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EIXO 15 – Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
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Convênio de Cooperação Técnica – (CCT) e Compromisso para a adoção de medidas 

preventivas em matéria de segurança pública, firmado entre o Ministério Público e o município 

de Gravatá no ano de 2018.   
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                                           Apresentação 

 

Após o êxito de Gravatá em 2019, com a obtenção da certificação no Projeto Cidade Pacífica, 
este mencionado de forma resumida nas próximas páginas, damos  continuidade aos trabalhos no ano 
de 2020, desta vez dando ênfase na Segurança na 
Saúde, atendendo a prioridade definida pelo Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE), diante do 
enfrentamento a pandemia com o crescimento de casos 
de COVID-19, doença causada pelo novo agente do 
Coronavírus (SARS-CoV-2), desta forma Gravatá, mais 
uma vez comprometido e pactuado no Programa de 
Governo, na Programação Anual de Saúde (PAS) e 

alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), a gestão municipal se adiantou 

com a instalação de um comitê de crise e decretou 
várias medidas preventivas antes mesmo de haver o 
primeiro caso suspeito, o município adotou um plano de 
contingenciamento coordenado pela Secretaria de 
Saúde. Mais de 350 profissionais do município foram 
treinados para lidar com pacientes com o novo vírus e 
desde fevereiro medidas preventivas já vinham sendo 

tomadas. Com o Decreto Municipal 015/2020, em março, 
a cidade passou a adotar ações preventivas e mais 
restritivas além do reforço no monitoramento diário e 
comunicação oficial aos munícipes através das redes 
sociais, internet e impressa local.  

Com a criação do Plano Municipal de Contingência_Covid-19 (Anexo) e do comitê de 
enfrentamento com representantes de várias secretarias e setores envolvidos, iniciamos várias ações 
que foram e estão sendo aplicadas no 
combate à pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19) no município, entre elas a 
suspensão das aulas e das viagens de 
servidores a serviço do município para 
território nacional e internacional, bem como  
instalação de barreiras sanitárias e uso do protocolo de atendimento médico baseado em recomendações 
do Ministério da Saúde e no Decreto Estadual para municípios.  

Pelo exposto, apresentamos a seguir de forma abreviada, as ações empreendidas nos trabalhos 

diários da nossa gestão através das evidências documentais para cumprimento do Eixo 15 Juntos pela 

Segurança na Saúde – COVID-19, estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  

 

Palácio Joaquim Didier, 31 de agosto de 2020. 

 

Joaquim Neto de Andrade Silva 

Prefeito. 
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                    Destaque 2019 de Gravatá no Projeto Cidade Pacífica 

Gravatá, além de ter sido pioneira na adesão do projeto, em 2019 obteve êxito no cumprimento 
das metas dos eixos temáticos do Projeto, através de medidas preventivas, somadas aos trabalhos 
articulados de segurança com vários órgãos e a sociedade organizada, este trabalho gerou uma redução 
nos crimes violentos contra a pessoa (CVLI) e nos crimes contra o patrimônio (CVP), dados comparados 
desde o início da atual gestão em 2017, segundo dados da Secretaria de Defesa Social do Estado. 

Ao fim do ciclo de monitoramento, os municípios que atingiram as metas receberam do MPPE 

uma certificação que gera, além das conquistas no combate à criminalidade, a possibilidade de obter 

recursos públicos e privados para investimentos na qualidade de vida dos cidadãos.  

   

 Em 2019, a cidade de Gravatá é considerada a primeira no ranking Projeto de Cidade Pacífica 
em Pernambuco, no cumprimento das metas do projeto. O título foi recebido do Ministério Público em 
agosto de 2019.   

     Fonte: Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco 
 

 Gravatá vem registrando reduções nos índices de violência, conforme mostram os indicadores de 
2019 em relação a 2017. CVLI (redução de 21,6%) e CVP (redução de 37,7,8%). Observamos uma 
tendência de queda na criminalidade. Os resultados são fruto das ações integradas das políticas públicas. 
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           Câmara Federal no debate do projeto Cidade Pacífica em operação em Gravatá 
 

Entendendo a importância do projeto 
para o estado de Pernambuco, o Deputado 
Federal Eduardo da Fonte propôs à Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara Federal, a realização de 
uma audiência pública, em Brasília, para discutir 
o Projeto Cidade Pacífica, no dia 20 de 
novembro de 2019. 

O Prefeito Joaquim Neto, se posiciona de forma positiva com o resultado da redução da 
criminalidade em Gravatá e mais ainda, por saber que o assunto tão importante está na pauta de 
discussão na Câmara Federal. Nossa cidade está unida em uma mesma missão e esse é o grande 
diferencial.  

 O objetivo é captar novos recursos para financiar nossos projetos ligados à segurança. As 
implantações de novos projetos irão contribuir para a continuidade da queda da criminalidade, no 
aumento da sensação de segurança, pacificando e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos 
gravataenses.  

“Segurança pública se faz 

através da colaboração de todos 

e, foi com esse pensamento, que 

unimos forças e mobilizamos 

tantos parceiros, que foram 

essenciais. Mas não vamos parar 

por aqui. Iremos investir 7 (sete) 

milhões de reais na iluminação 

de ruas com lâmpadas de LED 

que possuem câmeras de 

monitoramento. Estamos 

investindo em construção de 

escolas em tempo integral, 

quadras poliesportivas, incentivo 

ao esporte, cursos 

profissionalizantes para 

capacitar os jovens para o 

mercado de trabalho e estamos 

com um projeto pronto para a instalação de uma “muralha digital”, para termos a tecnologia do 

videmonitoramento em nossa cidade. Estamos fazendo isso em um momento em que estão sendo dadas 

mais atribuições ao município e menos recursos. Nós queremos levar nossos projetos adiante e, para 

isso, precisamos do apoio de outras esferas, como a estadual e a federal”, registrou o Prefeito Joaquim 

Neto. 
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           Laboratório do CNJ estudará o êxito do Cidade Pacífica em Gravatá. 
 

No dia 05 de março de 2020, o 
município de Gravatá ganha, 
mais uma vez, destaque 
nacional no quesito segurança. 
Em Brasília, o prefeito Joaquim 
Neto, apresentou no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o 
projeto Cidade Pacífica e a 
redução dos índices de 
violências que eles têm 
proporcionado ao município 
pernambucano. 

Os resultados positivos do 
projeto Cidade Pacífica, criado 
pelo Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE) para 

redução da criminalidade nos municípios chamou a atenção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
assinará um termo de convênio para estudar formas de replicar a experiência para todo o país. 

 “É um projeto muito interessante e a 
nossa intenção é trazer mensalmente 
representantes de Pernambuco, para 
pensarmos aqui no CNJ, junto com o 
Ministério Público local, em como esse 
exemplo pode ser replicado em outros 
municípios para redução da violência 

nacional”, destacou a conselheira Maria Teresa Uille, que também é coordenadora 
do Comitê Interinstitucional de integração das Metas do Poder Judiciário aos 
indicadores e metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Rede de inovação 

O exemplo da cidade de Gravatá será motivo de estudo 
dentro do Laboratório de Inovação, Inteligência e 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (LIODS). O 
LIODS é um laboratório da Rede de Inovação e 
Inteligência do Judiciário e que tem entre suas 
atribuições mapear programas e projetos ligados à pauta 
da Agenda 2030, monitorar e promover a gestão judicial 
processual e administrativa dos dados da Agenda 2030, 
incentivar pesquisas e artigos sobre gestão da inovação, 
inteligência e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. A previsão é de que o Cidade Pacífica seja 
tema de debate no LIODS uma vez por mês.  
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                               Cidade Pacífica 2020 - Segurança na Saúde 
 

Novos desafios.  

Para o coordenador do projeto, Promotor 

de Justiça Luís Sávio Loureiro, o projeto Cidade 

Pacífica é incluído como meta do planejamento 

estratégico em vigor no Ministério Público do 

Estado de Pernambuco, visando a propagação de 

planejamentos de segurança pública pelas 

autoridades municipais, zelando-se pelo efetivo 

cumprimento dos eixos e das metas. 

Fomentar as ações dos gestores 

municipais no planejamento da prevenção de 

ocorrência da criminalidade – especialmente 

quanto àquelas infrações conceituadas como 

crimes de proximidade, junto às instituições governamentais e não governamentais. 

 

Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19   

Atendendo a prioridade definida pelo Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE), diante do 

enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, 

Gravatá, mais uma vez comprometido e pactuado no 

Programa de Governo, na Programação Anual de Saúde (PAS) e alinhado com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), cria o comitê 

de crise com representantes de várias secretarias e 

setores envolvidos, objetivando articular, alocar 

recursos, coordenar e monitorar várias ações no 

combate à pandemia do novo coronavírus.  

 

Dentro deste contexto, temos também o cumprimento das três metas estabelecidas no EIXO 15 

– Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, estabelecido no Projeto Cidade Pacifica, descritas a 

seguir:   

Meta 1 – Aplicar medidas de combate à pandemia COVID-19 no município, através da realocação 

das emendas parlamentares já aprovadas para outros fins não essenciais, como reforço para as dotações 

do Ministério da Saúde, sendo destinadas à proteção da saúde coletiva e individual, como nos seus 

efeitos econômicos, utilizando destes recursos na prevenção e tratamento do Coronavírus. 

Meta 2 – Investir na compra de equipamentos e insumos (EPI), como: respiradores, testes para o 

novo coronavírus, luvas, máscaras cirúrgicas (N95), frascos de álcool gel (70%), óculos e aventais de 

proteção, sendo destinados à proteção biológica dos agentes de segurança e de saúde, que atuam no 

combate a pandemia COVID-19, visando coibir o aumento exponencial dos casos. 

Meta 3 – Incentivar à produção de máscaras, macacões, gorros e aventais de proteção, junto aos 

empresários da área têxtil, como também, implantar a confecção destes insumos nas Unidades do 

Sistema Prisional e FUNASE, obedecendo as orientações da ANVISA. 

Apresentamos nas páginas que seguem, as evidências documentais das ações integradas 

empreendidas nos nossos intensos trabalhos diários, durante o enfrentamento a pandemia do novo 

coronavírus nos meses de março/20 a agosto/20.  
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Conjunto das ações do Eixo 15 Juntos pela Segurança na Saúde COVID-19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ações e evidências das metas 
 

 Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
 

 

 Mês de MARÇO / 2020 
 

No cumprimento das metas, apresentamos neste mês as ações integradas e alinhadas com os 

instrumentos de planejamento municipal empreendidas nos trabalhos diários da nossa gestão através 

das evidências documentais para cumprimento do eixo Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, 

estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  
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Prefeito Joaquim Neto decreta medidas preventivas contra o Coronavírus 

  

             Prefeito Joaquim Neto. 

                      

Diante do crescimento de casos do 

Coronavírus no Brasil, o prefeito Joaquim Neto se 

adiantou e decretou algumas medidas 

preventivas que serão adotadas em Gravatá. A 

suspensão das aulas das redes pública e privada, 

cancelamento de eventos com mais de 100 pessoas e a instalação de um comitê de crise para o 

enfrentamento do vírus, são algumas das medidas que foram anunciadas em 16/03/2020, através do 

Decreto Municipal 015/2020, que regulamenta o âmbito do município de Gravatá, medidas temporárias 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, conforme Lei Federal N. 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020.  

Decreto Municipal 015/2020 na integra, também está no site da Prefeitura de Gravatá: 

Link: www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decretos/decretos-2020/  

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decretos/decretos-2020/
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Prefeitura convoca médicos aprovados em processo seletivo 
 

A prefeitura de Gravatá convocou alguns dos 
profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS para atuar na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da 
Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e 

funciona das 7h às 13h. É necessário levar os documentos descritos no item 9 do  EDITAL (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. Link: http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/Novo-Documento-2020-03-16-11.06.12-1.pdf-1.pdf  

Confira os cargos convocados: Médico Clínico Geral Plantonista semana (4); Médico Clínico Geral 
Plantonista Final de semana (4) – Portaria AZUL 004.2020 – Link: 
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/AZUL-004.2020.pdf  

 

Em nova convocação, também  necessário levar os 
documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção 
Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. Link: 
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-
content/uploads/2020/02/Edital-
Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-
2020-RETIFICADO.pdf  

Confira os cargos convocados: Auxiliar Administrativo 
(7); Auxiliar de Serviços Gerais (8); Enfermeiro ESF (13); 
Médico ESF (6) – PORTARIA SAÚDE 001.2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade 
de prorrogação por igual período. Novas convocações 

serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da Prefeitura de 
Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Novo-Documento-2020-03-16-11.06.12-1.pdf-1.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Novo-Documento-2020-03-16-11.06.12-1.pdf-1.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/AZUL-004.2020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/AZUL-004.2020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/SÁUDE-001.2020.pdf
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Coronavírus: Parque da cidade terá novo horário a partir de 18/03/2020 
 

O Parque da Cidade passa a funcionar com 

horário reduzido, das 5h às 15h, como forma 

preventiva ao COVID-19. Os portões laterais e o que 

dá acesso pela Igreja Nossa Senhora das graças 

também estarão fechados, tendo acesso único 

frontal. 

A ação segue uma recomendação do Ministério da 
Saúde e das Secretarias de Saúde do Estado e do 
Município, onde é preciso evitar locais com 
aglomeração de pessoas. Devido à paralisação das 
aulas, de algumas empresas e das academias, o 
Parque tem registrado um maior número de 
frequentadores. 

Profissionais da saúde alertam sobre o risco de 
exposição e sugerem que neste período a população 
evite frequentar locais públicos. 

Link: http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-parque-da-cidade-fechara-as-15h-a-partir-

desta-quarta-feira-18/  

 

Vacinação da Febre Amarela 

Prefeitura solicita aos gravataenses que aguardem período de quarentena para vacinação da 

Febre Amarela e procedimentos não emergenciais em Unidades de Saúde.  

Como medida preventiva ao Coronavírus: 
Covid-19, a população está sendo orientada a 
evitar locais que possuam aglomeração de 
pessoas e a recomendação é de que a população 
adie consultas, exames e procedimentos em 
clínicas e unidades de saúde que não são 
urgentes. 

A imunização contra a Febre Amarela é 
uma dessas ações mais procuradas, mas com a 
nova normativa do Ministério da Saúde, a vacina, 
que antes era disponibilizada apenas para quem 
fosse viajar, hoje faz parte do calendário regular de vacinação, podendo ser tomada em qualquer período 
do ano. Portanto, há estoque desta vacina na rede municipal e o abastecimento está regular, não havendo 
necessidade de procura imediata da vacina, visto que não há nenhum caso da doença em Pernambuco. 

A Secretaria solicita aos gravataenses que aguardem o período de quarentena, a melhor 
prevenção no momento é evitar aglomerações. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-parque-da-cidade-fechara-as-15h-a-partir-desta-quarta-feira-18/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-parque-da-cidade-fechara-as-15h-a-partir-desta-quarta-feira-18/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-parque-da-cidade-fechara-as-15h-a-partir-desta-quarta-feira-18/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-solicita-aos-gravataenses-que-aguardem-periodo-de-quarentena-para-atualizacao-de-vacinas-e-procedimentos-nao-emergenciais-em-unidades-de-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-solicita-aos-gravataenses-que-aguardem-periodo-de-quarentena-para-atualizacao-de-vacinas-e-procedimentos-nao-emergenciais-em-unidades-de-saude/


  

14 
 

 

 

Prefeitura de Gravatá lança página oficial para auxiliar na prevenção ao 

Coronavírus 
 

  

A Prefeitura de Gravatá, através 

da Secretaria de Comunicação e 

Imprensa, lançou 17/03/2020 uma aba 

no site para ajudar a população no 

trabalho de informação e prevenção em 

relação ao COVID-19 (coronavírus). 

No espaço, que pode ser acessado pelo 
Portal da Prefeitura, o cidadão tem 
informações sobre o vírus, a rede de 
atenção básica e dicas de quando 
procurar uma unidade de Saúde.                                     www.prefeituradegravata.pe.gov.br              

Com essa nova ferramenta, um dos inimigos no combate ao surto, as Fake News, também são superadas 
com informação, que serão atualizadas diariamente com boletins emitidos pelo sistema de saúde com 
números de casos suspeitos e confirmados do COVID-19 em Gravatá e em Pernambuco, evitando que 
a população repasse falsas informações. 

A população também tem acesso a conteúdo de como o vírus é transmitido, como se prevenir e fazer o 
tratamento e notícias relacionadas ao assunto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Basta CLICAR AQUI e ficar bem informado. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-lanca-pagina-oficial-para-auxiliar-na-prevencao-ao-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-lanca-pagina-oficial-para-auxiliar-na-prevencao-ao-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus/
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Nutricionista da Prefeitura de Gravatá dá dicas de como melhorar a 

imunidade do corpo 
 

Para se prevenir do Coronavírus, 
algumas medidas de higiene e de 
reforço da imunidade podem 
auxiliar a população. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Gravatá, 
através da Secretaria de 
Comunicação e Imprensa, está 
reunindo informações com 
profissionais da área de saúde, 
com dicas de como minimizar a 
exposição e os efeitos do COVID-
19. 

Um dos temas mais procurados 
tem sido as maneiras de melhorar 
a imunidade do corpo. A 
nutricionista da rede municipal, 
Taysa Correia, disponibilizou 
algumas dicas de alimentação 
saudável e cuidados com a 
saúde. 

 

Taysa elenca algumas das medidas que 
ajudam no reforço ao sistema 
imunológico. Confira: 
– Consuma frutas e vegetais em boa 
quantidade; 
– Evite dietas muito restritas no momento; 
– Durma e hidrate-se bem; 
– Evite o estresse e o consumo de 
bebidas alcoólicas em excesso (podem 
fragilizar o sistema imune); 
– Alimentos que, se não fazem parte da 
sua rotina, vale a pena você incluir: 
cúrcuma, alho, cebola, própolis, vegetais 
verdes escuros, castanhas, acerola, 
laranja, kiwi, limão, frutas vermelhas, gengibre, romã.  
– Caso sua vitamina D esteja baixa, pode ser uma boa hora 
para começar a suplementar, verifique a necessidade com o 
profissional que te acompanha. 
– Evite açúcares e alimentos industrializados 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/nutricionista-da-prefeitura-de-gravata-da-dicas-de-como-melhorar-a-imunidade-do-corpo/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/nutricionista-da-prefeitura-de-gravata-da-dicas-de-como-melhorar-a-imunidade-do-corpo/
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Prefeito cobra da Compesa medidas urgentes para melhorar abastecimento 

de água em Gravatá 
 

Para intensificar as medidas em relação aos cuidados com a higiene pessoal em enfrentamento 
ao novo coronavírus, o prefeito Joaquim Neto encaminhou dia 20/03/2020 um ofício à Companhia de 
Água e Esgoto de Pernambuco – COMPESA, solicitando melhorias no abastecimento de água no 
município de Gravatá. 

“Os gravataenses têm sofrido com a falta de água por anos e esse não é momento para se fazer 
racionamento e privar a população de um abastecimento digno. Não adianta de nada fazermos 
campanha, ensinarmos a população a lavar as mãos com frequência se elas não tiverem água em suas 
casas. Portanto estamos cobrando medidas da Compesa para que possamos ter condições de enfrentar 
esse vírus”, disse o prefeito.  

