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O GRUPO
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro foi o
primeiro hospital do Sul do Estado do Espirito
Santo. Em 2020 a instituição completou 120
anos de serviços prestados à população.
Fazer com que uma instituição centenária
continue por tanto tempo oferecendo serviço
de qualidade é um desaﬁo diário.
São 120 anos de tradição e importância para a
população de 27 municípios do Sul do Estado.
E a participação de todos é fundamental para o
bom funcionamento da nossa instituição.
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MENSAGEM DA
SUPERINTENDENTE
Há um tempo para todas as coisas. Tudo tem seu tempo
determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo
do céu". (Eclesiastes 3.1).
O ano de 2020 foi, sem dúvidas, um tempo que jamais
esqueceremos. Um tempo de muitos desaﬁos e
aprendizados.
Foi um tempo de medo, incertezas e inseguranças que
nos obrigou a tomar medidas de proteção, ﬁcar em casa,
mudar atos e atitudes, nos cuidar mais e nos preocupar
com o outro, principalmente com familiares.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim
permaneceu ﬁel aos seus princípios e compromisso de
cuidar e salvar vidas, oferencendo assistência à saúde
com compromisso ético e cristão.
Tivemos a oportunidade de vivenciar a misericórdia e a
humanização da técnica no tratamento e
restabelecimento da saúde de nossos pacientes.
Todo corpo clínico, administrativo e assistencial do
hospital se uniram para doarem seu melhor no combate
a esta doença, até então desconhecida e avassaladora.
Descobrimos que a solidariedade, dedicação e amor ao
próximo fazem a diferença no cuidado da saúde,
conforto físico e espiritual.
A certeza do "dever cumprido" nos anima e fortalece para
enfrentarmos um novo ano e novos desaﬁos.
Que venha 2021 com muita saúde, força, coragem, paz e
sucesso para que todo brasileiro tenha acesso à
vacinação, sem descuidar das ações preventivas para
que possamos controlar este mal que aﬂige a
humanidade.

Uma boa leitura a todos!
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HOSPITAL SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO
Fundada em 27 de janeiro de 1900, a Santa Casa de
Misericordia de Cachoeiro de Itapemirim é o hospital mais
tradicional da região Sul. Atua na área de saúde com duas
unidades, Cachoeiro e Castelo, e administra o Hospital
Menino Jesus no distrito de Itaipava, município de
Itapemirim.
Em Cachoeiro, possui uma estrutura com 209 leitos SUS
especializados em traumatologia, atendendo 24 horas a
população de 650 mil habitantes, em 27 municípios.
Na ﬁlial Castelense são 55 leitos com pronto-socorro, área
de pediatria, obstetrícia, clínica médica, ortopedia, cirurgia
geral e laboratório de análises clínicas e serviços
assistenciais de centro cirúrgico, maternidade, diagnóstico
por imagem e serviço de nutrição e dietética.
O hospital Menino Jesus, Unidade municipal, administrado
por meio de um contrato de gestão, são 56 leitos, sendo 24
de maternidade e obstetrícia, 4 pediatria, 7 pré-parto, 11
pronto -socorro e 10 de UTI Geral.

PANORAMA GERAL SANTA CASA - MATRIZ

8.131,05m ²

962
209

150
15
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IDEOLOGIA INSTITUCIONAL

Oferecer assistência a saúde

Oferecer assistência à saúde com compromisso
ético e cristão.

Ser reconhecido pela sociedade como hospital
ﬁlantrópico de excelência no atendimento com
eﬁciência e inovação tecnológica, até 2021 no
Estado do Espírito Santo.

Compromisso ético
Credibilidade
Humanização
Misericórdia
Sustentabilidade
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LINHA DO TEMPO

08
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GABINETE DE CRISE
Desde o surgimento do coronavírus no Espírito Santo, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro
tomou uma série de medidas e ações para evitar a propagação da doença e proteger suas
funcionários e pacientes da contaminação.
Uma das mais importantes foi a criação do Gabinete de crise. Composto por equipe técnica
multiproﬁssional, com reuniões diárias para o gerenciamento das demandas o gabinete foi o
responsável pela implantação de medidas importantes na instituição e unidades do grupo.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE GESTÃO
DA PANDEMIA
Adaptações físicas de enfermarias e UTI para atendimento de pacientes vítimas da COVID-19;

