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Pacientes com sintomas gripais são 
monitorados via teleatendimento
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O objetivo é monitorar a evolução do 
quadro clínico dos pacientes, enquanto 

cumprem o isolamento domiciliar de 14 dias 
preconizado para quem tem sintomas leves 

e moderados, como medida preventiva, em 
função da pandemia de covid-19. p2
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Pacientes com sintomas gripais são 
monitorados via teleatendimento

MPT doa equipamentos para prontos atendimentos 
de Cachoeiro

 Depois de atendidos em unidades de 
saúde de Cachoeiro, pacientes com sintomas 
gripais continuam sendo acompanhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, por 
teleatendimento.

O objetivo é monitorar a evolução do quadro 
clínico dos pacientes, enquanto cumprem o 
isolamento domiciliar de 14 dias preconizado 
para quem tem sintomas leves e moderados, 
como medida preventiva, em função da 
pandemia de covid-19, doença respiratória 
provocada pelo novo coronavírus.

 O trabalho é feito por uma equipe 
multidisciplinar, coordenada pela Vigilância 
Epidemiológica do município, a partir de 
ligações telefônicas periódicas.

De acordo com a secretária municipal de 
Saúde, Luciara Botelho, essa ação possibilita 
a ampliação da assistência ao paciente com 
síndrome gripal, o que é estratégico diante do 
avanço da covid-19 no município.

“Desse modo, conseguimos avaliar, 
periodicamente, se o paciente tem melhorado 
ou se os sintomas indicam a necessidade de 
voltar a buscar atendimento nos serviços de 
saúde. Além disso, nos permite reforçar as 
recomendações e cuidados sanitários que 

precisam ser adotados não apenas pelo paciente, 
mas por toda a família”, explica a secretária, 
acrescentando que também é oferecida 
assistência psicológica aos monitorados, caso 
seja identificada a necessidade.

Protocolo de atendimento
Em Cachoeiro, o protocolo de atendimento 

a casos suspeitos de covid-19 é o preconizado 
pelo Ministério da Saúde.

Todas as síndromes gripais têm a mesma 
indicação para atendimento. Quem apresenta 
sintomas leves, como coriza e dor de garganta, 

não deve procurar os serviços de saúde, mas 
precisa iniciar, imediatamente, o isolamento 
em domicílio, por 14 dias.

Casos que apresentem febre e tosse seca, 
com ou sem falta de ar, devem ser atendidos 
nas Unidades Básicas de Saúde, para consulta 
e orientações.

Já para as pessoas que apresentem sintomas 
como falta de ar intensa, febre alta, tosse 
persistente ou agravamento de seu quadro 
clínico, a orientação é buscar assistência no 
Pronto Atendimento do Centro de Saúde Paulo 
Pereira Gomes, no bairro Baiminas.

Acompanhamento foi implementado em 
função da pandemia de coronavírus 

 A Secretaria de Saúde de Cachoeiro recebeu, 
nesta quarta-feira (15), dois ventiladores 
pulmonares para uso em transporte de emergência 
e um monitor cardíaco. Doados pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), os equipamentos 
resultam de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 
firmado com uma empresa.

Além desses itens, quatro desfibriladores – 
usados para restabelecer o ritmo cardíaco, no caso 
de uma parada cardiorrespiratória – serão entregues 
nos próximos dias.

Todos os aparelhos serão destinados aos prontos 
atendimentos localizados nos bairros Marbrasa 
(UPA 24h) e Baiminas (Centro de Saúde Paulo 
Pereira Gomes).

“São equipamentos muito importantes e 
vêm reforçar o aparato assistencial de urgência 
e emergência das nossas unidades de pronto 
atendimento, contribuindo com a nossa missão de 
salvar vidas. Somos muito gratos ao MPT, por ter 
atendido as nossas solicitações, com essa doação”, 
disse a secretária municipal de Saúde, Luciara 
Botelho.  

Ela ressalta, ainda, a importância dos 
respiradores mecânicos portáteis no contexto atual, 
de transmissão do novo coronavírus.