    Além da solicitação de abastecimento imediato, o prefeito também cobrou informação sobre 
quando será iniciada a obra de ampliação da adutora, medida que irá otimizar o serviço de forma 
permanente. No dia 23 de dezembro de 2019, o prefeito assinou a carta de anuência para liberar recursos 
na Caixa Econômica para dar início às obras e, três meses depois, as obras ainda não foram iniciadas. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-cobra-da-compesa-medidas-urgentes-para-melhorar-abastecimento-de-agua-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-cobra-da-compesa-medidas-urgentes-para-melhorar-abastecimento-de-agua-em-gravata/
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Covid-19: Prefeitura e Via Ambiental intensificam medidas para cuidar da 

saúde e segurança dos agentes de limpeza 

 

Com o objetivo de esclarecer 
informações sobre o Coronavírus (Covid-19) no 
ambiente de trabalho, a Prefeitura de Gravatá 
tem intensificado as ações de prevenção nos 
órgãos municipais. 

Como serviço essencial para a saúde 
pública, a Via Ambiental, empresa responsável 
pela limpeza urbana de Gravatá, vem seguindo 
todos os protocolos de segurança e saúde 
recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde – OMS e Ministério da Saúde, e 
adotando algumas medidas, como por exemplo: 

 

 Realização de Campanhas de Conscientização de todo o quadro de funcionários; 
 Intensificação do acompanhamento dado pela Equipe de Segurança e Saúde do Trabalho; 
 Reforço da higienização de escritórios, bases operacionais, veículos, máquinas, equipamentos e 

ferramentas; 
 Adoção de home office para as funções aplicáveis; 
 Substituição de reuniões administrativas físicas por videoconferência e adoção de reuniões 

operacionais com poucas pessoas e distancia de dois metros; 
 Adoção de medidas recomendadas se suporte em caso de funcionário com sintomas. 

As novas medidas visam manter a qualidade do serviço, priorizando sempre, pela saúde e 
segurança dos servidores. 

Prefeitura convoca mais técnicos de enfermagem para atuar na Secretaria 

de Saúde 

A prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2018 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9 do  EDITAL – SELECAO SIMPLIFICADA FMS 001.18 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Técnico de enfermagem (16) – PORTARIA SAÚDE 004.2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-e-via-ambiental-intensificam-medidas-para-cuidar-da-saude-e-seguranca-dos-agentes-de-limpeza/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-e-via-ambiental-intensificam-medidas-para-cuidar-da-saude-e-seguranca-dos-agentes-de-limpeza/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-tecnicos-de-enfermagem-para-atuar-na-secretaria-de-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-tecnicos-de-enfermagem-para-atuar-na-secretaria-de-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/SAÚDE-004.pdf
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Cursos online e conteúdos gratuitos durante quarentena do Coronavírus 
 
Em 20/03/200, para tentar conter o avanço do novo Coronavírus no Brasil, uma das 

recomendações recorrentes das autoridades é ficar em casa. Pensando nesse período de isolamento 
compulsório, empresas de streaming, livros digitais e instituições de ensino liberam acesso gratuito ao 
seu conteúdo durante a quarentena da COVID-19. 

 

 
 
Separamos aqui algumas das melhores oportunidades para consumir conteúdo enquanto 

evitamos o convívio social para preservar a saúde da comunidade: 
 

Livros e notícias 

 Amazon: Livros de graça para o Kindle. Títulos sobre sociologia, educação, psicologia, política, 
entre outros. 

 Jornais brasileiros: Ao menos 12 publicações brasileiras liberam conteúdo liberaram nos seus 
sites o acesso de não assinantes à reportagens sobre o novo Coronavírus. Folha (SP), O Estado 
de S.Paulo, Correio (BA), O Povo (CE), GaúchaZH (RS), O Correio do Povo (RS), Jornal do 
Comércio (RS), Gazeta do Povo (PR), NSC Total (SC), A Gazeta (ES) e O Popular (GO) fazem 
parte dos que derrubaram o paywall. 

Filmes e séries 

 

 GloboPlay: Liberado por 30 dias para não assinantes. 
 Oi: Sinal aberto de diversos canais até o dia 28 de março para assinantes de todo o país. Incluindo 

canais como Nick, Nick Jr, E!, AXN, A&E, Lifetime, Cinemax, Sony, Telecine, Paramount. 
 Vivo: Canais liberados no Vivo Play, além de bônus de internet móvel por dois meses para clientes 

ativos de planos pós-pagos e controle, bem como na ativação e renovação da promoção Vivo 
Turbo no pré-pago. 

 Claro: Canais liberados de TV por assinatura e Wi-Fi público. Para ter acesso, basta assistir aos 
vídeos informativos do Ministério da Saúde sobre o Coronavírus. 

 Sky: Assinantes terão mais de 70 canais disponíveis por tempo indeterminado. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cursos-online-e-conteudos-gratuitos-durante-quarentena-do-coronavirus/
https://www.tecmundo.com.br/livros/
https://www.tecmundo.com.br/amazon/
https://www.amazon.com.br/s?k=scielo&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
https://www.tecmundo.com.br/filmes/
https://www.tecmundo.com.br/series/
https://www.tecmundo.com.br/globoplay/
https://www.tecmundo.com.br/oi/
https://www.tecmundo.com.br/mercado/151131-vivo-libera-canais-app-sus-durante-pandemia-do-coronavirus.htm
https://www.tecmundo.com.br/claro/
https://www.tecmundo.com.br/mercado/151121-claro-sky-abrem-sinal-tv-durante-epidemia-coronavirus.htm
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 Spcine Play: Plataforma pública de streaming do Brasil. A curadoria exibe filmes das principais 
mostras e festivais de cinema de São Paulo, incluindo shows, espetáculos, palestras e 
performances. Conteúdo gratuito por 30 dias. 

Para as crianças 

 Kinedu: App oferece mais de 1.800 atividades de 
desenvolvimento divertidas para crianças de 0 a 4 
anos. O app está disponível para Android e iOS e o 
conteúdo está liberado até 15 de abril. 

Cursos online gratuitos 

 Impacta Tecnologia: O centro de ensino 
disponibilizou diversos cursos gratuitos, a lista vai 
desde os avançados como Big Data aos clássicos do 
dia a dia, em finanças, design, marketing e outros.  A 
experiência de aprendizado é similar a uma 
plataforma de streaming: a pessoa escolha o curso, 
a lista de favoritos, a certificação e outros detalhes 
em tempo real. 

 
 Harvard: 100 cursos online gratuitos em áreas como Arte e Design, Negócios e Gestão, Ciência 

da Computação, Governo, Leis e Política, entre outros. 

 Oxford University: Conteúdo gratuito de seus principais periódicos e recursos online para auxiliar 

pesquisadores, profissionais da medicina, gestores políticos e demais profissionais que trabalham 

na abordagem dessa emergência de saúde pública. 

 MIT:  Dentre os cursos gratuitos oferecidos pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

estão temas como Circuitos e eletrônica, Equações diferenciais, Arquitetura, Introdução a 

engenharia aerospacial, Introdução a aerodinâmica, Introdução a Ciência da Computação e 

Programação Usando Phyton, entre outros. 

 Notorium Play: Plataforma oferece cursos de direito gratuitos por 30 dias. Conteúdo inclui 

congressos online, aulas, documentários, mini cursos, entre outros. 

 Stoodi: Acesso gratuito às videoaulas e banco de exercícios durante 30 dias. 

 SENAI: O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial liberou 12 cursos online gratuitos com 

certificado. Áreas de TI, Finanças, Empreendedorismo e outros. 

 Udemy: Plataforma liberou 40 cursos online gratuitos da área de programação e tecnologia. 

 FGV: Fundação Getúlio Vargas liberou 55 cursos online gratuitos e com certificado. Dentre as 

áreas estão: Direito, Administração, Marketing, RH e outros. 

 Olhar de Cinema+: Para profissionais de audiovisual. Vídeos de Insights, Cineclube e 

Transmissão ao vivo gratuitas. 

 

 

https://www.spcineplay.com.br/
https://www.tecmundo.com.br/dia-das-criancas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinedu.appkinedu&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/kinedu-desenvolva-seu-beb%C3%AA/id741277284
https://www.tecmundo.com.br/cursos/
https://www.impacta.com.br/hotsites/your-way/
https://www.edx.org/course?course=all&school=HarvardX%3A%20Harvard%20University
https://global.oup.com/academic/category/medicine-and-health/coronavirus/?cc=us&lang=en&.
https://www.edx.org/course?course=all&school=MITx%3A%20Massachusetts%20Institute%20of%20Technology&subject=Engineering
http://notoriumplay.com.br/informacoes/
https://twitter.com/stoodibr/status/1240026504790228992?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://www.tecmundo.com.br/mercado/151212-plataforma-libera-cursos-gratuitos-programacao-tecnologia.htm
https://www.olhardecinema.com.br/mais/cat_aprenda/conteudo-gratuito/
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Prefeitura de Gravatá lança cartilha com orientações para condomínios 

 

A Prefeitura de Gravatá lançou nesta 
sexta-feira (20), uma cartilha educativa com 
orientações do coronavírus voltadas para 
condomínios. O material segue 
recomendações da Associação Brasileira das 
Administradoras de Imóveis (ABADI). 

Clique no link abaixo para fazer o 
download. CARTILHA CONDOMINIOS 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-prefeitura-de-gravata-lanca-cartilha-com-orientacoes-para-condominios/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/condominios.pdf
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Prefeitura de Gravatá lança cartilha com orientações para serviços de 

delivery 

 

A Prefeitura de Gravatá lançou neste sábado (21), 
uma cartilha educativa com dicas de cuidados de 
higiene no delivery para bares e restaurantes. As 
orientações são da Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (ABRASEL). 
Clique no link abaixo para fazer o 
download. CARTILHA DELIVERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-coronavirus-prefeitura-de-gravata-lanca-cartilha-com-orientacoes-para-servicos-de-delivery/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-coronavirus-prefeitura-de-gravata-lanca-cartilha-com-orientacoes-para-servicos-de-delivery/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/CARTILHA-DELIVERY.pdf
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Coronavírus: Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em 

estabelecimentos comerciais e condomínios 

Para intensificar as orientações e fazer valer em todo o território municipal o decreto estadual que 
determina o fechamento de bares, lanchonetes e restaurantes de todo o estado, a Prefeitura de Gravatá, 
através de equipes da vigilância Sanitária, estiveram realizando fiscalizações no centro da cidade. 

Alguns estabelecimentos, que estavam descumprindo o decreto e mantendo a circulação livre, 
receberam notificação e os proprietários, entendendo a seriedade da situação, fecharam as portas, 
mantendo apenas a opção de delivery para atender os clientes. 

Também foram realizadas inspeções em hotéis e condomínios, avaliando se os locais de 
convivência pública estão fechados, como playground, piscinas, churrasqueiras e salões de festa. 

A partir do domingo (22/03/2020), todo o comércio que não é de natureza essencial, também será 
fechado. Continuam abertos os supermercados, mercadinhos, padarias, farmácias, postos de gasolina, 
casas de ração animal e depósitos de água mineral e gás, além de obras e serviços essenciais como 
hospitais, abastecimento de água, gás, energia e internet. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-vigilancia-sanitaria-intensifica-fiscalizacao-em-estabelecimentos-comerciais-e-condominios/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-vigilancia-sanitaria-intensifica-fiscalizacao-em-estabelecimentos-comerciais-e-condominios/
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Vigilância Sanitária intensifica vistorias nos hotéis e condomínios e isola 

áreas de convivência social 
 

Para fazer valer as medidas da quarentena, a Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, tem intensificado as vistorias em hotéis, condomínios e privês, orientando sobre as 
medidas de segurança e isolando áreas de convivência social, como playgrounds, piscinas, salões de 
festa e churrasqueiras públicas. 

Visando o grande número de pessoas que vieram de outras cidades para passar o período de 
quarentena em suas casas de veraneio, a Prefeitura redobrou a atenção nos condomínios, realizando 
todos os dias, visitas de monitoramento. As Equipes da Vigilância Sanitária contam com o apoio da 
Guarda Municipal, Ministério Público, Polícias Civil, Militar e outros órgãos de segurança, além do Comitê 
Municipal em combate ao Coronavírus. 

Também foi feito um levantamento sobre o funcionamento dos hotéis, onde ficou constatado que 
está com mais de 90% de desocupação e os hóspedes que estão na cidade tiveram que adotar o 
protocolo de quarentena. 

Em caso de descumprimento dos decretos estadual e municipal, poderá haver punição para os 
responsáveis, que vão desde multa a detenção e perca de alvará de funcionamento. Em caso de 
denúncias, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal através DESTE LINK ou pelo e-
mail ouvidoria@prefeituradegravata.pe.gov.br ou diretamente para a Polícia Militar 190 ou 3533-9860. 
Para evitar a propagação do COVID-19 é necessária a colaboração de todos. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/vigilancia-sanitaria-intensifica-vistorias-nos-hoteis-e-condominios-e-isola-areas-de-convivencia-social/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/vigilancia-sanitaria-intensifica-vistorias-nos-hoteis-e-condominios-e-isola-areas-de-convivencia-social/
http://ouvidoriapmg.sistemacg.com.br/#!/menu/home
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Prefeitura divulga cartilha com orientações de combate ao coronavírus para 

hotéis e alojamentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá divulgou a partia de domingo (22/03/2020), uma cartilha com orientações 
de combate ao coronavírus voltadas para hotéis e alojamentos. Compartilhe!  Fonte: Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco 

Acesse a CARTILHA – Clique aqui. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-divulga-cartilha-cartilha-com-orientacoes-de-combate-ao-coronavirus-para-hoteis-e-alojamentos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-divulga-cartilha-cartilha-com-orientacoes-de-combate-ao-coronavirus-para-hoteis-e-alojamentos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/hoteis2.pdf
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Campanha de vacinação contra gripe começou 23/03/2020 em Gravatá 

 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou à vacinação contra o 
vírus influenza, causador da gripe, no dia 23/03/2020. 

 

Essa campanha começa 
com um mês de antecedência em 
comparação a anos anteriores. O 
objetivo é proteger a população de 
mais uma ameaça além da atual 
pandemia do coronavírus e reduzir 
a sobrecarga nos serviços de 
saúde, para que possam dar 
prioridade a eventuais atendimentos 
relacionados ao Covid-19. 

Entre o dia 23 de março a 15 
de abril, foram vacinados apenas os 
idosos com 60 anos ou mais, por 
serem mais vulneráveis, e os 
trabalhadores da área da saúde, 
devido à possibilidade de contato 
com doenças. Os idosos acamados 
ou domiciliados receberam 
imunização em suas residências. 

Neste momento de 
pandemia, a Prefeitura tem como 
um dos seus objetivos combater e 

prevenir o contágio do COVID-19 no município. Por isso, para evitar a aglomeração de pessoas nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e não sobrecarregar o atendimento nesses locais, o atendimento 
deverá ser previamente agendado pela Unidade de Saúde, onde os Agentes Comunitários estarão 
realizando, de porta em porta, a marcação do dia e horário a ser vacinado. 

A segunda etapa da campanha ocorreu a partir de 16 de 
abril, voltada para os professores, portadores de doenças 
crônicas e o pessoal das forças de segurança e salvamento. 

A fase final da vacinação teve início no dia 09 de maio e 
atender as crianças menores de 6 anos, adultos de 55 a 59 
anos, gestantes, mulheres em puerpério de até 45 dias, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade 
e funcionários do sistema prisional. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-gripe-comeca-nesta-segunda-23-em-gravata/
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Prefeitura divulga decreto que suspende atividades bancárias e de lotéricas 

em Gravatá nos dias 24 e 25 de março 

 

De acordo com o Decreto Municipal 018.2020, as atividades internas das agências bancárias, 
casas lotéricas e estabelecimentos que prestam serviços financeiros, não irão funcionar durante os dias 
24 e 25/03/2020. A medida visa implantar novas regras de higienização e segurança, visto que os locais 
estão tendo aglomeração de pessoas durante o período de quarentena em combate ao Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Enquanto estiverem com as atividades suspensas, os bancos e lotéricas terão que realizar a 

higienização e desinfecção nos estabelecimentos. O retorno das atividades de atendimento ao público 
será condicionado a elaboração de um plano onde sejam tomadas medidas que assegurem a redução 
de aglomeração de pessoas.  Confira o Decreto: CLIQUE AQUI  

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-divulga-decreto-que-suspende-atividades-bancarias-e-de-lotericas-em-gravata-nos-dias-24-e-24-de-marco/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-divulga-decreto-que-suspende-atividades-bancarias-e-de-lotericas-em-gravata-nos-dias-24-e-24-de-marco/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-018.pdf
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Feira livre recebe ações de higienização e permanecerá aberta para 

comércio de frutas e verduras 

 
Um dos principais pontos de venda de alimentos no município de Gravatá, a Feira Livre de frutas 

e verduras, permanecerá com livre funcionamento durante o período de quarentena. Medidas de 
segurança e higienização estão sendo realizadas para minimizar a exposição ao Covid-19. 
 

Na segunda-feira (23), equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram limpeza intensiva no 
Pátio da Feira, com lavagem e aplicação de cloro. Uma outra medida aplicada será o distanciamento dos 
bancos, como não haverá a feira de roupas e calçados, os bancos de frutas e verduras serão espalhados 
também em ruas ao redor do pátio. 

 
 
 
A decisão de 

manter a feira em 
funcionamento foi 
anunciada durante 
Live na noite do 
domingo 
(22/03/2020), nas 
redes sociais do 
Prefeito Joaquim 
Neto. “A feira livre de 
Gravatá, além de ser 
exemplo de 
organização e 
limpeza, é um dos 
principais locais para 
que a população se 
abasteça. Se 
deixarmos apenas os 
supermercados como 
pontos, irá superlotar, 
então contamos com a 
compreensão de todos, para que sigam as medidas de 
segurança, não causem aglomerações, e não deixem para 
comprar apenas no final de semana”, disse o prefeito. 
 

A feira retoma as atividades a partir das terça-feira (24/032020). A Guarda Municipal e as equipes 
de Vigilância Sanitária estarão dando o suporte e garantindo o bom funcionamento. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/feira-livre-recebe-acoes-de-higienizacao-e-permanecera-aberta-para-comercio-de-frutas-e-verduras/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/feira-livre-recebe-acoes-de-higienizacao-e-permanecera-aberta-para-comercio-de-frutas-e-verduras/
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Covid-19: Atendimentos da secretaria de Finanças passam a ser realizados 

apenas por meio eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá informa que a partir de 23/03/2020 os atendimentos presenciais da 
Secretaria foram suspensos e todos os serviços estão realizados por meio eletrônico (via e-mail). 

As demais secretarias municipais mantêm o atendimento de forma reduzida, visando manter a 
segurança dos servidores e da população. 