Avaliação diária de disponibilidade de leitos;

Suspensão de visitas, cirurgias eletivas, coletas laboratoriais externas e consultas ambulatoriais;

Criação de ações humanizadas e apoio espiritual junto a familiares, pacientes e equipe;

Criação e implantação de protocolos de atendimento e boletins epidemiológicos diários;

Treinamentos dos funcionários e criação de plataforma online com orientações e protocolos clínicos;

Criação de peças publícitárias e campanhas informativas sobre a Covid-19
Disponibilização de boletins informativos diários para população em geral e imprensa;

Criação de Guia com informações do coronavírus disponível pelo site;
Oferta de atendimento psicológico e acompanhamento dos proﬁssionais da Linha de frente;
Mudança temporária de rotinas administrativas;
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FILANTROPIA
Quando analisamos os dados dos serviços de produção
e assistências percebemos a grandeza do hospital
Santa Casa e a importância da Instituição para o
Estado do Espirito Santo de forma especial para a
região Sul, principalmente em 2020. O hospital
mesmo atuando no combate a pandemia permaneceu
ativamente com seus serviços de Urgência e
emergência.

NÚMEROS GERAIS
25 mil

60 mil

Atendimentos
Urgência

Sessões de
reabilitação

8 mil

285 mil
Exames
laboratoriais

Internações

2020

Atendimentos
de Hemodiálise

35 mil
Diagnósticos
por imagem

22 mil

8 mil
Cirurgias

Parâmetro: Estatísticas 2020
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ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO
PACIENTES

PROCEDÊNCIA
Cachoeiro de Itapemirim

RANKING HOSPITALAR
Conforme os dados apontados pelo Ministério da Saúde,
em termos de produtividade, a Santa Casa de Misericórdia
de Cachoeiro de Itapemirim ocupa o 4º Lugar geral no
Estado entre os hospitais mais produtivos quando
comparamos o número de contas aprovadas, ocupando o
1º Lugar no Sul do Estado.
Os dados do quadro produtivo considerando os 4 anos
anteriores a pandemia provocada pela Covid-19,
evidenciam a importância estratégica da instituição para
a Macrorregião Sul e para o Estado do Espírito Santo.

4158

Marataízes

441

Itapemirim

400

Castelo

385

Vargem Alta

297

Alegre

263

Presidente Kennedy

250

Iúna

219

Muqui

207

Mimoso do Sul

202

Outros Estados

80
Parâmetro: Estatísticas 2020

PRODUÇÃO HOSPITALAR
OUTROS ATENDIMENTOS
Através da análise da produção
hospitalar é possível observar a
grande estrutura de serviços
complementares necessários para
funcionamento da Santa Casa
Cachoeiro.

2020

Refeições

375 mil

Serviço Social

15 mil

Transporte (KM rodado)

194

Lavanderia (KG roupa lavada)

343

Esterilização ( Nº Volumes )

199 mil

Manutenções e consertos

2.923

Parâmetro: Estatísticas 2020
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COVID-19
Desde que a Santa Casa de Misericórdia
C a c h o e i ro fo i re fe re n c i a d a p a ra o
tratamento de pacientes com Covid-19, no
mês de março de 2020, o hospital realizou
uma verdadeira força-tarefa para manter
sua tradição de oferecer sempre o melhor
atendimento. E o resultado de todo o
empenho se reﬂete nos números.