“Na nossa estratégia de assistência a casos 

suspeitos de covid-19, o pronto atendimento do 
Paulo Pereira Gomes é a referência para os pacientes 
com sintomas gripais que apresentam falta de ar. 
Os respiradores serão usados, por exemplo, no caso 

de um paciente que precise de suporte respiratório 
em uma eventual transferência para a Santa Casa 
de Cachoeiro, que é o hospital de referência para 
tratamento de casos da doença”, explica. 

São dois ventiladores pulmonares e um monitor 
cardíaco; quatro desfibriladores serão 

entregues nos próximos dias 
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mas compreendemos ser fundamental 
que as ações sejam feitas a tempo de 
conter a contaminação. Somente com a 
conscientização e colaboração de todos 
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Centros culturais de Cachoeiro suspendem 
visitação por 15 dias

A medida faz parte da estratégia local para prevenção e contenção do 
novo coronavírus 

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 
suspendeu a visitação aos centros culturais do 
município por 15 dias, a contar desta terça-
feira (17), como parte da estratégia para 
prevenção e contenção do novo coronavírus 
(Covid-19) – não há casos confirmados na 
cidade.

A medida se aplica à Casa dos Braga, à Casa 
da Memória (Biblioteca Pública Municipal 
Major Walter dos Santos Paiva), à Casa de 
Cultura Roberto Carlos, ao Centro Cultural 
Mestre Salatiel; ao Circo da Cultura da Praça 
de Fátima, ao Museu Ferroviário Domingos 
Lage e à Sala Levino Fanzeres, no Palácio 
Bernadino Monteiro.

Com isso, as oficinas culturais promovidas 
nesses locais pelo projeto Novos Talentos e 
pelas organizações contempladas edital de 
ocupação cultural estão temporariamente 
suspensas.

Também não estão recebendo visitas 
as bibliotecas “Roney Argeu Moraes”, na 
Estação Cidadania – Cultura (ECC) “Sérgio 
Sampaio” (Rui Pinto Bandeira), distrital de 
Itaoca e a comunitária do Paraíso (praça João 
Fardim), que é mantida em parceria com a 
associação de moradores do bairro.

“Lamentamos profundamente as medidas, 

superaremos esta crise”, esclarece a secretária 
municipal de Cultura e Turismo, Fernanda 
Martins, salientando que os centros culturais 
manterão expediente interno.

Doença provocada pelo novo coronavírus é, oficialmente, conhecida como COVID-19-
vírus que causa doença respiratória, com casos recentes registrados na China e em outros países.
Quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos podem ser mais graves, por 
exemplo, em pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situaçōes, pode ocorrer síndrome respiratória 
aguda grave e complicações.

O que é coronavírus?

Sala do Empreendedor já realizou cerca de 
900 atendimentos remotos

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro já 
realizou cerca de 900 atendimentos por telefone 
e e-mail, desde a suspensão do atendimento 
presencial por conta das medidas de isolamento 
social. O serviço telefônico funciona de 9h às 18h, 
de segunda a sexta.

O órgão disponibilizou o telefone (28) 99945-
6013 e o e-mail semdec.saladoempreendedor@
cachoeiro.es.gov.br como canais de 
relacionamento com os empreendedores do 
município. Já o telefone (28) 3155-5223 serve para 
orientações de MEI, sobre crédito e informações 
gerais, além de dar a possibilidade de contato com 
o Sine de Cachoeiro.

Para os microempreendedores individuais 
(MEI), foram 508 atendimentos, sendo a maior 
parte para esclarecimento de dúvidas sobre como 
oter o auxílio de R$ 600, oferecido pelo governo 
federal. Porém, também é possível receber 
orientações sobre declaração anual de faturamento 
de MEI; emissão de nota fi scal eletrônica; boletos 
e certifi cado de MEI; e consulta de viabilidade 
para abertura de negócio e formalização.

Os atendimentos incluíram, ainda, 387 
orientações e simulações de crédito referentes 
à linha emergencial do programa Nossocrédito, 
direcionada a empresas que tenham atividades 

impactadas pela pandemia. Para consultar 
este serviço específi co, há o telefone é (28) 
98817-5970 (ligação e WhatsApp) e o e-mail 
nossocreditocachoeiro@gmail.com

“Nosso objetivo é oferecer suporte e apontar 
soluções aos empreendedores de Cachoeiro neste 

momento de crise. Com isso, dentro das nossas 
possibilidades, disponibilizamos estes canais de 
atendimento, e estamos orientando e esclarecendo 
dúvidas”, afi rma o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Francisco 
Montovanelli. 

