rotina diária de funcionamento das 

atividades citadas e das demais, em especial nos municípios paraibanos que se 

encontram com médias de taxas populacionais de casos da COVID-19 duas vezes 

maiores que a média nacional (Brasil), regional (Nordeste) e estadual (Paraíba), como 

observado nas 25 (vinte e cinco) cidades apresentadas abaixo: 

 

 É de fundamental importância que os referidos municípios desdobrem todos os 

esforços necessários para reverter as tendências de rápido crescimento e acúmulo de 
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casos da COVID-19, o que certamente colaboraria para o célere agravamento das 

condições sanitárias, não só em âmbito local, mas também regional e estadual. 

Mais relevante ainda é reafirmar o papel decisivo de cada um dos paraibanos e 

paraibanas na sustentação dos avanços obtidos no combate ao Coronavírus. 

Cabe aos cidadãos, não só dos municípios acima, mas de toda Paraíba e também ao 

Poder Público constituído atuar para manter os avanços que foram obtidos até aqui e 

avançar ainda mais. 

Ficar em casa o quanto possível, sempre usar máscaras ao sair, sempre evitar 

aglomerações, nunca incentivar práticas que coloquem sua saúde e a dos demais em 

risco são aprendizados deste Novo Normal que devem ser parte do cotidiano de todos 

nós. 

A jornada foi longa e bastante exigente e juntos avançamos com firmeza e segurança, 

produzindo legados que beneficiarão a Paraíba a longo prazo, que protegem e garantem 

não só a saúde, mas também a dignidade das pessoas. 

É sempre importante lembrar que as bandeiras do Plano Novo Normal não são 

estanques, ou seja, variam de acordo com as análises quinzenais acumuladas entre uma 

avaliação e outra. 

E por isso não devemos descansar nem um só minuto quando o assunto for combater 

este inimigo invisível. 

Nosso compromisso é seguir avançando rumo a este Novo Normal, que cada dia mais é 

nosso destino certo. 

Vamos juntos! 