Confira os e-mails para contato com a Secretaria de Finanças: 

 finanças@prefeituradegravata.pe.gov.br 

 iptu@prefeituradegravata.pe.gov.br 

 mercantil@prefeituradegravata.pe.gov.br  

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-atendimentos-da-secretaria-de-financas-passam-a-ser-realizados-apenas-por-meio-eletronico/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-atendimentos-da-secretaria-de-financas-passam-a-ser-realizados-apenas-por-meio-eletronico/
mailto:finanças@prefeituradegravata.pe.gov.br
mailto:iptu@prefeituradegravata.pe.gov.br
mailto:mercantil@prefeituradegravata.pe.gov.br
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Supermercados de Gravatá intensificam medidas de higiene para 

funcionários e clientes 

 

Com a pandemia do 

Coronavírus, o mundo teve que se 

adaptar a novas medidas de 

segurança e higiene. Os 

supermercados, padarias e 

estabelecimentos que vendem 

comida tiveram que mudar hábitos e 

alguns estão dando exemplo em 

nossa cidade. 

 

As medidas vão desde a redução na 

jornada de trabalho à limpeza 

constante dos itens e corredores. 

Equipamentos de segurança como luvas e máscaras também têm feito a grande diferença e 

proporcionado mais segurança para os colaboradores e clientes. 

 

 

   “Estamos nos 

prevenindo com ações de 

higienizar os carrinhos e 

cestas, cedendo luva e 

álcool em gel para os 

funcionários e clientes e 

lavando sempre nossas 

mãos. Também estamos 

disponibilizando sucos e 

chás com vitamina C para 

nossos funcionários, 

aumentando a imunidade 

deles e sempre de olho na 

saúde e bem-estar de 

nossa equipe” disse a 

empresária Simone Maria 

de Lima. 

 

O bom exemplo dessa rede de supermercados também tem 

estimulado outros estabelecimentos, fortalecendo a luta de 

Gravatá contra o Coronavírus. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/supermercados-de-gravata-intensificam-medidas-de-higiene-para-funcionarios-e-clientes/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/supermercados-de-gravata-intensificam-medidas-de-higiene-para-funcionarios-e-clientes/
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Prefeitura convoca analistas clínicos e enfermeiros aprovados em processo 

seletivo  
 

A prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria 
de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica localizada 
na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário 
levar os documentos descritos no item 9 do  EDITAL (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Analista Clínico (2) – Portaria 
005.2020 – RE RATIFICAÇÃO 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. Novas convocações serão 
realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e 
redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

  

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira 

os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Auxiliar de Serviços Gerais (23); 
Enfermeiro Sanitarista (2) – Portaria 002.2020 FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. Novas convocações serão 
realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site 
e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-analistas-clinicos-aprovados-em-processo-seletivo/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-analistas-clinicos-aprovados-em-processo-seletivo/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/supermercados-de-gravata-intensificam-medidas-de-higiene-para-funcionarios-e-clientes/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/supermercados-de-gravata-intensificam-medidas-de-higiene-para-funcionarios-e-clientes/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/supermercados-de-gravata-intensificam-medidas-de-higiene-para-funcionarios-e-clientes/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/RE-RATIFICAÇÃO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/RE-RATIFICAÇÃO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/002-FMS.pdf
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Em virtude das medidas em prevenção ao Coronavírus, Corpo de 

Bombeiros passa a atender chamados via WhatsApp 

 

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, através do Centro de Atividades Técnicas Zona da 
Mata 1, órgão que executa as atividades de fiscalização e regularização de estabelecimentos em Gravatá, 
informa á população que, em virtude do cumprimento das medidas preventivas do Governo do Estado, 
contra a propagação do COVID-19 o atendimento ao público será substituído, a partir da quarta (25) pelo 
atendimento via “WhatsApp”. 

 A população pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todo e qualquer 
assunto ou dúvidas pertinentes à regularização de estabelecimentos serão resolvidos pelos números 
indicados. 

Os números para contato são: 9 8494-4201 e 3562-8859 (fixo). Fica disponível também o 
atendimento através do site: www.bombeiros.pe.gov.br. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/em-virtude-das-medidas-em-prevencao-ao-coronavirus-corpo-de-bombeiros-passa-a-atender-chamados-via-whatsapp/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/em-virtude-das-medidas-em-prevencao-ao-coronavirus-corpo-de-bombeiros-passa-a-atender-chamados-via-whatsapp/
http://www.bombeiros.pe.gov.br/
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Prefeitura convoca médicos aprovados em Seleção Simplificada 

 

A prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 O candidato convocado deve comparecer a sede da 
Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria 
fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 
13h. É necessário levar os documentos descritos no item 9 
do  EDITAL (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: Médico Clínico Geral 
Plantonista Semana (3); Médico Clínico Geral Plantonista 
Final de Semana (1) – PORTARIA 006.2020 FMS 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário 
levar os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

 Confira os cargos convocados: Auxiliar Administrativo (2); 
Auxiliar de Serviços Gerais (3); Enfermeiro ESF (4); Médico 
ESF (4); Médico Clínico Geral Plantonista Fim de Semana (3) 
– PORTARIA 003.2020  

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. Novas convocações serão 
realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao 
site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-medicos-aprovados-em-selecao-simplificada-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/006.2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/003.2020-NOVA.pdf
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Equipes da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal seguem com ações de 

vistoria em estabelecimentos comerciais e condomínios 

 

Para fazer valer as medidas preventivas ao Covid-19, as equipes da Vigilância Sanitária e Guarda 
Municipal da Prefeitura de Gravatá seguem com a realização de vistorias constantes em hotéis, 
condomínios e estabelecimentos comerciais. 

Os profissionais têm, na última semana, intensificado as ações educativas e de monitoramento, 
interditando áreas de 
lazer, fiscalizando a 
higienização dos 
estabelecimentos e se 
os profissionais de 
bares e restaurantes 
que estão fazendo 
entregas por delivery 
estão usando os 
equipamentos de 
proteção individual e 
tomando todas as 
medidas de segurança, 
bem como os que 
trabalham em 

supermercados, 
padarias, farmácias e 
estabelecimentos de 

natureza essencial, que podem manter 
as atividades em funcionamento. 

As denúncias feitas pela 
população têm sido uma importante 
ferramenta para a realização das 
vistorias. Os cidadãos podem entrar em 
contato com a Ouvidoria Municipal, 
Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipes-da-vigilancia-sanitaria-e-guarda-municipal-seguem-com-acoes-de-vistoria-em-estabelecimentos-comerciais-e-condominios/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipes-da-vigilancia-sanitaria-e-guarda-municipal-seguem-com-acoes-de-vistoria-em-estabelecimentos-comerciais-e-condominios/
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Após adotarem novas medidas de higienização e segurança, bancos e 

lotéricas voltam às atividades em 26/03/2020 

Reafirmando as ações de prevenção relacionadas à circulação do novo coronavírus, a Prefeitura 
de Gravatá negociou na tarde da quarta-feira (25/03/2020) as novas medidas que as agências bancárias 
e casas lotéricas seguiram para funcionar com segurança no município. 

Após suspender o atendimento por dois dias, através do Decreto Municipal 018/2020, o Prefeito 
Joaquim Neto convocou os gerentes e representantes das instituições financeiras para analisar os planos 
de funcionamento apresentados por cada estabelecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

“Sabemos que são locais que possuem muita movimentação e que aglomeram pessoas, 
principalmente nos dias em que é liberado o pagamento do INSS a aposentados e pensionistas. Com 
essas novas medidas de higienização e de segurança, iremos organizar um pouco melhor e tentar 
controlar o fluxo de pessoas para que todos possam sacar dinheiro, pagar boletos de forma organizada”, 
disse o prefeito. 

A Guarda Municipal e equipes da Vigilância Sanitária estiveram presentes em todas as unidades 
disponibilizando álcool em gel para os clientes e garantindo que haja um distanciamento de 1,5m a 2m 
entre um cliente e outro na fila. 

Confira algumas mudanças realizadas nas agências: 

 
BRADESCO:     

 
 
– Higienização aumentada para funcionários e clientes; 
– Triagem de até 10 pessoas por vez para atendimento na área 
interna; 
– Horário de atendimento para INSS e Aposentados – 6h às 14h; 

 
– Horário de atendimento para público geral – 10h às 14h; 
– Todos os funcionários e clientes do autoatendimento farão higienização com álcool em gel. 
 
 
 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/apos-adotarem-novas-medidas-de-higienizacao-e-seguranca-bancos-e-lotericas-voltam-as-atividades-nesta-quinta-26/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/apos-adotarem-novas-medidas-de-higienizacao-e-seguranca-bancos-e-lotericas-voltam-as-atividades-nesta-quinta-26/
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SICOOB:               
 
– Atendimento das 9h às 16h; 
– Limitado o atendimento de até 5 associados por vez; 
– Recomendação do uso de canais digitais para realização das 
transações sem exposição a riscos: App Sicoob e Internet Banking; 

– Para as situações de impossibilidade de resolução remota através dos canais digitais, 
orientação para contato com a cooperativa através de telefone; 
– Servidores em grupo de risco e com sintomas de gripe realizarão trabalhos home office; 
– Revezamento de equipes; 
– Adoção de higienização constante das peças de utilização, situadas em áreas de exposição. 

 
SANTANDER:   

 
– Horário de atendimento exclusivo para beneficiários do 
INSS – 8h às 10h; 
– Horário de atendimento para público geral – a partir das 
10h; 

– Haverá controle de fluxo de entrada de clientes, limitado a 10 clientes para o auto atendimento 
e 10 para o interno da agência (5 para o caixa e 5 para a gerência); 
– Agência passou por higienização geral nesta quarta-feira (25). 

BANCO DO NORDESTE:  

– Funcionários em grupo de risco (idosos acima de 60 anos, 
gestantes, lactantes com crianças de até nove meses e portadores 
de doenças crônicas) passam a realizar tele trabalho no período de 
19 a 27 de março; 
– Todos os jovens aprendizes e bolsistas do banco estão liberados 

do expediente no período de 19 a 27 de março; 
– Possibilidade de liberar de 15% a 20%  dos empregados para realização de suas atividades 
em regime de tele trabalho; 
– Higienização da unidade e de equipamentos de uso coletivo com frequência, utilizando água 
sanitária, desinfetante, álcool, detergente e limpadores multiuso com cloro e álcool; 
– Disponibilização de álcool gel 70% para higiene das mãos de clientes e funcionários; 
– Controle de clientes que entram na unidade para atendimento, solicitando que não entrem 
acompanhantes, exceto em casos extraordinários. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:   

Só será realizada atendimentos presenciais de serviços bancários 
essenciais, como:  
– Pagamentos SEM cartão ou senha; 

– Saques do BOLSA FAMÍLIA, INSS, SEGURO DESEMPREGO OU DEFESO, PIS/PASEP SEM 
cartão ou senha; 
– Desbloqueio de senha e cartão; 
– Abastecimento dos ATM e Módulo Depositário; 
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Novos limites diários de transação 
– Contas e boletos de até 10 mil reais para Pessoa Física e 20 mil para Pessoa Jurídica; 
– Saque FGTS até 3 mil reais; 
– Saques até 2 mil reais; 
– Saques em UL até 3 mil reais; 
– TED até 10 mil reais e TEV até 5 mil para Pessoa Física e 10 mil para Pessoa Jurídica; 
Atendimento remoto e digital através de aplicativos WhatsApp e ligações: 0800 726 8068 
Informações: www.caixa.gov.br/atendimento. 

BANCO DO BRASIL: 

– Atendimento ao público das 10h às 14h e exclusivo para 
pagamento do INSS das 9h às 10h; 
– Autoatendimento das 6h às 22h; 
– Atendimentos presenciais apenas em casos essenciais como 
em desbloqueio de cartão e senha, pagamentos de benefícios 
sociais sem cartão, atendimentos referentes a programas 
sociais destinados a aliviar as consequências do novo 
coronavírus e a pessoas com doenças graves; 
– Suspensão da Prova de Vida nos próximos 120 dias; 

– Demais atendimentos serão realizados por meio digital, através do Aplicativo BB 
(smartphone), portal (bb.com.br), WhatsApp (61) 4004-0001 e da central de atendimento: 0800-
729-0001 e redes sociais. 

CASAS LOTÉRICAS 

– Atendimento das 7h às 17h 
– Equipes da Prefeitura monitorando as filas que devem ter distância de 1,5m a 
2m entre os clientes e realizando higienização das mãos de clientes com álcool 
em gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caixa.gov.br/atendimento
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Segundo caso suspeito de Covid-19 é moradora de São Severino 

A Prefeitura de Gravatá vem, através desta nota oficial, confirmar na sexta-feira (27/03/2020), uma 
mulher de 51 anos, moradora do Distrito de São Severino, deu entrada no Hospital Municipal Dr. Paulo 
da Veiga Pessoa com sintomas do novo coronavírus. 

 

O caso é considerado SUSPEITO, e a paciente foi 
transferida para o Hospital Oswaldo Cruz, em Recife, onde está 
em área de isolamento e irá fazer os exames. Ao chegar no 
HDPVP a paciente encontrava-se com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave e recebeu todos os procedimentos adequados até 
ser transferida. Ela é fumante e tem hipertensão, enquadrando-
se no grupo de risco. 

A Prefeitura de Gravatá, por meio do Comitê de Crise em Combate ao Coronavírus, reitera que 
não há motivos para pânico, uma vez que todo o trabalho e orientação do Ministério da Saúde está sendo 
seguido. Cada um deve fazer sua parte, lavando sempre o rosto, nariz e mãos. Uma outra recomendação 
é que a população evite as Fake News e aguardem novas informações pelos canais oficiais de 
comunicação. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segundo-caso-suspeito-de-covid-19-em-gravata-e-moradora-de-sao-severino/
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IPTU E TAXAS têm vencimento prorrogado para 30 de abril 

 

A Prefeitura de Gravatá prorrogou o vencimento do IPTU, das taxas de Vigilância Sanitária, 
Localização e Funcionamento e do ISS de profissionais autônomos de 2020. 

 

A parcela única do IPTU 
2020, está com 
benefícios de até 20% de 
desconto para quem 
pagar até o dia 30 de 
abril. Para quem optar em 
pagar o imposto 
parcelado, a primeira 
parcela também terá 
vencimento nesta nova 
data, o que irá facilitar e 
dar mais oportunidade 
para os contribuintes 
ficarem com o seu imóvel 
em dia com nossa cidade. 
O vencimento das taxas 
de Vigilância Sanitária, 
Localização e 
Funcionamento e o ISS 
de profissionais 
autônomos também 
seguem esta nova data. 

 

 

 

Devido a pandemia do Coronavírus, os atendimentos presenciais na Secretaria de Finanças estão 
temporariamente suspensos e o contribuinte pode entrar em contato com um de nossos atendentes 
através dos e-mails: financas@prefeituradegravata.pe.gov.br / iptu@prefeituradegravata.pe.gov.br / 
mercantil@prefeituradegravata.pe.gov.br , também é possível solicitar sua fatura pelo site da prefeitura: 
www.prefeituradegravata.pe.gov.br. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/iptu-e-taxas-tem-vencimento-prorrogado-para-30-de-abril/
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldocontribuinte/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/
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Prefeito anuncia entrega de kits de alimentação para mais de 7 mil alunos 

da rede municipal 

 

A Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai distribuir kit de alimentação 
alimentar para os 7425 alunos matriculados na rede municipal de ensino. A iniciativa visa garantir a 
segurança alimentar dos estudantes durante a suspensão das aulas, ação adotada como medida 
preventiva para conter a disseminação do novo coronavírus. 

O anúncio foi feito na noite da segunda-feira (30/03/20), pelo prefeito Joaquim Neto, durante 
transmissão ao vivo em suas redes sociais. 

“Desde que suspendemos as aulas que estamos debatendo uma maneira de montar um kit e 
entregar aos pais e responsáveis pelos nossos estudantes para garantir uma boa alimentação durante 
esse recesso. Também está sendo organizada uma maneira de repor o calendário letivo e em breve 
iremos anunciar novidades”, falou o prefeito. 

Composto por alimentos adquiridos através de recursos próprios do município e de doação de 
iogurte e laticínios pela Natural da Vaca, a Secretaria de Educação irá divulgar um calendário com datas 
e horários com os pontos de entregas para cada turma, evitando aglomerações. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-entrega-de-kits-de-alimentacao-para-mais-de-7-mil-alunos-da-rede-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-entrega-de-kits-de-alimentacao-para-mais-de-7-mil-alunos-da-rede-municipal/
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Prefeitura convoca técnicos de enfermagem aprovados em Seleção 

Simplificada 

A prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2018 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9 do  EDITAL – SELECAO SIMPLIFICADA FMS 001.18 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Técnico de Enfermagem Diarista (8) – Portaria FMS 006.2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-tecnicos-de-enfermagem-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-tecnicos-de-enfermagem-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/006.2020-1.pdf
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Prefeitura inicia limpeza e desinfecção de ruas da cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou na noite da segunda-feira 
(30/0320), o serviço de limpeza e desinfecção das ruas do Centro, com o objetivo de intensificar o 
combate da COVID-19. 

Utilizando água e sabão, a medida visa garantir uma limpeza maior em locais com um maior fluxo 
de pessoas. 

 “Com essa lavagem, acreditamos que 
iremos diminuir em até 50% o poder de 
contaminação do vírus. Essa é uma das medidas 
que ajuda a reduzir a transmissão da COVID-19. 
Estamos fazendo possível e pedimos a 
colaboração de todos. ” Destacou o prefeito 
Joaquim Neto. 

A operação já foi realizada no pátio da Feira 
Pública e entorno do Açougue. A Prefeitura de 
Gravatá recomenda que a população permaneça 
em casa, evitando aglomerações. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-inicia-limpeza-e-desinfeccao-de-ruas-da-cidade/
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Coronavírus: Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa recebe 

adequações para atender os gravataenses com segurança e eficácia 

Embora não possua nenhum caso confirmado 

no município, a Secretaria de Saúde adotou medidas 

preventivas para o manejo do coronavírus no Hospital 

Municipal Doutor Paulo da Veiga Pessoa. 

As mudanças já iniciam na recepção, 
onde foi criada provisoriamente uma sala de 
espera ao ar livre, mais arejada e ventilada e 
com distância de um metro entre um paciente e 
outro, respeitando assim o fluxo de protocolo de 
prevenção ao Covid-19. 

Na estrutura do hospital, também foi criada uma área de isolamento exclusiva para pacientes que 
apresente sintomas de síndromes gripais ou síndromes respiratórias agudas graves, onde já estão 
disponíveis 2 leitos para síndrome gripal e mais 4 leitos equipados com suporte de ventilação mecânica 
e monitor, aptos para atender o paciente com complicações respiratórias mais graves até que seja 
regulado e transportado para uma rede referenciada com UTI. Estes leitos estão disponíveis 
exclusivamente para atender os casos suspeitos de Covid-19. 

Durante as últimas semanas, foram realizadas contratações extras de profissionais da saúde, que 
serão alocados em diferentes áreas, como laboratórios, salas de atendimentos no hospital e unidades de 
saúde, na realização de vistorias nos estabelecimentos com equipes da vigilância sanitária e também no 
atendimento de urgência e emergência do Hospital Municipal. Também foi realizada a aquisição de 
equipamentos de proteção individual para dar mais segurança aos pacientes e profissionais. 