Atendimento presencial está suspenso 
devido ao isolamento social 
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(Covid-19) – não há casos confirmados na 
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da Memória (Biblioteca Pública Municipal 
Major Walter dos Santos Paiva), à Casa de 
Cultura Roberto Carlos, ao Centro Cultural 
Mestre Salatiel; ao Circo da Cultura da Praça 
de Fátima, ao Museu Ferroviário Domingos 
Lage e à Sala Levino Fanzeres, no Palácio 
Bernadino Monteiro.

Com isso, as oficinas culturais promovidas 
nesses locais pelo projeto Novos Talentos e 
pelas organizações contempladas edital de 
ocupação cultural estão temporariamente 
suspensas.

Também não estão recebendo visitas 
as bibliotecas “Roney Argeu Moraes”, na 
Estação Cidadania – Cultura (ECC) “Sérgio 
Sampaio” (Rui Pinto Bandeira), distrital de 
Itaoca e a comunitária do Paraíso (praça João 
Fardim), que é mantida em parceria com a 
associação de moradores do bairro.

“Lamentamos profundamente as medidas, 

superaremos esta crise”, esclarece a secretária 
municipal de Cultura e Turismo, Fernanda 
Martins, salientando que os centros culturais 
manterão expediente interno.

Doença provocada pelo novo coronavírus é, oficialmente, conhecida como COVID-19-
vírus que causa doença respiratória, com casos recentes registrados na China e em outros países.
Quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos podem ser mais graves, por 
exemplo, em pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situaçōes, pode ocorrer síndrome respiratória 
aguda grave e complicações.

O que é coronavírus?

Ofi cinas artísticas dos centros culturais 
acontecem pela internet

Os alunos das ofi cinas artísticas dos centros culturais 
de Cachoeiro de Itapemirim estão recebendo suas 
aulas pela internet, durante o período de isolamento 
social decorrente da pandemia do novo coronavírus. 
As ofi cinas são ministradas por entidades selecionadas 
no último edital de ocupação de centros culturais, da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

O Programa de Promoção e Assistência Social – 
Casa Verde oferece aulas de musicalização infantil 
na Casa de Cultura Roberto Carlos, com 65 alunos, 
divididos em oito turmas. Com o isolamento social, 
as aulas estão acontecendo por meio de aplicativos de 
mídias sociais, com vídeos e tarefas domiciliares. “O 
momento exige cautela e colaboração para fazermos 
jus à credibilidade que cada família deposita em 
nossos serviços, estreitando ainda mais a efetividade 
de nossa parceria”, comenta Lorena Sá, uma das 
professoras do projeto,.

Membros da Associação Teatral de Cachoeiro 
(Asteca), que realizam aulas de teatro e dança para para 
crianças, jovens e adultos no Circo da Cultura, estão 
enviando vídeos com comandos e áudios orientativos 
aos alunos, por meio do WhatsApp. “Para nossos 
professores tudo é muito novo, e estamos juntos com 
os alunos nos esforçando para manter a arte ativa, 
mesmo em meio a esse momento inusitado”, afi rma 
Talita Miranda Ribeiro, responsável pela Asteca.

Já o Instituto Nossa Senhora da Penha realiza 
ofi cinas de criação de dramaturgia e de interpretação, 
na Biblioteca Pública Municipal “Major Walter dos 
Santos Paiva”. Atualmente, os participantes – cerca 
de 60 adolescentes e jovens – estão recebendo vídeo 
aulas. “Trabalhar teatro on-line não é fácil, pois a arte 
precisa do encontro. Porém, é preciso encontrar uma 
forma de reinventar a metodologia, para que os alunos 
continuem animados para o retorno futuro das aulas 
presenciais”, explica a coordenadora pedagógica do 
projeto, Brenda Perim.