SERVIÇO
Teste COVID-19

Nº

1542

Pacientes internados

564

Pacientes atendidos

1500
Parâmetro: Tabnet/SCIH/ Sistema MV - 2020

De março até dezembro, o hospital registrou mais de 1500 atendimentos a pacientes suspeitos ou
conﬁrmado com a doença, foram 564 internações.
A Santa Casa foi o primeiro hospital do Sul do Estado referenciado pelo Governo do Estado a assumir
essa missão de atender pacientes com o novo coronavírus.
Do início da pandemia até nos dias atuais o hospital trabalhou com uma quantidade de leitos variadas,
chegando a ofertar 36 leitos de UTI e 41 leitos de enfermaria, permanecendo em 27 leitos de UTI e 41
leitos de enfermaria por um longo período.
Com a estabilização dos casos, no mês de setembro, o hospital iniciou a desmobilização de sua
quantidade de leitos, tendo como objetivo atender as demandas de Urgência e Emergência que
aumentavam.
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DESENVOLVIMENTO
HUMANO E SAÚDE DO TRABALHADOR
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim busca a qualiﬁcação de seus
proﬁssionais, proporcionando aos pacientes um atendimento com excelência e qualidade.
Para isso, são disponibilizadas as oportunidades efetivas de desenvolvimento, treinamento e
aperfeiçoamento proﬁssional. As ações são promovidas em conjunto com as áreas de
Administração de Pessoal e Recursos Humanos.
Além dos atendimentos às demandas relacionadas a recrutamento e seleção, a equipe buscou
novas parcerias e descontos em empresas locais para os funcionários, promoveu o “ Programa
de treinamento de lideranças” e “ Programa de Integração de Novos colaboradores”, e ofertou
bolsas de estudos para que os funcionários pudessem ter acesso ao ensino superior.
Para chamar a atenção sobre a importância de deixar o corpo hidratado, o Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu
uma campanha interna com distribuição de água mineral entre os funcionários, cartazes
educativos em locais especíﬁcos e adesivos em sanitários da instituição.
Outra ação de valorização da saúde dos funcionários foi a Campanha sobre a prevenção do
HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.
A iniciativa, promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), fez parte
da campanha Dezembro Vermelho, que tem como objetivo chamar atenção para as medidas
de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o
HIV.
Foram distribuídos materiais educativos sobre a contaminação do vírus e realizados exames
rápidos em funcionários.
Também podemos citar as ações de Diálogo Diário de Segurança realizadas semanalmente
pelo SESMT junto aos setores de apoio, manutenção, engenharia e transporte, treinamento
anual sobre NR35, campanhas de vacinação, Treinamento teórico e prático de prevenção e
combate à incêndio, abordagens nos setores de forma a identiﬁcar condições inseguras.
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ENSINO E PESQUISA
Criada em outubro de 2017 O Departamento de

Ensino e Pesquisa tem como missão transformar o
hospital em referência em ensino e pesquisa na
região.
Entre suas atividades estão o desenvolvimento da
residência médica, a educação continuada do
corpo médico e multiproﬁssional, os estágios
proﬁssionais e acadêmicos, a realização de
eventos cientíﬁcos e o incentivo a pesquisa clínica.
O ano de 2020 o setor passou a ofertar mais vagas
para residência em clínica médica e mesmo com a
pandemia deu andamento aos programas com a
realização de sessões clínicas, educação
continuada, sessões de radiologia com aulas e
discussões de casos.

15

FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL
Em 2020, a assessoria de Comunicação desenvolveu
diversas campanhas internas e externas, com a proposta
de divulgar ações e projetos desenvolvidos pelo hospital
Santa Casa, Filial Castelo, Lar de Idosos Adelson Rebello
Moreira e Hospital Menino Jesus.
O foco do planejamento de comunicação foi o
desenvolvimento de campanhas em combate a
pandemia da COVID-19.
A ação para arrecadação de doações, ganhou espaço na
mídia por meio de parcerias com os veículos de
comunicação da região. A campanha foi assinada de
forma gratuita pela agência Conteúdo.

IMPRENSA
O Grupo Santa Casa esteve fortemente na imprensa em
2020, foram 550 inserções positivas de mídia

espontânea em

diversos veículos de comunicação
como jornais, revistas, TV, rádio e sites.

SITE
E m 2 0 2 0, o s i t e i n s t i t u c i o n a l
registrou um crescimento no número
de novos acessos, foram 34 mil.

REDES SOCIAIS
Nas redes sociais a Santa Casa está presente no Facebook, Instagram e Youtube,
apresentando sempre contéudos relevantes de promoção a saúde e institucionais,
levando clareza e informação sobre as ações desenvolvidas.

DADOS DO PERFIL

13 MIL
SEGUIDORES
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13.126
SEGUIDORES NA PÁGINA

DESTAQUES 2020
PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES
No Dia Mundial do Rim, a Santa Casa de Misericórdia
Cachoeiro reforçou sua importância e contribuição no
tratamento da doença renal crônica para os
municípios do Sul do Estado. Só em 2020, foram
realizadas uma média de 22 mil sessões de diálise.
Para chamar atenção sobre os riscos da doença renal
crônica, a Santa Casa foi uma das instituições
presentes em ação educativa que aconteceu na Praça
Jerônimo Monteiro.
No local, foram realizados testes de glicose, aferição
de pressão e informação de como as pessoas podem
realizar o exame preventivo e evitar complicações
mais graves da doença.