Uma nova ambulância também foi adquirida e 
está disponível para atender exclusivamente as 
transferências de pacientes com suspeitas do 
novo coronavírus para os hospitais de referência. 

A Secretaria de Saúde, que tem mostrado preparo 
e competência diante desta pandemia, afirma 
que, caso haja necessidade, o Hospital possui 
mais leitos prontos para a adequação. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-hospital-municipal-dr-paulo-da-veiga-pessoa-recebe-adequacoes-para-atender-os-gravataenses-com-seguranca-e-eficacia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavirus-hospital-municipal-dr-paulo-da-veiga-pessoa-recebe-adequacoes-para-atender-os-gravataenses-com-seguranca-e-eficacia/
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Prefeitura convoca profissionais da saúde aprovados em processo seletivo 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria 
de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica localizada 
na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário 
levar os documentos descritos no item 9 do  EDITAL (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Cirurgião dentista ESF (1); 
Fisioterapeuta (2); Nutricionista (3) – Portaria 007.2020 FMS - 
Enfermeiro Intervencionista SAMU (2) – Portaria 008.2020 
FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. Novas convocações serão 
realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e 
redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

Prefeitura convoca profissionais da saúde aprovados em processo seletivo 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde.  

O candidato convocado deve comparecer a 
sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui 
Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É 
necessário levar os documentos descritos no item 
9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-
2020 (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Saúde Bucal (10); Auxiliar 
Administrativo (27); Técnico de Segurança do 
Trabalho (1); Técnico de Laboratório e Análises 
Clínicas (7); Enfermeiro Plantonista (9); Médico 

Clínico (2); Técnico de Enfermagem Plantonista (26) – SELEÇAO NOVA 2020.004 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-processo-seletivo-3/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/007-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/008-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/008-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-processo-seletivo-3/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/SELEÇAO-NOVA-2020.004.pdf
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Ações e evidências das metas 
 

Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
 

 

Mês de ABRIL / 2020 

 
 

No cumprimento das metas, apresentamos neste mês as ações integradas e alinhadas com os 

instrumentos de planejamento municipal empreendidas nos trabalhos diários da nossa gestão através 

das evidências documentais para cumprimento do eixo Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, 

estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  
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Entrega dos kits de alimentação começa a ser realizada a partir de 02/04/20 

para alunos da rede municipal 

Visando a segurança alimentar de mais de 7 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de 
Gravatá, que entraram em recesso escolar como medida preventiva para conter a disseminação do novo 
Coronavírus, a Prefeitura de Gravatá efetuou no dia 02/04/20 a distribuição de kits alimentares para os 
pais/responsáveis dos estudantes das Escolas da Rede. 

Também nas escolas municipais 
da zona urbana e dos distritos realizaram 
a distribuição dos kits, a partir da semana 
seguinte foi feita a entrega para escolas 
do campo e para alunos da Educação 
para Jovens e Adultos.  

Composto por produtos laticínios 
doados pela Natural da Vaca, como 
iogurte e queijos, e materiais que faziam 
parte da merenda escolar dos estudantes, 
como arroz, feijão, carnes, amido de milho 
e outros itens comprados com receitas 
próprias do município, os kits serão 
entregues a mais de 7 mil estudantes 
gravataenses. 

Para evitar aglomerações, a 
Secretaria de Educação dividiu a entrega 
em três pontos dentro das escolas, 
separando pelas séries. Nos locais 
apontados como Ambiente 1 será realizada a entrega dos kits para as turmas das creches e educação 
infantil. No Ambiente 2 serão alunos do 1º ao 5º ano e no ambiente 3 do 6º ao 9º ano.  

As entregas desta semana serão feitas por ordem alfabética e na instituição em que o aluno está 
matriculado.  

02/04 Quinta-feira (14h às 17h) – Estudantes com inicial do primeiro nome de A – G 
03/04 Sexta-feira (8h às 11h) – Estudantes com inicial do primeiro nome de H – N 
03/04 Sexta-feira (14h às 17h) – Estudantes com inicial do primeiro nome de O – Z 

É importante que os responsáveis pelos alunos só compareçam no dia e horário determinado, 
portando documento original ou cópia que identifique a criança. Ao chegar à escola se dirija ao ambiente 
de acordo com a série do estudante e ao receber o kit retorne para sua casa, evitando aglomerações. 

Também foi solicitado aos pais que não levem as 
crianças para receber o kit e que conversas em 
grupo no ambiente das escolas sejam evitadas, 
medida preventiva em combate ao Coronavírus. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/entrega-dos-kits-de-alimentacao-comeca-a-ser-realizada-a-partir-desta-quinta-feira-2-para-alunos-da-rede-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/entrega-dos-kits-de-alimentacao-comeca-a-ser-realizada-a-partir-desta-quinta-feira-2-para-alunos-da-rede-municipal/


  

48 
 

 

 

 

Covid-19: Profissionais da saúde de Gravatá recebem capacitação sobre o 

uso correto dos EPI’s 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, deu início na quarta-feira (01/04/20) 
a uma série de capacitações para os profissionais da 
saúde sobre o uso correto dos EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual), na prevenção e combate à 
pandemia do Covid-19 no município. As formações 
estão sendo realizadas no próprio Hospital Dr. Paulo da 
Veiga Pessoa até a quarta-feira (08/04/20). 

 

“Esses treinamentos são voltados tanto para os 
médicos, quanto para os enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e os Auxiliares de Serviços Gerais que 
trabalham no hospital. O objetivo é evitar que os 
próprios profissionais sejam infectados com o vírus 
enquanto tratarem de possíveis pacientes que 
possam surgir na cidade, através do uso correto dos 
EPI’s. Portanto, a intenção é proteger nossas 
equipes. Durante a formação, ensinamos a eles 
todo o processo de paramentação e 
desparamentação, que correspondem às formas 
certas de vestir e retirar os equipamentos, que são 
a máscara, o macacão, os óculos, a toca e a 
sapatilha para os pés. A retirada desses materiais é 

a etapa principal para evitar o contágio. Hoje, o maior índice de contaminação de profissionais da saúde 
nos países europeus tem sido justamente nesta etapa da desparamentação. É preciso instrumentalizar, 
preparar e cuidar daqueles que estão na linha de frente nessa luta contra o Coronavírus”, explicou José 
Hilton, Técnico de Segurança do Trabalho do Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa e responsável pelas 
capacitações.  

O treinamento é uma recomendação 
OMS (Organização Mundial da Saúde) e do 
Ministério da Saúde. As formações ainda 
envolvem o processo correto da higienização 
das mãos durante o manuseio de todo o 
material usado pelos profissionais. Todos 
esses equipamentos, caso sejam utilizados 
durante atendimento a pacientes com 
suspeita ou com confirmação do contágio do 
vírus, todo um processo específico de 
retirada e descarte desse material é 
realizado. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-profissionais-da-saude-de-gravata-recebem-capacitacao-sobre-o-uso-correto-dos-epis/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-profissionais-da-saude-de-gravata-recebem-capacitacao-sobre-o-uso-correto-dos-epis/
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Prefeitura convoca médicos aprovados em Seleção Simplificada 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS e no 001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve 
comparecer a sede da Secretaria de 
Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui 
Barbosa, 150, e funciona das 7h às 
13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9 
do  EDITAL (cópia e original) e no 
descritos no item 9.7 do  Edital 
Seleção Simplificada-FMS-
2020 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

Confira os convocados: Médico Clínico Geral Plantonista Semana (2)- Portaria 009.2020 seleção azul. 

Confira os convocados: Auxiliar de Serviços Gerais (5); Médico ESF (4); Médico Clínico Geral Plantonista 
Fim de Semana (2) – Portaria 006.2020 seleção nova.  

O processo terá validade de um ano, com 

possibilidade de prorrogação por igual período. 

Novas convocações serão realizadas em breve, os 

candidatos devem estar atentos ao site e redes 

sociais da Prefeitura de Gravatá. 

Concurso de Gravatá 2020: Prazo para convocação e entrega de 

documentos de candidatos hipossuficientes é suspenso devido à pandemia 

de Covid-19 

A Prefeitura de Gravatá informa que devido à atual 
situação de calamidade pública, causada pela pandemia de 
Covid-19, o Instituto de Administração e Tecnologia 
(ADM&TEC), empresa responsável pelo concurso público do 
município, através do Edital nº 001/2020, suspendeu 
temporariamente o prazo para a convocação e entrega de 
documentos dos candidatos hipossuficientes. Conforme o 
cronograma, a entrega dos documentos deveria ser realizada 
presencialmente a partir do dia 27 de abril.  

A prefeitura esclarece, porém, que o prazo para as inscrições online continua sem alterações e devem 
ser realizadas. Um novo calendário para as demais atividades do certame serão publicadas em breve 
pela banca organizadora, conforme as próximas decisões das autoridades públicas quanto às medidas 
de enfrentamento contra a pandemia. A prefeitura agradece a compreensão de todos e solicita aos 
candidatos que aguardem as novas publicações. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-medicos-aprovados-em-selecao-simplificada-3/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/009.2020-seleçao-azul.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/006.2020-seleçao-nova.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/concurso-de-gravata-2020-prazo-para-convocacao-e-entrega-de-documentos-de-candidatos-hipossuficientes-e-suspenso-devido-a-pandemia-de-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/concurso-de-gravata-2020-prazo-para-convocacao-e-entrega-de-documentos-de-candidatos-hipossuficientes-e-suspenso-devido-a-pandemia-de-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/concurso-de-gravata-2020-prazo-para-convocacao-e-entrega-de-documentos-de-candidatos-hipossuficientes-e-suspenso-devido-a-pandemia-de-covid-19/
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Prefeitura realiza limpeza intensiva em ruas e calçadas no entorno do 

Hospital Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como medida preventiva ao novo Coronavírus, a Prefeitura de Gravatá tem realizado medidas de 
limpeza e higienização intensiva em ruas e áreas de maior movimentação da cidade. 

Na quinta-feira (02/04/20), as ruas no entorno do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa 
receberam os serviços de limpeza, com lavagem das vias e calçadas com água, cloro e sabão, ação que 
diminui os riscos de proliferação do Covid-19. 

 

Outros pontos 
da cidade, como o 
Pátio da Feira e ruas do 
comércio, no bairro do 
Centro, também foram 
higienizados por 
equipes da Prefeitura, 
através dos 
profissionais das 
Secretarias de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpeza-intensiva-em-ruas-e-calcadas-no-entorno-do-hospital-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpeza-intensiva-em-ruas-e-calcadas-no-entorno-do-hospital-municipal/
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Combate ao Covid-19: Prefeito de Gravatá irá instalar barreiras educativas 

no município durante Semana Santa 

A Prefeitura de 

Gravatá, greste 

pernambucano, irá instalar 

a partir da segunda-feira 

(06/04/20), barreiras 

educativas em pontos 

estratégicos de maior 

movimentação na cidade, 

durante o período da 

Semana Santa, como ação 

preventiva contra a 

pandemia da Covid-19. A 

medida foi anunciada pelo 

Prefeito Joaquim Neto 

durante live transmitida em 

suas redes sociais na sexta-

feira (03). 

“Embora os eventos tradicionais da Semana Santa já 
tenham sido cancelados por causa da pandemia, Gravatá 
é uma cidade turística e muitas famílias de municípios 
vizinhos acabam vindo passar os feriados aqui. Não 
podemos impedir que venham à cidade, mas essas 
medidas serão para a segurança de todos. Quem chegar 
de carro ao município, nesse momento, vai ser parado 
pelas equipes de saúde e segurança, nas principais vias 
de acesso, para serem orientados sobre a necessidade 
de manter o isolamento social durante a crise. Cada um 
precisa fazer sua parte e respeitar a saúde e bem-estar 
do próximo, para que ninguém ache que quarentena é 
férias”, enfatizou o prefeito. 

Além da abordagem e instruções dadas aos visitantes nesse período, os profissionais envolvidos 
colherão informações e preencherão um cadastro com dados das pessoas e dos veículos. Os carros 
passarão, ainda, por uma desinfecção e os motoristas serão orientados a não ficar circulando pelas ruas 
da cidade, em respeito ao decreto do estado de Pernambuco quanto ao prazo da quarentena. 

As barreiras serão instaladas nas Ruas do Norte, XV de Novembro e nos acessos da Volta do Rio 
e Polo Moveleiro. Mais de 50 profissionais estarão atuando diariamente, em uma equipe composta por 
integrantes da Guarda Municipal, Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, Polícias Civil, Militar, 
Corpo de Bombeiros e DETRAN. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/combate-ao-covid-19-prefeito-de-gravata-ira-instalar-barreiras-sanitarias-no-municipio-durante-semana-santa/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/combate-ao-covid-19-prefeito-de-gravata-ira-instalar-barreiras-sanitarias-no-municipio-durante-semana-santa/
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Prefeito solicita ao Banco do Nordeste linha de crédito para os produtores 

rurais e pequenos empresários para superação da crise durante pandemia 

Atendendo a um pedido dos produtores rurais, o Prefeito Joaquim Neto se reuniu na última sexta-
feira (3), com o superintendente do Banco do Nordeste, Ernesto Lima Cruz, para solicitar uma linha de 
microcrédito que atenda aos floricultores, produtores agrícolas e os pequenos empresários de Gravatá, 
com o objetivo de auxiliá-los neste momento de crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. 

 

 “Algumas medidas adotadas para minimizar o avanço do coronavírus, como o cancelamento de 
eventos, fechamento do comércio e população em quarentena têm forçado essa paralisação do livre 
comércio e precisamos buscar apoio para que todos saiam dessa pandemia com saúde principalmente, 
para que, em breve, tudo possa voltar ao normal. Pensando na questão financeira, solicitamos a criação 
dessa linha de crédito ao Banco do Nordeste, que é um grande agente financeiro e que oferece taxas de 
juros acessíveis para auxiliar essas famílias que estão precisando mais do que nunca desse apoio agora”, 
disse o prefeito. 

Após ter recebido o pedido formalizado, o banco irá analisar a proposta da gestão municipal e 
anunciar nos próximos dias como será a realização deste empréstimo com informações sobre a taxa de 
juros, prazo para pagamento, capital disponível e quem poderá solicitar o crédito. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-solicita-ao-banco-do-nordeste-linha-de-credito-para-os-produtores-rurais-e-pequenos-empresarios-para-superacao-da-crise-durante-pandemia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-solicita-ao-banco-do-nordeste-linha-de-credito-para-os-produtores-rurais-e-pequenos-empresarios-para-superacao-da-crise-durante-pandemia/
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Coronavoucher: Saiba se você tem direito ao auxílio emergencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lei 13.982, que autoriza o auxílio emergencial de R$ 600,00 a trabalhadores informais foi 
publicada no Diário Oficial da União, em edição da última quinta-feira, 02/04/20. 

O Ministério da Cidadania, órgão do Governo Federal responsável pela liberação dos R$ 98 
bilhões que serão utilizados pelo “coronavoucher”, estima que a primeira das três parcelas do benefício 
comece a ser paga já nesta semana. 

Quer saber se você tem direito a receber o auxílio? A Prefeitura de Gravatá preparou um material 
para ajudar você a entender melhor como vai funcionar o benefício.  

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/coronavoucher-saiba-se-voce-tem-direito-ao-auxilio-emergencial/
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Prefeitura capacita profissionais que irão trabalhar nas barreiras educativas 

durante a Semana Santa 

A Prefeitura de Gravatá, 
através da Secretaria de Saúde, 
promoveu nesta segunda-feira (06), 
no Parque da Cidade, uma 
capacitação para os profissionais de 
segurança e saúde que irão atuar 
nas barreiras educativas, durante o 
período de Semana Santa, como 
medida de combate à pandemia da 
Covid-19 no município. 

Durante o encontro, os profissionais envolvidos 
tomaram conhecimento sobre todos os procedimentos que 
deverão ser tomados no momento da abordagem dos veículos 
que entrarem pelas principais vias de acesso ao município 
durante o feriadão. O treinamento abordou o modo correto do 
preenchimento de dados dos veículos e dos visitantes, os 
métodos de higienização que serão feitos nos veículos, além do uso dos equipamentos de proteção 
individual durante a operação. 

A equipe ainda foi orientada a repassar a recomendação aos turistas quanto ao cumprimento da 
quarentena, além de checar o estado de saúde dos mesmos, para a identificação de possíveis casos de 
suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus. Ao todo, mais de 50 profissionais atuarão 
diariamente, através de uma operação interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

As ações já iniciarão na terça-feira (07) nos quatro pontos de maior fluxo da cidade, como as Ruas 
do Norte e XV de Novembro e nos acessos da Volta do Rio e Polo Moveleiro. A decisão foi anunciada 
pelo Prefeito Joaquim Neto na última sexta-feira (03), durante live transmitida por suas redes sociais, já 
que, mesmo tendo sido cancelados os eventos da Semana Santa para evitar a propagação do 
coronavírus no município, muitas famílias de cidades vizinhas costumam vir à cidade passar os feriados. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-capacita-profissionais-que-irao-trabalhar-nas-barreiras-educativas-durante-a-semana-santa/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-capacita-profissionais-que-irao-trabalhar-nas-barreiras-educativas-durante-a-semana-santa/
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Aplicativo e site para solicitar o auxílio emergencial de 600 reais já está 

disponível 

Já está disponível para download o aplicativo para trabalhadores informais se cadastrarem para 
receber o auxílio emergencial de 600 reais, oferecido pelo governo para combater efeitos econômicos da 
pandemia do coronavírus. 

Para solicitar o 
‘coronavoucher’ basta 
acessar o site ou baixar o 
app Caixa Auxílio 
Emergencial nos aparelhos 
com sistema operacional 
Android e aparelhos com 
sistema iOS, como iPhones. 

O auxílio emergencial 
é um benefício financeiro 
concedido pelo governo aos 
trabalhadores informais, 

microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos 
e desempregados, e tem por 
objetivo fornecer proteção 
emergencial no período de 
enfrentamento à crise 
causada pela pandemia 
do coronavírus. O valor será 
distribuído durante três 
meses. 

 

Mas não é todo 
mundo que precisa fazer o 

cadastro no app ou site. O aplicativo é destinado a trabalhadores informais que ainda não têm nenhum 
tipo de cadastro no sistema de programas sociais do governo. Ou seja, não estão cadastrados no 
Cadastro Único (CadÚnico) e não recebem o Bolsa-Família. 

A Secretaria de Comunicação preparou um material explicando os requisitos que você precisa 
cumprir para ter direito ao benefício. CLIQUE AQUI. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/aplicativo-e-site-para-solicitar-o-auxilio-emergencial-de-600-reais-ja-esta-disponivel/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/aplicativo-e-site-para-solicitar-o-auxilio-emergencial-de-600-reais-ja-esta-disponivel/
http://auxilio.caixa.gov.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/auxilio2.pdf
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Vigilância Sanitária intensifica fiscalização nos supermercados de Gravatá 

A Prefeitura de Gravatá, através da Vigilância Sanitária, está intensificando nesta terça-feira (7), 
inspeções sanitárias em supermercados do município.  