A Associação Cultural Mocambos Capoeira, por 
sua vez, é responsável pelas aulas de capoeira e outras 
expressões populares, que acontecem no Centro 
Cultural Mestre Salatiel. As ofi cinas contam com mais 
de 40 alunos inscritos, e os professores têm realizado 
as aulas por vídeo conferências ao vivo, através de um 
aplicativo, e envio de vídeos adicionais. “Foi o meio 
que encontramos para dar continuidade ao trabalho 
e trazer um pouco de alegria em meio a esta crise”, 
ressalta a mestra Kely Belato (Vampyra).

“Em um momento onde estamos reaprendendo 
a viver, usar a criatividade e se reinventar são saídas 
para que as coisas não parem. Os profi ssionais da 
arte estão criando e usando as ferramentas possíveis 
para prosseguir. Vamos acreditar”, ressalta a secretária 
municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Artes plásticas e cerâmica
Também no Centro Cultural Mestre Salatiel, eram 

realizadas as ofi cinas de artes plásticas e cerâmica, 
coordenadas pelo Projeto Tauá. De acordo com o 
produtor artístico, Anclébio Júnior, não foi possível 
adaptar as aulas por meio tecnológicos, pois, a maioria 
dos participantes (idosos) são do grupo de risco do 
coronavírus. Além disso, muitos deles não possuem 
boas conexões ou aparelhos com acesso à internet.

Outro empecilho, segundo o produtor, é a 
difi culdade de obtenção do material utilizado para 
a produção de peças para arte ceramista. “É um 
momento complicado, mas quando tudo isso passar, 
as aulas serão repostas e este tempo será muito bem 
aproveitado pelos alunos”, salienta. 

Alunos recebem instruções para 
praticarem em casa
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

AT O S  D O  P O D E R  E X E C U T I V O  M U N I C I PA L

PORTARIA Nº 444/2020

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE.

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos 
Decretos nºs. 27.488/2018 e 28.401/2019, 

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde aos servidores 
constantes na relação abaixo, conforme atestados médicos 
apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do 
artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.910, de 
20/12/2013 e Decreto nº 29.111/2019.

SERVIDOR CARGO LOTAÇÃO

LICENÇA

 PROC. Nº

Duração Início

ANA CRISTINA LYRIO 
RANGEL PROFESSOR PEB A SEME 01 DIA 09/03/2020 1-10165/2020

CLEGE DA ROCHA 
RIBEIRO

AGENTE DE APOIO 
EDUCACIONAL SEME 01 DIA 10/03/2020 1-10161/2020

LESSANDRA  VANINI 
MACATROZO PROFESSOR    PEB B SEME 01 DIA 11/03/2020 1-10163/2020

Art. 2º Revogar as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de março de 2020.

GUSTAVO CARVALHO LINS 
Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos

D ATA C I

CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI - CNPJ nº. 
31.720.485/0001-11 – Assembleia Geral Extraordinária – Edital 
de Convocação – Estão convocados os representantes legais 
do acionista único, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim, nomeados por meio do Decreto Municipal Nº 28.325, 
Nº 28.808, ofício SEME/GAB nº 880/2019, ofício SEMGOV/
Nº 001/2020 e Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária 2020 
que integram o Conselho de Administração da Companhia 
de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim – 
DATACI a se reunirem para participarem da 3ª Extraordinária a 
realizar-se no dia 17 de abril de 2020 às 15:00 horas, por meio 
de videoconferência, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: QUORUM DE VOTAÇÃO: a Assembleia Geral 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença online 
de Conselheiros que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) 
daqueles com direito de voto; em segunda convocação instalar-
se-á com qualquer número. 1- TERMO DE CESSÃO DO 
APLICATIVO E-COMMERCE; 2- OFÍCIO SOLICITANDO 
PAGAMENTO ÀS SECRETARIAS DA PMCI. Cachoeiro de 
Itapemirim, 16 de abril de 2020. André Ferrari Fonseca - Presidente 
do Conselho de Administração.

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor Presidente DATACI

www.cachoeiro.es.gov.br

Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, 
Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, 
endereço das secretarias, telefones de atendimento, 
serviços municipais e consulta de processos.