Galões, plásticos, folhas e papelão utilizados pela
instituição já tem destino certo. Após picotados
são encaminhados às empresas de reciclagens,
que adquirem os materiais a preço simbólico e em
troca contribuem com as ações de Humanização
que são realizadas pela Santa Casa Cachoeiro.
Desde 2010 o hospital possui um projeto
direcionado para reciclagem de seus itens, onde
todo recurso arrecadado é investido em ações de
humanização para pacientes e funcionários.

Outra ação de destaque foi o trabalho realizado para
estimulo àdoação de órgãos, tendo em vista a baixa
das doações no período de pandemia.
A Comissão Interna de Captação de Órgãos do
hospital desenvolveu uma programação especial
alusiva ao Setembro Verde, com homenagens às
famílias de doadores de órgãos, criação de vídeo
educativo falando da importância do gesto,
distribuição de ﬁtas de conscientização para
funcionários, divulgação de peças publicitárias em
redes sociais, decoração temática do Jardim
Terapêutico do hospital com ﬂores que levavam o
nome de doadores de órgãos e iluminação temática
da fachada da instituição.
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Em combate a pandemia, a instituição realizou
diversas abordagens educativas nas redes sociais e
junto aos colaboradores, na busca de conscientizar a
população para os cuidados e medidas de segurança,
utilizando de vídeos educativos, criação de Guia sobre
a doença, banners, cartazes e backdroop para
sinalização da área hospitalar.
A implantação de ações de humanização como: vídeochamadas para pacientes, suporte psicológico e
espiritual aos colaboradores, homenagens aos
colaboradores da linha de frente, além de
fornecimento de boletins informativos diários sobre
os atendimentos realizados na instituição, foram
indispensáveis para levar conforto e segurança à
equipe e população em geral no período de maior
fragilidade.

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro foi
parceira do Sicoob Credirochas para
realização de mais uma edição do Projeto
Prevenir.
A iniciativa que aconteceu como parte da
programação do Outubro Rosa, tendo como
objetivo fazer o diagnóstico precoce do
c â n c e r
d e
m a m a .
Em 2020 foram atendidas 100 mulheres de
Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Atílio
Vivácqua que realizaram exames
especializados e passaram por consulta com
médico oncologista.
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Para estimular a doação de Sangue e manter o estoque
abastecido, principalmente no período de pandemia, onde
relatamos uma baixa muito grande nas doações de
sangue, o hospital realizou diversas iniciativas.
Entre as principais ações para doação de sangue
destacamos: parceria com Clube de Futebol Estrela do
Norte para distribuição de camisas personalizadas aos
t o rc e d o re s q u e d o a re m s a n g u e , p a rc e r i a c o m
empresários locais para realização da Semana do doador,
Parceria com religiosos para divulgações de incentivo a
doação em igrejas e parcerias constantes com os veículos
de comunicação para divulgação do estoque de sangue.

FILIAL CASTELO
Em Julho de 2011, a convite do Governo do Estado e da
Prefeitura de Castelo, município vizinho, a Santa Casa
Cachoeiro assumiu o hospital da cidade, no qual abriu a Filial
Castelo.
A Santa Casa de Misericórdia Filial Castelo é um hospital
geral que atende ao Sistema Único de Saúde, particular e
convênio, com a seguinte estrutura: Pronto socorro, área de
pediatria, obstetrícia, clínica médica, ortopedia, cirurgia geral
e laboratório de análises clínicas.
Mesmo com a pandemia a Filial continuou a prestar serviços
de suporte a população de Castelo e região.
O ano de 2020 foi i marcado pelo iniciada da construção de
uma UTI na unidade. A obra contempla com 10 leitos para
pacientes graves e de risco, sendo um sonho antigo dos
moradores da cidade.
A equipe de gestão também realizou treinamentos
importantes, ações de humanização e duas campanhas:
incentivo a amamentação e de saúde mental, em
conformidade com os serviços ofertados.