A Ouvidoria Geral 
da Prefeitura vem 
registrando diversas 
denúncias quanto à 
superlotação em 
supermercados, o que 
favorece a proliferação do 
novo Coronavírus e põe 
em risco clientes e 
funcionários. A 
fiscalização é educativa e 
orientou aos gerentes e 
proprietários dos 
estabelecimentos 
algumas medidas de 
segurança e higiene que precisam ser adotadas, como: 

– Distanciamento de 1,5 metros entre os clientes na fila 
– Controlar o número de pessoas no estabelecimento para evitar superlotação 
– Fornecer álcool 70 e itens de proteção, como luvas e máscaras aos funcionários; 
– Intensificar a higienização dos carrinhos, cestas, pisos e utensílios de uso coletivo; 
– Disponibilizar álcool para que os clientes realize higienização das mãos 

Os supermercados têm autorização para o 
funcionamento por prestarem serviços classificados 
como essenciais, mas uma série de normas precisa 
ser seguida visando à segurança dos clientes e 
funcionários. A Administração Municipal reforça que 
este procedimento de fiscalização vem sendo 
adotado com todos os estabelecimentos para que o 
enfrentamento ao Covid-19 seja eficiente e não 
coloque em risco a vida das pessoas.  

Em caso de denúncias, o cidadão pode realizar 
através da Ouvidoria Municipal, Corpo de Bombeiros 
ou Polícia Militar. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/vigilancia-sanitaria-intensifica-fiscalizacao-nos-supermercados-de-gravata/
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Já no primeiro dia, barreiras educativas sanitárias, abordam cerca de mil 

veículos em Gravatá 

A Prefeitura de Gravatá implantou na 
terça-feira (07/04/20), barreiras educativas 
sanitárias em pontos estratégicos da cidade. 
Somente no primeiro dia de operação, cerca 
de mil veículos foram vistoriados.  

A operação funciona da seguinte forma: veículos, 
especialmente de outras localidades, são parados pela 
equipe da prefeitura nessas barreiras e recebem 
orientações sobre higiene e cuidados pessoais. Os 

ocupantes do veículo têm o quadro de saúde avaliado e a temperatura medida. Os carros também estão 
passando por higienização. 

As ações serão realizadas durante o período da Semana Santa, que mesmo com os eventos 
cancelados, ainda há muitas famílias que optaram por passar o feriado no município. As barreiras estão 
acontecendo nos quatro pontos de maior fluxo da cidade, como as Ruas do Norte e XV de Novembro e 
nos acessos da Volta do Rio e Polo Moveleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/ja-no-primeiro-dia-barreiras-educativas-sanitarias-abordam-cerca-de-mil-veiculos-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/ja-no-primeiro-dia-barreiras-educativas-sanitarias-abordam-cerca-de-mil-veiculos-em-gravata/


  

58 
 

 

 

 

Prefeitura convoca profissionais da saúde aprovados em Seleção Simplificada 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 

001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Confira os cargos convocados: Assistente Operacional em Manutenção (1); Copeiro Hospitalar (3); 
Cozinheiro Hospitalar (3); Eletricista (1); Farmacêutico (2); Motorista Carteira D (14); Técnico em 
Imobilização Ortopédica (1); Técnico em radiologia (5); Técnico em Informática (3) – Portaria 007.2020  

Profissionais aprovados no processo seletivo número 001/2020 para atuar na Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Confira os cargos convocados: Auxiliar 
Administrativo (6+PCD); Enfermeiro Plantonista (1); 
Técnico de Enfermagem Plantonista (2) – Portaria 
008.2020  

Profissionais aprovados no processo seletivo número 001/2019 FMS para atuar na Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Confira os cargos convocados: Enfermeiro Intervencionista SAMU (1) – Portaria 10.2020  

Profissionais aprovados no processo seletivo número 001/2018 para atuar na Secretaria 
Municipal de Saúde.  

Confira os cargos convocados: Cirurgião Dentista (2) – Portaria 008.2020  - Fisioterapeuta (1); 
Nutricionista (2) – Portaria 009.2020  

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-simplificada-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/007.2020-seleção-2020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/008.2020-NOVA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/008.2020-NOVA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/10-AZUL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/008.2020-ANTIGA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/009.2020-ANTIGA.pdf
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Mais um caso de Covid-19 descartado em Gravatá. Boletim Oficial 09/04/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Gravatá informou às 
15h desta quinta-feira (09/04/20) que mais um caso suspeito de 
Covid-19 na cidade foi descartado. Dois casos suspeitos da 
doença ainda aguardam resultado, sendo um deles de um óbito 
que está sendo investigado. 

O caso descartado foi de uma senhora que segue em tratamento no Hospital Português, no Recife, 
mas não foi testada positivo para o novo coronavírus. 

Embora não tenha casos confirmados, a Prefeitura de Gravatá reforça a necessidade da 
quarentena para evitar a disseminação do vírus. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/mais-um-caso-de-covid-19-descartado-em-gravata-boletim-oficial-09-04-15h/
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Semana Santa: Celebrações eucarísticas serão transmitidas ao vivo 

 

 

 

 

 

 

 

O risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) também alterou a rotina nas igrejas em 
Gravatá. Sob a recomendação de evitar aglomerações, algumas instituições religiosas estão fazendo a 
transmissão dos cultos e missas através das redes sociais. 

A Paróquia de Sant’Ana, que também cancelou a realização de celebrações eucarísticas com a 
presença dos fiéis, adaptou-se ao novo fluxo e está realizando todas as atividades em portas fechadas. 
Nesta semana, em que é celebrado o período pascoal, foi montado um calendário com missas, vigílias e 
momentos de louvor, todos com transmissões ao vivo, mantendo a tradicional programação da Semana 
Santa. 

As transmissões estão sendo realizadas através da página do face book da paróquia, que pode 
ser acessada através do Instagram @santana.gravata . 

Confira o calendário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/semana-santa-celebracoes-eucaristicas-serao-transmitidas-ao-vivo/
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Trânsito será alterado em Gravatá durante Semana Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar o fluxo de veículos em Gravatá, durante a Semana Santa, o trânsito será alterado 
nas vias de acesso à cidade. Da sexta-feira (10) até o domingo (12), no período das 5h até as 15h, os 
motoristas que chegarem ao município pelos sentidos Caruaru ou Recife, na Av. Cícero Batista de 
Oliveira, terão mão única. Neste horário, equipes da Guarda Municipal estarão em pontos estratégicos 
para orientar os condutores. 

Apesar das restrições de circulação social e do cancelamento dos tradicionais eventos de Semana 
Santa no município, devido à pandemia de Covid-19, Gravatá ainda é um dos destinos mais procurados 
durante o feriadão. Para manter a segurança dos visitantes e gravataenses em meio à crise, barreiras 
sanitárias foram instaladas nas Ruas do Norte, XV de Novembro e nos acessos da Volta do Rio e Polo 
Moveleiro da terça-feira (07). O objetivo é identificar e orientar as pessoas quanto ao cumprimento da 
quarentena durante o período em que estiverem na cidade. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transito-sera-alterado-em-gravata-durante-semana-santa/
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Secretaria de Assistência Social entrega cestas básicas para famílias que 

vivem em vulnerabilidade social 

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, está realizando a entrega de cestas básicas para famílias que vivem em 
situação de vulnerabilidade social.  

 Com a suspensão de algumas 
atividades econômicas e prestações de 
serviços, alguns trabalhadores informais 
e/ou desempregados, procuraram os 
Centros de Referência em Assistência 
Social e solicitaram apoio da gestão 
municipal. As famílias, que já estavam cadastradas nos Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), receberam no dia 09 de abril de 2020 (quinta-feira) cestas básicas com alimentos. 

Famílias que não têm condições 
financeiras para arcar com alimentação devem 
entrar em contato, apenas pelo telefone, com a 
Secretaria de Assistência Social através deste 
número – 3563-9057. 

Um técnico do CRAS fará uma pré-
avaliação social, irá solicitar os dados 
pessoais, endereço e telefone para a entrega 
de uma cesta básica. Os alimentos serão 
entregues no dia e local marcado para evitar 
aglomerações, seguindo o protocolo de 
prevenção ao novo coronavírus. 

Confira os endereços dos CRAS em Gravatá: 

 CRAS I: Travessa 1º de janeiro, nº 98 – Cruzeiro; 

 CRAS 2: Rua Joaquim Souto, S/N – Área Verde;  

 CRAS 3: Rua Agenor de Abreu Peixoto, S/N – Escola do CAIC; 

 CRAS 4: Rua Heleno Joaquim de Santana, nº 23 – Área Verde. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-assistencia-social-entrega-cestas-basicas-para-familias-que-vivem-em-vulnerabilidade-social/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-assistencia-social-entrega-cestas-basicas-para-familias-que-vivem-em-vulnerabilidade-social/
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Atitude do bem: Agentes Comunitárias de Saúde confeccionam máscaras 

de tecido para proteção de todos os ACS de Gravatá 

 

 

Devido à pandemia do novo coronavírus, a utilização de máscaras se tornou um item essencial 
durante a realização do trabalho dos Agentes de Saúde, profissionais que estão na linha de frente e que 
cuidam da saúde de milhares de gravataenses.  

E foi pensando em colaborar nesta batalha contra o Covid-19, que um grupo de cinco ACS’s da 
Unidade de Saúde do Cruzeiro I se uniu e confeccionou 300 máscaras de tecido para todos os agentes 
de saúde de Gravatá. 

“Eu tinha muito tecido em casa e as meninas se 
prontificaram a me ajudar, então foi uma tarefa em 
equipe, uma cortava, outra costurava, outra colocava o 
elástico e conseguimos fazer as 300 máscaras que 
servirá para nossa proteção e da população que 
visitamos todos os dias” disse a Agente Marta Silva, que 
fez do seu ateliê de costura o espaço para a realização 
deste ato solidário. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/atitude-do-bem-agentes-comunitarias-de-saude-confeccionam-mascaras-de-tecido-para-protecao-de-todos-os-acs-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/atitude-do-bem-agentes-comunitarias-de-saude-confeccionam-mascaras-de-tecido-para-protecao-de-todos-os-acs-de-gravata/
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Assim como Marta, mais quatro profissionais da saúde dedicaram seu tempo livre nesta missão, 
as agentes Maria Betânia Souza, Elisângela Farias, Maria Joana e Josefa Santina também colocaram a 
mão na massa. 

“Além de entregar os materiais, também criamos 
uma embalagem com orientações do Ministério da Saúde 
sobre formas de lavar e conservar o produto. Essa é uma 
luta de todos por um só objetivo. As estampas das 
máscaras também são bem coloridas, alegres, porque 
além de protegidas, vamos trabalhar bonitas”, falou 
Elisângela. 

Quando soube do ato solidário, o prefeito Joaquim 
Neto fez questão de recepcionar a equipe e agradecer 
pelo bom exemplo dado pelas profissionais. 

“É uma grande atitude de solidariedade e humanidade. 
Ver um gesto desse de um grupo de agentes que se 
preocupam e valorizam desta maneira o bem-estar do 
próximo, nos deixa muito felizes. Saber que podemos 
contar com profissionais com este caráter em nossa 
equipe nos dá muita alegria, isso nos faz ter esperança 
na humanidade”, destacou o prefeito. 

 

 

 

As máscaras já estão com a 
Secretaria de Saúde e serão entregues 
ainda esta semana aos Agentes 
Comunitários de Saúde. 
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Prefeitura de Gravatá adquire protetores faciais para reforçar a segurança 

dos profissionais da saúde 

 

A Secretaria 

Municipal da Saúde de 

Gravatá adquiriu 

protetores para reforçar a 

segurança dos 

profissionais do Hospital 

Municipal Doutor Paulo da 

Veiga Pessoa durante a 

pandemia da covid-19.  

São peças de 
acrílico que protegem o 
rosto todo e devem, 
dependendo do tipo de 
atendimento, ser utilizadas 
por cima de outros 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs), já 

disponíveis em toda a rede. Os protetores faciais devem ser usados na recepção, em atendimentos de 
casos clínicos e suspeitos da covid-19, salas de vacina, farmácias. 

Outras medidas para a segurança dos profissionais e pacientes da unidade hospitalar foram 
instaladas nas últimas semanas, como ampliação da recepção, criação de área isolada com leitos 
equipados com respiradores, contratação de novos profissionais para reforçar o quadro e aquisição de 
uma nova ambulância e outros equipamentos de proteção e insumos.  

“Estamos dando um passo a 
mais para assegurar a saúde dos 
nossos profissionais, que estão na linha 
de frente de combate ao novo vírus e 
cuidando da saúde de milhares de 
gravataenses”, disse o prefeito Joaquim 
Neto. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-adquire-protetores-faciais-para-reforcar-a-seguranca-dos-profissionais-da-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-adquire-protetores-faciais-para-reforcar-a-seguranca-dos-profissionais-da-saude/
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Prefeitura realiza limpeza do Pátio da Feira como medida preventiva ao 

coronavírus 

 

A Prefeitura de Gravatá está fazendo a desinfecção e a limpeza de ruas, avenidas e espaços 
públicos com solução de água, sabão e cloro como ação de prevenção ao avanço do novo coronavírus. 
Na segunda-feira (13), a limpeza está sendo realizada mais uma vez no Pátio da Feira Livre, onde 
diariamente são comercializadas frutas e verduras. 

A limpeza tem sido mais uma medida adotada pela gestão em combate a proliferação da Covid-
19. Com a confirmação de um caso do novo vírus na cidade, o Comitê de Crise segue intensificando as 
ações preventivas de limpeza e isolamento social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpeza-do-patio-da-feira-como-medida-preventiva-ao-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpeza-do-patio-da-feira-como-medida-preventiva-ao-coronavirus/
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Prefeitura convoca técnicos de enfermagem aprovados em seleção 

simplificada 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da 
Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica 
localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É 
necessário levar os documentos descritos no item 9 
do  EDITAL (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: Técnico de Enfermagem 
Diarista (3)- Portaria 010.2020 AZUL, Médico Clínico Geral 
Plantonista Semana – Portaria 011.2020 FMS 

 

 

 

Profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. É 
necessário levar os documentos descritos no item 9.7 do  Edital 
Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Serviços Gerais (1); Médico Clínico Geral 
Plantonista Fim de Semana (1) – Portaria 09.2020 FMS  

 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-tecnicos-de-enfermagem-aprovados-em-selecao-simplificada-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-tecnicos-de-enfermagem-aprovados-em-selecao-simplificada-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/010-AZUL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/011.2020-FMS-2019.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/009.2020-FMS-2020.pdf
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Secretaria de Educação lança plataforma com aulas online para estudantes 

da rede municipal 

 

Os alunos da Rede Municipal de Ensino 
agora contam com uma ferramenta de apoio para 
estudos fora do ambiente escolar. Através do 
programa “Educação Conectada com o Aluno”, as 
videoaulas podem ser acessadas na plataforma 
digital “Moodlepmg”: 

Acesse: moodlepmg.sistemacg.com.br   

Disponível no portal da Prefeitura de 
Gravatá, o recurso foi desenvolvido com o objetivo 
de garantir que os estudantes mantenham uma 
rotina educacional durante o período de 
suspensão temporária das aulas, uma das 
medidas adotadas pela administração municipal dentro da política de enfrentamento ao novo coronavírus. 

A novidade, que conta com conteúdo didático e atividades on-line desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, foi apresentada na noite da segunda-feira (13), pelo prefeito Joaquim Neto, 

durante a transmissão de uma Live em suas 
redes sociais. No aplicativo, as aulas virtuais 
são divididas por segmentos onde os 
professores disponibilizam as atividades e 
conteúdo.  

Neste momento não é necessário realizar 
cadastro e ao entrar na plataforma o aluno 
escolhe a modalidade de ensino (infantil ou 
fundamental I e II) e a matéria que deseja 
assistir as aulas virtuais. Apesar de ainda 
estar na versão teste, já estão disponíveis 
17 vídeos com aulas de português, 
matemática, história, educação física, 
infantil, inclusiva, dicas de nutrição, entre 
outros. 

As atividades não substituem as aulas da grade 
escolar, que deverão ser repostas assim que possível. 
Semanalmente o portal será atualizado com novos vídeos e 
atividades. Mais ferramentas estão sendo desenvolvidas 
para ampliar as opções da plataforma. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-educacao-lanca-plataforma-com-aulas-online-para-estudantes-da-rede-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-educacao-lanca-plataforma-com-aulas-online-para-estudantes-da-rede-municipal/
https://moodlepmg.sistemacg.com.br/
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Prefeito Joaquim Neto intensifica Operação Pipa e disponibiliza mais quatro 

caminhões para a zona rural 

Para atender a 
demanda por água de 
famílias que vivem em 
regiões mais secas da 
zona rural de Gravatá, o 
prefeito Joaquim Neto 
deu início a uma 
operação emergencial 
para intensificar o 
abastecimento de água 
no município. Mais 
quatro caminhões-pipa, 
oriundos da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Rural, irão reforçar a 
frota que já possui cinco 
caminhões da Operação 
Pipa. 

“Já havia uma grande demanda de carros-pipa para essas áreas que são mais secas, e agora, 
com a intensificação das medidas preventivas de higiene devido ao novo coronavírus, resolvemos agir 

por conta própria e reforçar a 
frota como medida 
emergencial. Afinal não 
adianta pedir que as 
pessoas lavem as mãos com 
frequência se elas não 
tiverem água”, disse o 
prefeito Joaquim Neto. 

As entregas iniciaram no dia 14 de abril de 2020 (terça-feira) e seguirão os pedidos que já 
constavam no sistema da prefeitura. Cada caminhão recebeu um cronograma com abastecimento nas 
seguintes áreas: Várzea Grande, Cotunguba, Floresta, Avencas, Caruá, Nossa Senhora das Graças, 
Casa Nova, Logradouro, Maravilha, Boa Vista, Paulina, Lagoa Queimada, Lagoa do Costa, Valentim, 
Sítio Esquerdo e vizinhança. 

“O agricultor que tiver a necessidade de abastecimento, pode se cadastrar diretamente na 
secretaria que entrará no nosso cronograma. Os pedidos serão agendados e entregues em breve. 
Estamos agindo para tentar das melhores condições para os moradores da zona rural se higienizarem”, 
explicou o secretário de Desenvolvimento Rural, Aarão Lins Netto. 

Os moradores da zona rural podem realizar a solicitação na Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural, localizada na rua Joaquim Souto Maior, nas dependências do Parque da Cidade, 
o telefone para contato é o 3563-9010. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-joaquim-neto-intensifica-operacao-pipa-e-disponibiliza-mais-quatro-caminhoes-para-a-zona-rural/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-joaquim-neto-intensifica-operacao-pipa-e-disponibiliza-mais-quatro-caminhoes-para-a-zona-rural/
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Prefeitura de Gravatá publica novo decreto com medidas mais rígidas para 

conter o coronavírus 

A Prefeitura de Gravatá anunciou medidas mais rígidas de isolamento social com um novo decreto 
na terça-feira (14/04/20). Entre as mudanças previstas no documento está o controle de pessoas em 
supermercados, feira livre e nos transportes intermunicipais. 

De acordo com o Prefeito 
Joaquim Neto, o novo decreto se fez 
necessário porque nas últimas 
semanas foi verificado aglomerações 
de consumidores nesses 
estabelecimentos do município.  

O novo decreto estabelece 
regras para os consumidores e para 
os estabelecimentos. Os mercados 
terão que disponibilizar álcool em gel 
para todos os clientes e servidores, 
além de EPIs para os funcionários, 
também é preciso que seja garantida 
a higienização de todos constantes 
do estabelecimento e de carrinhos e 
cestas. Haverá um limite máximo de 
clientes no estabelecimento, 

mantendo distância de pelo menos 1 m² por pessoa. As filas dentro e fora dos supermercados também 
serão demarcadas. O mesmo vale para padarias, farmácias, lotéricas e agências bancárias. 

Os transportes públicos intermunicipais agora só podem atingir até 50% da capacidade. Os 
estacionamentos no centro da cidade também terão restrição, a fim de diminuir o fluxo de pessoas no 
comércio local. A rede hoteleira continua com áreas públicas fechadas, como piscinas e salões de festa. 
Na feira livre, apenas os bancos que comercializam alimentos podem funcionar, seguindo o protocolo de 
segurança descrito no decreto. 

CLIQUE AQUI e confira o decreto completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-publica-novo-decreto-com-medidas-mais-rigidas-para-conter-o-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-publica-novo-decreto-com-medidas-mais-rigidas-para-conter-o-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/doc01696320200414115550-1.pdf
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Segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe tem início em 

Gravatá 

 

A segunda fase da Campanha 
Nacional de Vacinação Contra a Gripe 
de 2020 tem início na quinta-feira (16). 
Se na primeira etapa, iniciada no 23 de 
março, só pessoas com mais de 60 
anos e profissionais de saúde 
poderiam receber a vacina contra o 
vírus influenza, agora o público-alvo se 
estende para: 

 

• Caminhoneiros e profissionais 
de transporte coletivo e portuários 
• Indígenas 
• Doentes crônicos 
• Profissionais das forças de segurança e salvamento 
• População privada de liberdade, inclusive adolescentes 
• Funcionários do sistema prisional 

Todas as unidades de saúde das zonas urbana e rural estarão realizando a imunização contra a 
influenza. A Secretaria Municipal de Saúde informa que as vacinas do calendário anual também estão 
sendo aplicadas normalmente. 

Para que o serviço seja otimizado e feito em segurança, serão aplicadas as medidas preventivas 
determinada pelo Ministério da Saúde em combate ao novo coronavírus. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segunda-fase-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-tem-inicio-hoje-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segunda-fase-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-tem-inicio-hoje-em-gravata/
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Equipe da USF Ricardo Valmir fabrica protetores faciais para uso dos 

profissionais da saúde 

Em meio à pandemia de coronavírus, as equipes de saúde, além de cuidar da saúde da 
população, têm dado um exemplo de solidariedade e utilizado de seu tempo livre para fabricarem 
equipamentos de proteção individual. Na Unidade de Saúde Ricardo Valmir, os profissionais estão 
produzindo protetores faciais e distribuindo, gratuitamente, para uso dos profissionais da saúde. 

“Estamos criando uma corrente do bem, cuidando uns dos outros e 
nos protegendo enquanto lidamos com esta pandemia. A 
solidariedade é muito importante neste momento, portanto quem 
quiser ajudar será muito bem-vindo”, falou Diego Fragoso, cirurgião 
dentista da USF, que lançou a proposta aos colegas e deram início 
às fabricações. 

O equipamento, feito com acetato, elástico e tiara, protege uma 
extensão maior do rosto, evitando que os profissionais de saúde 
tenham contato com gotículas de saliva de pacientes contaminados. 

Até o momento, mais de 100 protetores já foram produzidos e serão 
utilizados pelos profissionais que estão trabalhando nas barreiras 
sanitárias educativas, montadas nas entradas e saídas da cidade. 

“É muito gratificante 
esta parceria dos 

profissionais de saúde, que se dedicam para cuidar da 
população e se apoiarem. Ver projetos como esse, 
criando equipamentos para os colegas que estão numa 
operação de linha de frente faz a gente ter fé de que 
passaremos logo por isso, e bem melhores do que 
estávamos”, falou Tatiane Fradique, presidente da 
Associação dos Agentes Comunitários de Saúde – 
AMACS. 

 

Prefeitura de Gravatá agradece 
a equipe da USF Ricardo Valmir 
em nome de do Dr. Diego 
Fragoso, Maria Santoro, 
Luciane Soares, Josilene 
Batista e Kamilla Marroquim. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipe-da-usf-ricardo-valmir-fabrica-protetores-faciais-para-uso-dos-profissionais-da-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipe-da-usf-ricardo-valmir-fabrica-protetores-faciais-para-uso-dos-profissionais-da-saude/
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Boletim Oficial: Gravatá tem 1 caso confirmado e 5 em investigação na 

quinta-feira (16/04/20). 

 

 

O Boletim oficial 
divulgado pela Prefeitura 
de Gravatá na noite da 
quinta-feira (16/04/20), às 
18h, registra cinco casos 
em investigação e um 
caso confirmado no 
município. 

Enquanto realiza 
o monitoramento, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde aguarda o 
resultado dos exames 
dos cinco pacientes, onde 
quatro seguem em 
isolamento social em 
suas residências e um 
está internado em uma 
unidade hospitalar no 
Recife. 

 

Uma outra paciente, 31 anos, que estava em regime prisional, foi testada positivo para o novo 
coronavírus e foi transferida para a residência de sua família, em Gravatá. O caso foi registrado no boletim 
da cidade onde ela estava cumprindo pena. A Vigilância Epidemiológica já está monitorando o estado de 
saúde da vítima e de todos que terão contato com ela. 

A Prefeitura reitera aos gravataenses a importância de 
manter o isolamento social e de cumprirem com as medidas 
preventivas orientadas pelo Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-gravata-tem-1-caso-confirmado-e-5-em-investigacao-nesta-quinta-feira-16/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-gravata-tem-1-caso-confirmado-e-5-em-investigacao-nesta-quinta-feira-16/
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Prefeitura de Gravatá distribui máscaras no combate à Covid-19 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria de Assistência Social e Juventude, realizou na 
manhã da sexta-feira (17/04/20) a distribuição de máscaras para as pessoas que estavam nas filas das 
casas lotéricas da cidade, Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, como medida de prevenção à 
Covid-19. 

 

Ao todo, 2 mil e 400 máscaras foram distribuídas entre os transeuntes, que tiveram suas mãos 
higienizadas com álcool em gel pelas equipes da secretaria 
antes de manusearem os itens. As confecções foram feitas 
pelos Centros de Referência em Assistência Social – (CRAS) 
do município, tendo sido uma parte dos tecidos doados pela 
própria prefeitura e outra adquirida através de doações pela 
população. Novas máscaras serão confeccionadas e 
distribuídas nos próximos dias. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-distribui-mascaras-no-combate-a-covid-19/
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Prefeitura de Gravatá lança campanha para estimular adoção de animais 

durante a quarentena  

 

A Prefeitura de Gravatá lançou na sexta-feira (17/04/20) uma campanha nas redes sociais voltada para 
adoção de animais durante a pandemia da Covid-19. 
 
Usando a hashtag #melevapracasa e com o slogan: Passar a quarentena comigo é bem mais legal, a 
iniciativa pretende estimular as pessoas que estão em casa a adotarem um animal de rua. 
“Sabemos que tem muita gente em casa na solidão que gostaria de uma companhia e nada melhor que 
um animal. Queremos que a comunidade olhe de outra forma e ajude os bichinhos que estão nas ruas, 
necessitando de um lar”. Destacou o prefeito Joaquim Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-lanca-campanha-para-estimular-adocao-de-animais-durante-a-quarentena/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-lanca-campanha-para-estimular-adocao-de-animais-durante-a-quarentena/


  

76 
 

 

 

Segurança em primeiro lugar: Guarda Municipal recebe máscaras e 

protetores faciais para atuar em combate ao novo coronavírus 

Para dar mais proteção e segurança às equipes da Guarda Municipal que estão trabalhando na 
linha de frente em combate à Covid-19, o prefeito Joaquim Neto realizou na sexta-feira (17/04/20) a 
entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os 72 agentes. 

Além das máscaras de tecido, protetores faciais de material acrílico também foram entregues 
aos agentes, equipamentos recomendados para as corporações que fazem trabalho de rua neste 
momento de prevenção e controle do novo coronavírus.  

 

Estes mesmos equipamentos 
também já foram entregues às equipes 
do Hospital Municipal Dr. Paulo da 
Veiga Pessoa e aos profissionais que 
estão atuando nas barreiras sanitárias 
educativas. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguranca-em-primeiro-lugar-guarda-municipal-recebe-mascaras-e-protetores-faciais-para-atuarem-em-combate-ao-novo-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguranca-em-primeiro-lugar-guarda-municipal-recebe-mascaras-e-protetores-faciais-para-atuarem-em-combate-ao-novo-coronavirus/
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Prefeitura intensifica a limpeza e desinfecção dos principais pontos da 

cidade 

A Prefeitura de Gravatá, através das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura, 
realizou na sexta-feira (17/04/20) a lavagem e desinfecção da base do SAMU, localizada ao lado do 
Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, além das ruas e calçadas no entorno do prédio. A ação teve como 
objetivo diminuir os riscos de proliferação da Covid-19 
no município. 

 

Com a utilização de três caminhões pipa, os 
locais foram higienizados com água, sabão em pó, cloro 
e desinfetante. A iniciativa tem sido realizada na cidade 
desde o mês de março, nos locais de maior circulação. 
Espaços como o pátio da feira livre e as ruas do centro 
já foram contempladas com o procedimento. A 
prefeitura continua recomendando que a população 
permaneça cumprindo as determinações de isolamento 
social. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-intensifica-a-limpeza-e-desinfeccao-dos-principais-pontos-da-cidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-intensifica-a-limpeza-e-desinfeccao-dos-principais-pontos-da-cidade/
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Prefeitura e Movimento de Dança Wanderson José entregam 700 máscaras 

na Feira Livre de Gravatá 

A Prefeitura de Gravatá, por 
meio das Secretarias de Saúde e 
Desenvolvimento Econômico, 
Vigilância Sanitária e dos Agentes 
Comunitários de Saúde, em parceria 
com o Movimento de Dança 
Wanderson José, iniciou neste 
sábado (18), a distribuição gratuita 
máscaras de tecido, na Feira Livre, 
açougue e mercado de farinha da 
cidade.  

Foram 700 máscaras 
confeccionadas pelos agentes 
comunitários e pelos costureiros 
que realizam a fabricação do 
figurino na escola de dança. A 
medida é mais uma forma de 
prevenção ao novo Coronavírus em Gravatá. 

Os profissionais que realizaram a entrega das máscaras também explicaram sobre a forma correta 
de uso, modo de lavar e esterilização. O objetivo da ação é conscientizar, incentivar e difundir o uso de 
máscaras pela população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-e-movimento-de-danca-wanderson-jose-entregam-700-mascaras-na-feira-livre-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-e-movimento-de-danca-wanderson-jose-entregam-700-mascaras-na-feira-livre-de-gravata/
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Covid-19: Prefeitura de Gravatá instala pias para lavagem das mãos no 

entorno do pátio da feira 

 

Quem passou pelo pátio da feira hoje aprovou a iniciativa da Prefeitura de Gravatá. Através das 
Secretarias de Indústria e Comércio e Infraestrutura, foram instaladas pias com água e sabão para 
estimular a higienização das mãos, uma das medidas mais importantes de prevenção do novo 
coronavírus. 

Ao todo, serão instaladas seis pias, quatro do lado externo do Mercado Cultural e seis no Açougue 
Público. 

“Estamos estudando todas as formas que venham a ajudar no combate da Covid-19. Instalamos 
esses lavatórios no pátio da feira por ser um local de maior movimentação, além disso entregamos 700 
máscaras hoje para os feirantes. Mas é importante lembrar que nada disso terá resultado se cada um 
não fizer a sua parte. Fiquem em casa e tomem os cuidados necessários”, destacou o prefeito Joaquim 
Neto. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-de-gravata-instala-pias-para-lavagem-das-maos-no-entorno-do-patio-da-feira/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-de-gravata-instala-pias-para-lavagem-das-maos-no-entorno-do-patio-da-feira/
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Boletim Oficial – 18/04/20, às 21h – Gravatá registra mais dois pacientes em 

investigação para Covid-19, um deles veio a óbito 

 

Através do Boletim Oficial, divulgado no sábado (18/04/20), às 21h, a Prefeitura de Gravatá 
informa mais dois casos em investigação para Covid-19 no município.  

Um deles é de um 
senhor, de 87 anos, que deu 
entrada no Hospital Dr. 
Paulo da Veiga Pessoa com 
sintomas do novo 
coronavírus e faleceu 
poucas horas depois. Todo 
o protocolo de segurança 
está sendo realizado e o 
caso seguirá em 
investigação. 

Um outro caso foi 
registrado em investigação, 
trata-se de um paciente, 39 
anos, que estava internado 
há duas semanas no 
Hospital Agamenon 
Magalhães, em Recife. Ele 
não apresentava nenhum 
sintoma para o novo 
coronavírus, mas fez o teste 
ao ser transferido para outra 
unidade hospitalar, a Barão 
de Lucena, na capital 
pernambucana. O resultado 
sairá nos próximos dias. 

Ao todo são 6 
pacientes em investigação, um óbito em investigação e um caso confirmado de Covid-19 na cidade, além 
da mulher, 31 anos, que foi transferida da penitenciária e segue em isolamento domiciliar na casa de 
parentes, na zona rural de Gravatá.  

A Prefeitura informa que todos que tiveram contato com 
o paciente confirmado ou que estão em investigação, também 
estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica. Todas 
as medidas preventivas devem ser mantidas e é importante que 
cada gravataense faça a sua parte. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-18-04-as-21h-gravata-registra-mais-dois-pacientes-em-investigacao-para-covid-19-um-deles-veio-a-obito/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-18-04-as-21h-gravata-registra-mais-dois-pacientes-em-investigacao-para-covid-19-um-deles-veio-a-obito/
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Covid-19: Agentes de Endemias com apoio dos ACS’s realizam trabalho 

preventivo em privês e condomínios 

Durante esta semana, os agentes de endemias com o apoio dos agentes comunitários de saúde 
intensificaram os trabalhos preventivos nos privês e condomínios da cidade, onde muitos turistas estão 
passando o período de quarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estamos sendo muito bem recebidos tanto pelos condôminos quanto pelos funcionários. A gente 
passa orientações sobre a importância de manter o isolamento social e também fazemos um 
levantamento e colhemos informações acerca do estado de saúde e se houve algum contato com 
pessoas que apresentaram algum sintoma do novo coronavírus”, disse o agente Cícero Valdecir de Melo. 

As visitas seguirão durante os próximos dias, com um trabalho preventivo e de informação que 
está sendo realizado pela equipe da prefeitura através dos agentes comunitários de saúde, com o apoio 

da Promotoria Pública, Polícia Militar e 
Guarda Municipal. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-agentes-de-saude-e-endemias-realizam-trabalho-preventivo-em-prives-e-condominios/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-agentes-de-saude-e-endemias-realizam-trabalho-preventivo-em-prives-e-condominios/
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Equipes da Vigilância, Guarda Municipal, Ministério Público e Polícia Militar 

intervém em festa que descumpria medidas de restrição 

 

A Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Ministério Público e Polícia Militar interromperam no 
domingo (19/04/20), uma festa na barragem de Amora Grande, divisa entre os municípios de Gravatá e 
Amaraji.  

 

A informação sobre a 
aglomeração de pessoas 
chegou ao Ministério Público 
através de denúncia anônima 
e a equipe, composta por 16 
profissionais, seguiu até o 
local, fez a dispersão e 
advertência de mais de 80 
pessoas que estavam se 
banhando e consumindo 
bebidas alcoólicas. 

 

Como medida preventiva, os eventos com mais de 10 pessoas estão proibidos no município 
devido à pandemia do novo coronavírus. Em caso de aglomerações ou descumprimento de alguma 
medida decretada pela gestão, o cidadão pode realizar a denúncia através da ouvidoria municipal 
(3563-9007) ou para a Polícia Militar (190 ou 3533-9860). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipes-da-vigilancia-guarda-municipal-ministerio-publico-e-policia-militar-intervem-em-festa-que-descumpria-medidas-de-restricao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipes-da-vigilancia-guarda-municipal-ministerio-publico-e-policia-militar-intervem-em-festa-que-descumpria-medidas-de-restricao/
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Prefeito visita abrigo temporário para moradores de rua e distribui 

máscaras 

O prefeito Joaquim Neto, ao lado da Secretaria de Assistência Social, Ana Andrade e do psicólogo 
Alyson Pereira, esteve visitando na manhã de hoje o abrigo montado para receber os moradores de rua 
durante a quarentena. 

O objetivo da visita 
foi acompanhar o 
desenvolvimento dos 
moradores e distribuir 
máscaras de proteção 
individual para cada um 
deles.  

“São quatro vidas 
que pudemos salvar, fora 
os outros que 
conseguimos encaminhar 
para os familiares. Vamos 
acompanhar de perto 
esse trabalho e garantir 
que todos tenham mais 
oportunidades quando 
passar essa epidemia”, 
disse o Prefeito Joaquim Neto.  

Ao todo, quatro pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social foram acolhidas no 
dia 26 de março por equipes da Prefeitura e hospedadas em um hotel da cidade.  

Os moradores 
contam com refeições, 
quartos com banheiros e 
recebem orientações da 
Secretaria de Assistência 
Social sobre Auxílio 
Emergencial, emissão de 
documentos e qualificação 
profissional.  

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-visita-abrigo-temporario-para-moradores-de-rua-e-distribui-mascaras/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-visita-abrigo-temporario-para-moradores-de-rua-e-distribui-mascaras/
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Prefeito recebe comissão de representantes de escolas particulares e 

oferece consultoria jurídica, pedagógica e financeira 

O prefeito 
Joaquim Neto recebeu na 
terça-feira (21/04/20), 
representantes da 
comissão de gestores e 
coordenadores da rede 
privada de ensino de 
Gravatá. A pauta da 
reunião, que aconteceu 
no gabinete do prefeito, 
foi sobre a solicitação de 
apoio durante esta 
pandemia do novo 
coronavírus. 

 

Com as aulas suspensas, as escolas estão passando por instabilidade financeira e para superar 
esta fase, a prefeitura irá disponibilizar consultoria financeira, jurídica e pedagógica. 

“Temos um grupo das escolas particulares e foi daí que 
surgiu a necessidade de pedir o apoio ao prefeito para 
esta consultoria. Nesta pandemia não pode haver 
rivalidade, estamos nos dando as mãos para manter os 
alunos nas instituições e é com empatia, umas com as 
outras, que iremos nos ajudar e superar isso juntas”, 
disse Carla Barbosa, diretora administrativa do Instituto 
Nossa Senhora de Lourdes (Salesianas). 