NÚMEROS
FILIAL CASTELO 2020

32.938
ATENDIMENTOS
AMBULATORIAIS E
PRONTO SOCORRO

2.155
INTERNAÇÕES

236
INTERNAÇÕES
CIRÚRGICAS
20

65

INTERNAÇÕES
PEDIÁTRICA

1.019
INTERNAÇÕES
CLÍNICA MÉDICA

273
INTERNAÇÕES
GINECOLÓGICAS
E OBSTÉTRICAS

HOSPITAL
MENINO JESUS
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro assumiu a direção do
Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, no dia 3 de janeiro de
2020, levando sua tradição e credibilidade no atendimento
em saúde também para a população do Litoral Sul do Estado.
Assumiu com a proposta de implantar novos serviços na
instituição, como pediatria e ortopedia. A ação marcou a
expansão da Santa Casa no ano em que completa 120 anos
de fundação.
O Hospital dispõe de Pronto atendimento geral e obstétrico
24 horas, para urgência e emergência, é credenciado à Rede
Cegonha, Programa do Estado do Espírito Santo, sendo
referência para os municípios de Itapemirim, Anchieta,
Marataízes, Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo e Piúma, para
atendimento a gestante de Riscos Habituais, além de atender
pacientes proveniente de outros municípios.
Entre as ações desenvolvidas em 2020 está o início das
obras de construção de uma Unidade de Terapia Intensiva.

NÚMEROS HOSPITAL
MENINO JESUS 2020

32.730
CONSULTAS DE URGÊNCIA
PRONTO SOCORRO

5.074
CONSULTAS DE URGÊNCIA
MATERNIDADE
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1.739
INTERNAÇÕES
OBSTÉTRICAS

107
INTERNAÇÕES
GINECOLÓGICAS

39

INTERNAÇÕES
PEDIÁTRICA

FAZENDA SANTA CASA
Com a proposta de produzir alimentos de qualidade para o
restaurante da Santa Casa Cachoeiro, foi iniciado em
agosto de 2019 o “ Projeto Cuidar de Vidas” que utiliza da
mão de obra de detentas para operacionalizar a produção
agrícola da Fazenda do hospital.
O projeto que conta com 10 fases e atualmente está na 3ª
etapa. Com todas as atividades em funcionamento em
período anterior a pandemia, gerava uma economia mensal
total de R$ 10 mil.
Todos os investimentos na fazenda do hospital para
estruturação do projeto foi possível graças a parcerias e
doações.

Ações sustentáveis
- Plantio de frutas e hortaliças de forma orgânica
- Oléo de fritura é destinado a fabricação de sabão
- Implantação de técnicas sustentáveis para
criação de animais;
- Implantação de Projeto de eﬁciência energética
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LAR DE IDOSOS ADELSON
REBELLO MOREIRA
A maior ação de responsabilidade Social da instituição
ainda é a administração do Lar de Idosos Adelson
Rebello Moreira. Uma instituição que abriga idosos em
sua maioria carentes e que foi fundada para acolher
idosos que eram abandonados no hospital.
Atualmente o Lar é uma das instituições mais bem
estruturadas do Estado.
Em 2020, a instituição que conta com uma média de
40 idosos, implantou medidas restritivas de grande
impacto no combate a Covid-19.
E sem deixar de lado a humanização, na busca de
amenizar a saudade de parentes e familiares,
elaborou com calendário de atividades especial para o
período.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro contribui na
administração do abrigo em parceria com o Instituto
Pró-Vitae, desde sua fundação.
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PARCERIAS E DOAÇÕES
A Santa Casa Cachoeiro além de prestar contas de todo recurso e doações recebidas com total
transparência, deixa registrado neste relatório o seu agradecimento aos parlamentares capixabas,
órgãos públicos, empresas privadas e pessoas em geral, que responderam ao apelo da instituição e
contribuiram com doações diversas.

Acenda a Luz da Esperança
O Projeto funciona a partir de doações estimuladas por serviço de telemarketing e visa melhorias
constantes na realização dos serviços prestados. Atualmente as ações abrangem todo o Estado, com
foco especial para a região sul.
O recurso arrecadado em 2020 foi empregado em reformas e manutenções das enfermarias SUS.