  

“Achei muito válida esta demanda e estamos 
disponibilizando uma equipe de profissionais que irá 
orientar, principalmente, as escolas de pequeno 
porte, indicando o que precisa para se legalizar e ter 
acesso aos benefícios, linhas de crédito e obter 
também suporte no calendário letivo”, falou o 
prefeito. 

Presentes na reunião também estavam a Secretária 
de Educação Íris Dias, a executiva Alexsandra 
Mary, e os representantes das escolas particulares Audicleia Rocha, Gestora da escola Peralta e 
Josinaldo Leão, professor da escola Centelha Divina, que falaram em nome de todas as instituições 
privadas. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-recebe-comissao-de-representantes-de-escolas-particulares-e-oferece-consultoria-juridica-pedagogica-e-financeira/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-recebe-comissao-de-representantes-de-escolas-particulares-e-oferece-consultoria-juridica-pedagogica-e-financeira/
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Segundo caso de Covid-19 é registrado em Gravatá – Boletim Oficial de  

21/04/20, às 21h 

 

Através do Boletim Oficial, divulgado nesta terça-feira (21), às 21h, a Prefeitura de Gravatá informa 
o segundo caso confirmado para Covid-19 no município. 

Trata-se de uma 
paciente, 42 anos, que 
está em isolamento 
domiciliar, recebendo o 
acompanhamento da 
Vigilância Epidemiológica. 
O outro paciente 
gravataense, 87 anos, 
com o diagnóstico do novo 
coronavírus segue 
internado em uma unidade 
hospitalar no Recife. 

Além dos dois 
casos confirmados, o 
município registrou mais 
um caso em investigação, 
que é um bebê de 7 
meses, onde maiores 
informações sobre o 
quadro de saúde serão 
informadas no próximo 
boletim. No total, são 6 
pacientes que seguem em 
investigação, um óbito em 
investigação e mais uma 
paciente, que contraiu 
Covid-19 no presídio e 
está passando o 
isolamento social na 
residência de familiares, 
em Gravatá. 

A Prefeitura informa que todos que tiveram contato com 
os pacientes que foram confirmados ou estão em investigação, 
também estão sendo monitorados pela Vigilância 
Epidemiológica. Todas as medidas preventivas devem ser 
mantidas e é importante que cada gravataense faça sua parte. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segundo-caso-de-covid-19-e-registrado-em-gravata-boletim-oficial-21-04-as-21h/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segundo-caso-de-covid-19-e-registrado-em-gravata-boletim-oficial-21-04-as-21h/
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Prefeitura convoca profissionais da saúde aprovados em Seleção 

Simplificada 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria 
de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica 
localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. 
É necessário levar os documentos descritos no item 9.7 
do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Auxiliar Administrativo (2); 
Motorista Carteira D (1) – Portaria 010.2020  

 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria 
de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica 
localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. 
É necessário levar os documentos descritos no item 9 
do  EDITAL – SELECAO SIMPLIFICADA FMS 001.18 (cópia 
e original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Fisioterapeuta (1); 
Nutricionista (2); Cirurgião Dentista (1) – Portaria 11.2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. Novas convocações serão 
realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site 
e redes sociais da Prefeitura de Gravatá 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-simplificada-3/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-simplificada-3/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/010.2020-ELECAO-2020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/11.2020-DA-SELEÇÃO-2018.pdf
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Boletim Oficial 23/04/20 – às 12h – Gravatá registra mais três casos em 

investigação 
 

No boletim da 
quinta-feira (23/04/20), a 
Prefeitura de Gravatá vem 
informar à população que 
mais três casos estão 
sendo investigados para o 
novo coronavírus na 
cidade. 

Duas pacientes, 38 
e 40 anos entram para a 
investigação e seguem em 
isolamento domiciliar. Uma 
criança, de um ano, 
também entra para o 
boletim como caso em 
investigação e está 
recebendo cuidados em um 
hospital na capital 
pernambucana. Dois casos 
que estavam em 
investigação foram 
descartados. O paciente 
que veio a óbito na semana 
passada e o médico 
testaram negativo para a 
Covid-19.  

Os dois casos confirmados são de um idoso, que continua internado em uma unidade hospitalar 
em Recife e de uma mulher, 42 anos, que está em isolamento domiciliar recebendo acompanhamento 
pela Vigilância Epidemiológica de Gravatá. 

No total são 8 casos em investigação, 8 casos 
descartados (dos quais dois são óbitos) e dois casos 
confirmados, além da paciente que estava em regime prisional e 
testou positivo para o novo coronavírus e por determinação da 
justiça está passando o isolamento social na casa de parentes 
em Gravatá. 

Diante do cenário, a prefeitura reitera a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção 
que estão sendo adotadas, como o isolamento social e a intensificação na higiene. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-23-04-as-12h-gravata-registra-mais-tres-casos-em-investigacao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-23-04-as-12h-gravata-registra-mais-tres-casos-em-investigacao/
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Acima da meta: Gravatá já vacinou mais de 10 mil idosos contra a gripe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira fase da Campanha Contra Influenza 2020 em Gravatá vacinou 10.180 idosos, que 
representa 110,17% desse público-alvo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era de 90%. 

Com a grande procura pelas doses, algumas unidades de saúde zeraram o estoque já nos 
primeiros dias da campanha e a Secretaria Municipal de Saúde teve que pedir mais abastecimento ao 
Ministério da Saúde. A previsão é que na segunda-feira (27/04/20) as vacinas voltem a serem 
disponibilizadas normalmente. 

Somando com todas as pessoas que se enquadram nos públicos-alvo da campanha, Gravatá tem 
a meta de imunizar quase 29 mil pessoas, entre idosos, crianças, doentes crônicos, professores, entre 
outros. 

Vacina é aliada no combate ao coronavírus 

A vacina da gripe não previne contra a infecção do novo coronavírus, mas facilita a identificação 
de casos ao imunizar a população contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B e, com isso, contribui 
para não gerar sobrecarga na rede hospitalar. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/acima-da-meta-gravata-ja-vacinou-mais-de-10-mil-idosos-contra-a-gripe/
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Prevenção ao coronavírus: Prefeitura implanta novas pias para higienização 

das mãos no centro da cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade 

ao trabalho de facilitar a 

higiene em locais públicos, a 

prefeitura de Gravatá instalou 

mais duas pias em locais de 

maior movimentação no 

centro da cidade. A ação foi 

realizada esta semana no 

entorno do Açougue 

Municipal. 

Com água e sabão 

disponíveis, quem passa pelo 

local é atraído a lavar as 

mãos e minimizar os riscos 

de contaminação a Covid-19. 

A população tem sido uma 

importante aliada neste projeto, espalhando informação e incentivando a boa prática para amigos e 

familiares. 

Na semana passada quatro pias foram instaladas próximo a feira livre, ao redor do Mercado 

Cultural. O projeto será estendido a outros locais de grande movimentação em Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prevencao-ao-coronavirus-prefeitura-implanta-novas-pias-para-higienizacao-das-maos-no-centro-da-cidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prevencao-ao-coronavirus-prefeitura-implanta-novas-pias-para-higienizacao-das-maos-no-centro-da-cidade/


  

90 
 

 

 

Prefeito doa álcool em gel e Equipamentos de Proteção Individual para 

Polícia Militar de Gravatá 

 

Na tarde da sexta-
feira (24/04/20), o prefeito 
Joaquim Neto entregou à 
administração da 5ª CIPM a 
doação de equipamentos de 
proteção individual para a 
aplicação das medidas 
contra o coronavírus. 

 

 

“O principal objetivo do nosso governo é proteger 
quem está atuando na linha de frente desta pandemia. 
Quando um policial sai nas ruas, ele nunca sabe o que 
vai encontrar e tendo os EPIs eles estarão mais 
seguros. Nos colocamos à disposição do batalhão e 
de outros órgãos de segurança para dar este suporte 
quantas vezes for necessário, protegendo os 
profissionais estamos protegendo também nossa 
população”, disse o Prefeito Joaquim Neto. 

 

Foram doados pela administração municipal 400 máscaras reutilizáveis de tecido, fabricadas pelas 
Agentes Comunitárias de Saúde, 200 protetores faciais de acrílico e álcool em gel. O material direcionado 
à Polícia Militar pelo Governo municipal contribuirá para a proteção dos Policiais Militares que estão 
fazendo a diferença nesta luta contra a Covid-19. 

“É muito importante este gesto do prefeito, agora temos 
materiais em estoque enquanto aguardamos um novo 
abastecimento do Governo Estadual, assim ficamos 
resguardados para fazer nosso trabalho com mais 
segurança”, disse o Ten Cel Fábio Batista, Comandante 
da 5ª CIPM em Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-doa-alcool-em-gel-e-equipamentos-de-protecao-individual-para-policia-militar-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-doa-alcool-em-gel-e-equipamentos-de-protecao-individual-para-policia-militar-de-gravata/
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Gravatá registra primeira morte por Covid-19 – Boletim 25/04/20, às 15h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá, informa, com pesar, o falecimento de um homem de 78 anos, ocorrido 
no sábado (25/04/20), numa unidade hospitalar no Recife, decorrente de Covid-19. 

O paciente, que estava internado no Hospital da Restauração desde o dia 29 de março, com 
suspeita de AVC, testou duas vezes para o novo coronavírus, sendo o primeiro exame no dia 7 de abril 
com resultado negativo e o segundo teste saiu como positivo para a Covid -19, no dia 13 de abril, 
registrando o primeiro caso confirmado da doença em Gravatá. No dia 18 de abril ele foi transferido para 
Hospital Alpha, onde veio a óbito neste sábado (25). 

O resultado do exame de um paciente de 40 anos que estava em investigação também saiu como 
positivo e ele segue em isolamento domiciliar. Contabilizando com o óbito, ao todo são cinco casos 
confirmados na cidade, onde três encontram-se com quadro estável, em isolamento domiciliar e um 
paciente de 39 anos que está internado em um hospital em Recife. Seis casos continuam em investigação 
aguardando o resultado dos exames. 

Mais uma vez, a administração municipal lamenta a 
morte do gravataense, se solidariza com família e amigos, e 
reforça as recomendações de distanciamento social e 
cumprimento das medidas para controle da propagação do novo 
coronavírus na cidade. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-registra-primeira-morte-por-covid-19-boletim-25-04-as-15h40/
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Prefeitura convoca aprovados em Seleção Simplificada 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados nos processos seletivo número 
001/2018, 001/2019 FMS e 001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da 
Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria 
fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 
13h. É necessário levar os documentos descritos no item 9 
do  EDITAL (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: Médico Clínico Geral 
Plantonista Semana (1)– Portaria 012.2020 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria 
de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica 
localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. 
É necessário levar os documentos descritos no item 9 
do  EDITAL – SELECAO SIMPLIFICADA FMS 001.18 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Técnico de Enfermagem 
Diarista (2) – portaria 012.2020 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria 
de Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica 
localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. 
É necessário levar os documentos descritos no item 9.7 
do  EDITAL Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Auxiliar de Serviços Gerais (1) 
– Portaria 010.2020 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-medica-aprovada-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/portarias-kelly-3.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/portarias-kelly-2.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/portarias-kelly-1.pdf
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Boletim Oficial Covid-19, dia 27 de abril, às 7h 

Através do Boletim Oficial, publicado às 7h da segunda-feira (27/04/20), a Prefeitura de Gravatá 
atualiza os casos do novo coronavírus na cidade. 

 

No total, são casos confirmados 
com Covid-19, sendo dois pacientes do 
sexo masculino, um de 39 anos que 
está internado em um hospital no 
Recife e outro de 41 anos, em 
isolamento domiciliar, além de duas 
pacientes do sexo feminino de 42 e 39 
anos, ambas em isolamento domiciliar. 
O paciente de 78 anos que veio à óbito, 
no último dia 25, também entra como 
caso confirmado. 

Mais um caso foi descartado, 
somando agora 11 ao todo. O último 
caso testado negativo foi o do bebê de 
01 ano. Gravatá possui hoje 8 casos 
sendo investigados e três óbitos 
investigados, além da paciente que 
contraiu o vírus em regime prisional e 
por recomendação judicial passa o 
isolamento social na casa de parentes 
em Gravatá.  Os pacientes e familiares 
que tiveram contatos próximos estão 
sendo mantidos em observação e 
recebem acompanhamento de perto 
pela vigilância epidemiológica. 

 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste 
momento também é importante evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 

fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/27910-2/
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Prefeitura realiza ação de conscientização em Terminal Rodoviário de 

Gravatá 

 

As Secretarias de Saúde e Turismo, através da Vigilância Ambiental e com a participação dos 
agentes comunitários estão na manhã desta terça-feira (28), em uma operação de conscientização e 
fiscalização no Terminal Rodoviário. 

O objetivo da ação é que tanto os comerciantes quanto as pessoas que circulam pelo local 
conscientizem-se quanto às práticas de higiene e ao cumprimento das medidas adotadas para o 
enfrentamento do Coronavírus.  

O uso de máscaras e o distanciamento entre os passageiros também foram reforçados pelos 
profissionais. A ação estendeu-se ao ponto de táxi que fica nos entornos da rodoviária, onde foram 
passadas orientações sobre a segurança dos motoristas e usuários dos transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-acao-de-conscientizacao-em-terminal-rodoviario-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-acao-de-conscientizacao-em-terminal-rodoviario-de-gravata/
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Prefeito Joaquim Neto e Associação dos Escoteiros lançam campanha 

Gravatá Solidária durante Live nas redes sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravatá ganha a partir da terça-feira (28/04/20) um fortalecimento na rede de doações. A 
“Gravatá Solidária” foi lançada pela Associação dos Escoteiros em parceria com a Prefeitura de 
Gravatá, através de uma live nas redes sociais do Prefeito Joaquim Neto. O objetivo da campanha 
é  fortalecer a cidade para o enfrentamento às dificuldades causadas pela atual pandemia da Covid-19. 

Com pontos de arrecadação espalhados pela cidade, o objetivo é arrecadar alimentos, produtos 
de higiene pessoal e Equipamentos de Proteção Individual, como máscaras, álcool 70º e entre 
outros, que vão ajudar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As doações 
serão distribuídas por integrantes da Associação dos Escoteiros e equipes da Secretaria de Assistência 
Social. 

Confira os pontos de entrega: 

 Prefeitura Municipal – Rua Tenente Campelo, número (7h às 13h) 
 Secretaria de Finanças- Rua Rui Barbosa, número 150- Centro (7h às 13h) 
 Prédio do Bolsa Família – Avenida Dantas Barreto, Prado (7h às 13h) 
 Supermercado Cesta Básica- Rua Manoel Castor da Rosa, número 106- Centro 
 Supermercado Soberano- Rua Rui Barbosa, número 143- Centro 
 Farmácia 10- Rua Cleto Campelo, número 72 e Praça Dez, número 61. 

Quem não tiver como entregar nos locais, pode ligar para o número: 3563-9057 e comunicar o 
interesse da doação. Equipes irão até o local fazer o recolhimento do material doado. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-joaquim-neto-e-associacao-dos-escoteiros-lancam-campanha-gravata-solidaria-durante-live-nas-redes-sociais/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-joaquim-neto-e-associacao-dos-escoteiros-lancam-campanha-gravata-solidaria-durante-live-nas-redes-sociais/
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Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Liner distribui mais mil 

máscaras em filas de bancos e lotéricas 

Dando continuidade as 
medidas de prevenção ao 
coronavírus no município, a 
Prefeitura de Gravatá, através 
da Secretaria de Assistência 
Social, em parceria com a 
empresa Liner, realizou na 
quarta-feira (29/04/20) mais 
uma ação de distribuição de 
mais mil máscaras para 
pessoas que estavam nas filas 
de bancos e lotéricas. 

Além da fiscalização e 
conscientização acerca do 
distanciamento nas filas e 
isolamento social, as equipes 
da prefeitura também têm 
distribuídos materiais de EPI e 
álcool em gel para higienização 
das mãos. 

O trabalho é uma parceria da gestão municipal com a iniciativa privada, que tem abraçado a causa 
e unido forças para combater o avanço da pandemia na cidade. 

A ação seguirá nos próximos dias como medida de segurança para a população. A recomendação 
é que todos já saiam com suas máscaras de casa quando for necessário sair para a realização de alguma 
atividade essencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-assistencia-social-em-parceria-com-a-liner-distribui-mais-mil-mascaras-em-filas-de-bancos-e-lotericas/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-assistencia-social-em-parceria-com-a-liner-distribui-mais-mil-mascaras-em-filas-de-bancos-e-lotericas/
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Gravatá Solidária: Confira os locais onde podem ser realizadas as doações 

de alimentos e produtos de higiene pessoal 

 

O grupo de Escoteiros, 

com o apoio da Prefeitura de 

Gravatá, lançou nesta semana 

a campanha Gravatá Solidária, 

que visa arrecadar alimentos e 

produtos de higiene pessoal 

para serem destinados às 

famílias mais prejudicadas por 

conta da pandemia da Covid-

19. 

As arrecadações já 
iniciaram nesta quarta-feira 
(29) e as equipes da Secretaria 
de Assistência Social e dos 
escoteiros já estão montando 
um cronograma para a 
realização das entregas dos 
itens arrecadados. 

Pessoas que queiram doar podem deixar os alimentos nos locais de coleta ou solicitar que uma 
equipe vá até a residência para fazer o recolhimento do material doado. Os interessados podem entrar 
em contato através do número 3563-9057. 

 

 

 

 

 

 

Confira os pontos de entrega: 

Prefeitura Municipal – Rua Tenente Campelo, (7h às 13h) 
Secretaria de Finanças- Rua Rui Barbosa, número 150- Centro (7h às 13h) 
Prédio do Bolsa Família – Avenida Dantas Barreto, Prado (7h às 13h) 
Supermercado Cesta Básica- Rua Manoel Castor da Rosa, número 106- Centro 
Supermercado Soberano- Rua Rui Barbosa, número 143- Centro 
Farmácia 10- Rua Cleto Campelo, número 72 e Praça Dez, número 61. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidario-confira-os-locais-onde-podem-ser-realizadas-as-doacoes-de-alimentos-e-produtos-de-higiene-pessoal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidario-confira-os-locais-onde-podem-ser-realizadas-as-doacoes-de-alimentos-e-produtos-de-higiene-pessoal/
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Boletim 29/04, às 20h – 2 dos 7 pacientes com coronavírus são curadas em 

Gravatá 

 

No Boletim da quarta-feira 
(29/04/20), a Prefeitura de Gravatá 
registra 7 casos confirmados de Covid-
19, onde dois pacientes que estavam em 
isolamento domiciliar receberam alta e 
estão curados do vírus.  
Dos 7 casos confirmados, quatro 
pacientes seguem em tratamento e 
sendo monitorados por profissionais de 
saúde, dois foram curados e um paciente 
veio a óbito. 