R$ 178.187,25

Doações espontâneas na conta de energia

OUTRAS DOAÇÕES
DESCRIÇÃO
EDP Escelsa - Contrato para compra de insumos hospitalares COVID-19

DESCRIÇÃO

VALOR
R$ 1.000,000,00

VALOR

Cooperativa Sicoob - Projeto de Recuperação de Nascentes - Fazenda

R$ 4.999,50

Cooperativa Sicoob - Projeto Cuidar de Vidas - Fazenda

R$ 60.000,00

DESCRIÇÃO

VALOR

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - Doação de
Veículo Strada para fazenda

R$ 15.000,00

DESCRIÇÃO

VALOR

Cofril - Doação de recursos para Construção de galinheiro na Fazenda

DESCRIÇÃO
Uniaves - Doação de aves para refeição de funcionários e pacientes

R$ 12.000,00

VALOR
R$ 90.500,52
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EMENDAS ESTADUAIS

VALOR

EMPENHADAS 2020

Dep. Marcelo Santos

R$ 130.000,00

Dep. Emilio Mameri

R$ 29.700,00

Dep. Hércules Silveira
Dep. Sérgio Majeski
Dep. Torino Marques
Dep. Erick Musso

R$ 70.000,00

EMENDAS FEDERAIS
EMPENHADAS 2020

O acompanhamento de todo processo
de compra de materiais e equipamentos
estão disponiveis para consulta no site
institucional,link transparência.

VALOR

Dep. Norma Ayub

R$ 1.000.000,00

Dep. Evair de Melo

R$ 600.000,00

Dep. Amaro Neto

R$ 150.000,00

Dep.Sérgio Vidigal

R$ 100.000,00

Dep.Soraya Manatto

R$ 700.000,00

PROGRAMAS FEDERAIS
MAC - CUSTEIO
Dep. Evair de Melo
Dep. Marcus Vicente
Dep. Sérgio Vidigal
Dep. Norma Ayub
Dep. Josias de Vitória

VALOR
R$ 2.198.384,00

Governo Federal - Auxílio Emergêncial

R$ 906.520,08

Governo Federal - Auxílio Emergêncial

R$ 1.954.360,10

Dep. Evair de Melo

R$ 400.000,00

Dep. Helder Salomão

R$ 300.000,00

Dep. Lauriete Rodrigues de Jesus

R$ 150.000,00

PROGRAMAS ESTADUAIS
FES - CUSTEIO

VALOR

Governo Estadual - COVID-19

R$ 1.470.160,18

Dep. Luciano Machado

R$ 100.000,00

Campanha de doações COVID-19
Visando a captação de recursos para compra de EPIS e materiais para combate à pandemia, a Santa Casa
realizou uma Campanha publicitária, contando com a participação dos veículos de comunicação locais, na
busca de estimular doações a serem feitas em dinheiro, cartão de crédito, picpay ou transferência
bancária.
Além da doação em espécie também existia a possibilidade de doação em itens de higiene e limpeza,
álcool em gel e EPIS.
Para promover a campanha, foram realizadas três lives shows, com a participação de músicos da região e
ﬁrmadas parcerias com diversas empresas, clubes de serviços, faculdades, escolas e comunidades da
região.
Além dos itens de combate a COVID-19, o hospital recebeu doações de roupas para bazar da Misericórdia
que comercializadas por um valor simbólico ajudaram na compra de: lixeiras hospitalares, contentores de
lixo, ar- condicionado, manutenções e peças de equipamentos, tecidos e televisão.

Doações/Lives/Venda de livros

R$ 26 mil

Ação Sicoob Dia ‘’C’’

R$ 22 mil

Fraldas Geriátricas

3 mil unidades

Doações de Álcool em gel

700 litros

Doações de Protetores Faciais

1000 unidades

Higiene e limpeza

100 unidades

Cloro e água sanitária
Máscaras faciais

500 litros
1.850 unidades

FILIAL CASTELO
EMENDAS ESTADUAIS
EMPENHADAS 2020

VALOR

Dep. Enivaldo dos Anjos

R$ 14.948,02

Dep.Theodorico Ferraço

R$ 39.712,01

EMENDAS FEDERAIS
EMPENHADAS 2020

Dep.Helder Salomão

VALOR
R$150.000,00

PROGRAMAS ESTADUAIS
FES - CUSTEIO

VALOR

Dep. Rafael Favatto

R$ 50.000,00

Dep.Alexandre Quintino

R$ 50.000,00

Dep.Emilio Mameri

R$ 30.000,00

Dep.Dary Pagung

R$ 25.000,00

Revisão Ortográﬁca

Josué de Oliveira

Dr. Raulino de Oliveira, 67, Centro,
Cachoeiro de Itapemirim-ES