 

Em investigação o município 
registra 7 casos, sendo dois pacientes do 
sexo masculino 35 e 72 anos e 5 
pacientes do sexo feminino, com e 28, 
28, 86, 37 e 37 anos. Dois óbitos também 
estão em investigação sendo 1 do sexo 
masculino, com 71 anos e 1 do sexo 
feminino, com 64 anos. 14 casos foram 
descartados. 

 

 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em quarentena em suas 
residências. Neste momento também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura 
de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-29-04-as-20h-2-dos-7-pacientes-com-coronavirus-sao-curadas-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-29-04-as-20h-2-dos-7-pacientes-com-coronavirus-sao-curadas-em-gravata/
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Prefeito decreta uso obrigatório de máscaras nas filas de bancos e lotéricas 

em Gravatá 

A partir da segunda-feira (04/05/20), o uso de máscaras em Gravatá passa a ser obrigatório. Segundo 
decreto 033/2020 publicado na quinta-feira (30/04/20). A entrada das pessoas em lotéricas e agências 
bancárias só será permitida com o uso do item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas filas das instituições, equipes da Prefeitura de Gravatá estarão fazendo a higienização das 
mãos dos clientes com álcool em gel e doando máscaras descartáveis para quem não estiver utilizando, 
além de realizarem um trabalho informativo e de conscientização acerca das medidas preventivas 
adotadas pela gestão. 

O objetivo é garantir a segurança das pessoas, prevenindo e combatendo a Covid-19, para que 
os impactos decorrentes da pandemia sejam amenizados. 

As máscaras de proteção podem ser de tecido ou descartáveis. Para uma proteção efetiva é 
preciso que a máscara cubra todo o nariz até o queixo, sem que haja vãos por onde gotículas possam 
entrar, o equipamento deve se moldar ao rosto, nariz e boca são como portas de entrada e saída para o 
vírus no organismo, por esta razão é necessário não os deixar expostos. As que são reutilizáveis devem 
ser lavadas com água e sabão. Não descarte as máscaras em vias públicas. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-nas-filhas-de-bancos-e-lotericas-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-nas-filhas-de-bancos-e-lotericas-em-gravata/
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Prefeitura convoca profissionais aprovados em processo seletivo 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados nos processos seletivos números 
001/2018, 001/2019 FMS e  para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de 
Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica localizada na 
rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9 do  EDITAL – SELECAO 
SIMPLIFICADA FMS 001.18 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Técnicos de Enfermagem Diarista 
(5) – PORTARIA 13.2020 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de 
Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica localizada na 
rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9 do  EDITAL (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Enfermeiro  Intervencionista 
SAMU (2); Médico Clínico Geral Plantonista semana (3) 
– PORTARIA 13.2020 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de 
Administração até cinco dias úteis. A Secretaria fica localizada na 
rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção 
Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: Auxiliar de Serviços Gerais (13); 
Enfermeiro Plantonista (2); Enfermeira ESF (3); Técnico de 
Enfermagem Intervencionista SAMU (6); Técnico de 
Enfermagem Plantonista (11); Motorista Carteira D (12) 
– PORTARIA 11.2020 / PORTARIA 12.2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-aprovados-em-processo-seletivo-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-13-SELEÇÃO-201830042020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-13-SELEÇÃO-AZUL30042020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA-11-SELEÇÃO-202030042020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PORTARIA.pdf
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Enfrentamento ao coronavírus: Prefeitura realiza lavagem de ruas e 

calçadas do Hospital Municipal e SAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das ações preventivas em combate ao novo coronavírus que foi adotada pela gestão 
municipal, foi a lavagem e higienização de vias públicas e locais em que transitam muitas pessoas. 

Na quinta-feira (30), as equipes de limpeza estão mais uma vez desinfetando o pátio e avenida 
em frente ao Hospital Dr Paulo da Veiga Pessoa e nos entornos da central do SAMU de Gravatá. 

Outros pontos da cidade, 
como o Pátio da Feira, praças e 
ruas do comércio, no bairro do 
Centro, também estão sendo 
higienizados semanalmente por 
equipes da Prefeitura, através 
dos profissionais das 
Secretarias de Infraestrutura e 
Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/enfrentamento-ao-coronavirus-prefeitura-realiza-lavagem-de-ruas-e-calcadas-do-hospital-municipal-e-samu/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/enfrentamento-ao-coronavirus-prefeitura-realiza-lavagem-de-ruas-e-calcadas-do-hospital-municipal-e-samu/
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Durante coletiva de imprensa online, prefeito anuncia redução de salários e 

isenção de taxas e benefícios para categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na noite da quinta-feira (30/04/20), o prefeito Joaquim Neto participou de uma coletiva de 
imprensa via skype, onde apresentou algumas novas medidas que serão adotadas pela gestão durante 
à pandemia do novo coronavírus. 

Uma das medidas anunciadas foi a de que o prefeito irá reduzir seu salário em 20% durante os 
próximos 90 dias. Além da redução para o chefe do Executivo, também serão reduzidos os salários do 
vice-prefeito, dos secretários, dos diretores e de profissionais em cargos comissionados, com exceção 
dos servidores da saúde e dos profissionais que estão atuando na linha de frente em combate ao 
coronavírus. Quem recebe abaixo de 1.200,00 ao mês não terá redução salarial. 

O contrato de fornecedores também sofrerá redução de 25%. Durante a coletiva, o Prefeito ainda 
comunicou o cancelamento dos próximos eventos como o São João e o Festival Virtuosi. 

Para os taxistas e mototaxistas, a gestão anunciou que o alvará para o ano de 2020 será isento. 
A taxa de iluminação pública para mais de 25 mil famílias gravataenses também será isentada nos 
próximos três meses. O benefício é válido para consumo de até 220kWh/mês. 

O prefeito também encaminhou à Câmara de Vereadores um decreto que prorroga os descontos 
nos tributos municipais para o dia 30 de maio e o ISS até 30 de junho. Os tributos que tiverem vencimento 
em 2019 ou anos anteriores, poderão ser pagos com descontos de até 100% em juros e multas. 

Com a pandemia da Covid-19, o município teve queda na arrecadação de mais de 40%, as 
medidas tomadas pela gestão, como redução na folha de pagamento, contratos e cancelamento de 
eventos, serão válidas pelo prazo de 90 dias. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/durante-coletiva-de-imprensa-online-prefeito-anuncia-reducao-de-salarios-e-isencao-de-taxas-e-beneficios-para-categorias/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/durante-coletiva-de-imprensa-online-prefeito-anuncia-reducao-de-salarios-e-isencao-de-taxas-e-beneficios-para-categorias/
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Ações e evidências das metas 
 

Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
 

 

Mês de MAIO / 2020 
 

 

No cumprimento das metas, apresentamos neste mês as ações integradas e alinhadas com os 

instrumentos de planejamento municipal empreendidas nos trabalhos diários da nossa gestão através 

das evidências documentais para cumprimento do eixo Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, 

estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  
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Boletim 01/05/20, às 17h30 – Gravatá tem 8 casos confirmados de 

coronavírus, dois desses pacientes vieram a óbito 

 

No boletim da sexta-feira 
(01/05/20) Gravatá registra 8 casos 
confirmados de coronavírus, tendo 
dois pacientes recuperados e dois 
óbitos. 

Um paciente de 71 anos, que 
seguia internado em uma unidade 
hospitalar no Recife, com quadro em 
investigação, faleceu na noite da 
quinta-feira (30) e o exame testou 
como positivo para a Covid-19. Outros 
5 óbitos estão sendo investigados, 
trata-se de 1 homem de 72 anos que 
faleceu nesta madrugada (30) em um 
hospital em Recife e quatro pacientes 
do sexo feminino, com idades de 64, 
67, 57 e 86 anos. 

Em investigação o município 
registra 12 casos, sendo três 
pacientes do sexo masculino 35, 63 e 
78 anos e 9 pacientes do sexo 
feminino, com e 28, 28, 37, 37, 93, 52, 
30, 29 e 70 anos. 14 casos foram descartados. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-05-as-17h30-gravata-tem-8-casos-confirmados-de-coronavirus-dois-desses-pacientes-vieram-a-obito/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-05-as-17h30-gravata-tem-8-casos-confirmados-de-coronavirus-dois-desses-pacientes-vieram-a-obito/
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Decreto determina uso obrigatório de máscaras em Gravatá 

 

A prefeitura de Gravatá tornou obrigatório o uso de máscaras pela população da cidade como 
medida de prevenção à Covid-19. Em decreto 35.2020 publicado na quinta-feira (30/04/20), a gestão 
municipal informou que o item de proteção pode ser confeccionado em casa seguindo as normas do 
Ministério da Saúde. 

Além do uso obrigatório em filas e atendimentos de lotéricas e bancos, a medida foi estendida 
para todos os gravataenses que agora devem usar máscaras ao sair de casa e circular pelas vias públicas 
para exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais, inclusive quando utilizar transporte 
público. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-determina-uso-obrigatorio-de-mascaras-em-gravata/
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Prefeitura interdita ruas próximas à agência da Caixa e monta estrutura para 

organizar filas de atendimento 

 

Buscando maior 
organização e bem-estar 
dos cidadãos, a Prefeitura 
de Gravatá, por meio da 
Guarda Civil Municipal, 
realizou uma intervenção 
nas filas para saque e 
informações do auxílio 
emergencial na cidade. 

O município fez uma 
parceria com a Caixa 
Econômica e desde a 
manhã do domingo 
(03/05/20), as ruas no entorno da agência estão interditadas e equipes da prefeitura estão montando uma 
estrutura com toldos, banheiros químicos e demarcação do piso para orientar a distância correta que se 
deve ocupar na fila para assim permitir o distanciamento social para evitar a transmissão do coronavírus. 

A Caixa também anunciou que irá ampliar o horário de atendimento e duas horas, funcionando 
das 8h às 14h. A orientação é de que os clientes da agência já levem xérox do documento de identidade 
e CPF para agilizar no preenchimento do cadastro para receber o auxílio emergencial. 

Vale lembrar que o uso de máscaras é obrigatório para todos que estiverem nas filas ou recebendo 
atendimentos. Equipes da Prefeitura estarão monitorando as filas e realizando a higienização das mãos 
dos clientes com álcool e gel e orientando sobre as medidas de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-interdita-ruas-proximas-a-agencia-da-caixa-e-monta-estrutura-para-organizar-filas-de-atendimento/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-interdita-ruas-proximas-a-agencia-da-caixa-e-monta-estrutura-para-organizar-filas-de-atendimento/
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Boletim 04/05, às 9h – Gravatá registra 10 casos confirmados e 20 em 

investigação 

 

No boletim da segunda-feira (04/05/20) Gravatá registra 10 casos confirmados de coronavírus, 
tendo três pacientes recuperados e dois óbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos casos em investigação, o número subiu para 20 pacientes, que são 6 do sexo masculino com 
idades de 63, 78, 52, 70 e 34 anos e 14 do sexo feminino com 37, 37, 28, 93, 52, 30, 29, 70, 24, 51, 48, 
30, 45 e 32 anos. Mais cinco óbitos seguem em investigação. 14 casos já foram descartados. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste 
momento também é importante evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de 
Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-04-05-as-9h-gravata-registra-10-casos-confirmados-e-20-em-investigacao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-04-05-as-9h-gravata-registra-10-casos-confirmados-e-20-em-investigacao/
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Covid-19: Profissionais da saúde são convocados para atendimentos 

durante a pandemia 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde durante o período da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 

original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados:  Auxiliar de Serviços Gerais (6); Enfermeiro Plantonista (4); 
Técnico de Enfermagem Plantonista (11) – Portaria 01.2020 – Covid-19 

O processo será válido pelo período em que durar a pandemia, para reforçar o quadro de 
profissionais e atender à demanda do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-profissionais-da-saude-sao-convocados-para-atendimentos-durante-a-pandemia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-profissionais-da-saude-sao-convocados-para-atendimentos-durante-a-pandemia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/01.2020.pdf
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Prefeito Joaquim Neto entrega mais 31 leitos e amplia rede de atendimento 

para pacientes com Covid-19 em Gravatá 

 

A Prefeitura de Gravatá, por meio da 

Secretaria Municipal da Saúde, ampliou 

a rede de atendimento para pessoas 

com suspeita e casos confirmados de 

Covid-19, com a instalação de mais 31 

leitos no Hospital Dr. Paulo da Veiga 

Pessoa. 

“Com estes novos leitos vamos 
poder monitorar os pacientes 
gravataenses e realizar o 
acompanhamento em nossa própria 
cidade, medicando e tratando dos casos 
de baixa e média complexidade. Só será 
realizada a transferência para uma UTI 
caso o paciente tenha o quadro grave e necessite de um tratamento intensivo”, disse o secretário de 
Saúde, Luiz Ribamar Melo. 

Diante do cenário de pandemia, o 
prefeito Joaquim Neto também realizou 
investimentos na infraestrutura do hospital e 
na segurança dos profissionais da saúde. 

“Precisamos dar boas condições de 
trabalho para nossa equipe que está se 
doando para salvar vidas, principalmente 
em um momento como este. Uma das 
primeiras atitudes que fiz questão de tomar, 
foi garantir que eles tivessem acesso a 
todos os equipamentos de proteção 

individual necessários, também realizamos capacitações a ampliamos o número de profissionais. O 
Hospital vem recebendo adequações na infraestrutura e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance 
para proporcionar o melhor atendimento possível aos gravataenses”, falou. 

O município também conta com 
ambulância exclusiva para casos de coronavírus e 
leitos semi-intensivos, equipados com suporte de 
ventilação mecânica e monitor, aptos para atender 
o paciente com complicações respiratórias mais 
graves, somando 35 leitos exclusivos para casos 
suspeitos ou confirmados da Covid-19. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-joaquim-neto-entrega-mais-31-leitos-e-amplia-rede-de-atendimento-para-pacientes-com-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-joaquim-neto-entrega-mais-31-leitos-e-amplia-rede-de-atendimento-para-pacientes-com-covid-19-em-gravata/
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Gravatá Solidária: Natural da Vaca adere à campanha e irá distribuir 600 

sopas e 600 litros de leite todos os dias 

 

 

 

 

 

 

 

A Campanha Gravatá Solidária, que está sendo realizada através de parceria entre o grupo de 
Escoteiros e a Prefeitura de Gravatá, tem sido um verdadeiro sucesso de arrecadação no município. 

Além das doações de alimentos e de produtos de higiene pela população, os empresários locais 
têm aderido ao ato solidário e dado sua contribuição. Os supermercados estão doando cestas básicas e 
o projeto está ganhando uma nova expansão, com a distribuição de sopas e leites. 

“Pedimos o apoio de nossos fornecedores e vamos distribuir 600 sopas todos os dias. Também 
iremos entregar 600 litros de leite diariamente para as famílias que estiverem cadastradas no programa. 
Nosso intuito é permanecer com a ação, mesmo após a pandemia”, disse Paulo Avalone, empresário da 
Natural da Vaca. 

“Ninguém faz nada sozinho e eu sabia que poderia contar os empresários de Gravatá e com a 
população para ajudar quem mais precisa. É importante que todos contribuam do jeito que pode. Dividir 
um pouco do que você tem, traz felicidade e nos faz crescer mais”, falou o prefeito Joaquim Neto. 

Para participar da campanha, você pode depositar sua contribuição em um dos pontos de coleta 
ou entrar em contato com nossas equipes através do telefone 3563-9057 e marcar o dia e local para que 
realizem a retirada na residência do doador. 

Confira os pontos de entrega: 

 Prefeitura Municipal – Rua Tenente Campelo, (7h às 13h) 

 Secretaria de Finanças – Rua Rui Barbosa, número 150- Centro (7h às 13h) 

 Prédio do Bolsa Família – Avenida Dantas Barreto, Prado (7h às 13h) 

 Supermercado Cesta Básica – Rua Manoel Castor da Rosa, número 106- Centro 

 Supermercado Soberano – Rua Rui Barbosa, número 143- Centro 

 Farmácia 10 – Rua Cleto Campelo, número 72 e Praça Dez, número 61. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidaria-natural-da-vaca-adere-a-campanha-e-ira-distribuir-600-sopas-e-600-litros-de-leite-todos-os-dias/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidaria-natural-da-vaca-adere-a-campanha-e-ira-distribuir-600-sopas-e-600-litros-de-leite-todos-os-dias/
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Aplicativo (App) criado em Pernambuco faz alertas e calcula risco de 

contaminação da Covid-19 

A população conta agora 

com mais uma ferramenta no 

combate ao novo coronavírus. 

Trata-se do aplicativo Dycovid 

– Dynamic Contact Tracing, 

que já pode ser baixado em 

celulares Androide e em breve na 

loja da Apple. 

Ele realiza o mapeamento 
do risco de contaminação por 
meio da identificação de 
proximidade entre os celulares 
das pessoas de forma totalmente 
anônima e com garantia total de 
privacidade, levando em 
consideração a duração desse 
encontro. O APP foi desenvolvido 
durante o Desafio Covid-19 – 
iniciativa de inovação aberta do 
Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE), do Porto 
Digital e da Secretaria Estadual 
de Saúde de Pernambuco (SES-
PE), que apoia o desenvolvimento 
de tecnologias para o combate à 
pandemia do novo coronavírus. 

O Dycovid – Dynamic Contact Tracing é uma solução que realiza contact tracing (rastreamento 
de contato) de forma digital e anônima a partir de um aplicativo instalado no celular dos cidadãos. Ele 
permite identificar o fluxo de contaminação do Covid-19, mapeando de forma automatizada como o vírus 
está passando de pessoa para pessoa. Os principais benefícios são: interromper a transmissão contínua 
e reduzir a propagação de uma infecção; alertar os contatos sobre a possibilidade de infecção e oferecer 
aconselhamento preventivo ou cuidados profiláticos; oferecer diagnóstico, aconselhamento e tratamento 
a indivíduos já infectados; e aprender sobre a epidemiologia de uma doença em uma população 
específica. 

 Para acessar o APP pelo computador: play.google.com/dycovid 

 Para baixar o APP pelo celular: play.google.com/dycovid 

O Dycovid – Dynamic Contact Tracing é uma das soluções criadas no Desafio Covid-19, que ainda 
conta com outras sete iniciativas para ajudar no enfrentamento aos efeitos da pandemia em Pernambuco 
– com possibilidade de expandir a atuação para outros estados e até mesmo para fora do País. 

Fonte: MPPE. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/app-criado-em-pernambuco-faz-alertas-e-calcula-risco-de-contaminacao-da-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/app-criado-em-pernambuco-faz-alertas-e-calcula-risco-de-contaminacao-da-covid-19/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.dycovid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.dycovid
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Eleições 2020: Prazo para regularizar o título de eleitor termina na quarta 

(06/05/20) 

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informa que o prazo para os eleitores 
regularizarem suas pendências para participar das eleições municipais 2020 será até a quarta-feira 
(06/05/20). Os serviços de solicitação da (primeira via do título de eleitor), de (transferência de zona 
eleitoral), (alteração de dados pessoais devido à alteração do local de votação) e de (revisão para a 
regularização de inscrição cancelada) deverão ser feitos online, através do site: www.tre-pe.jus.br 

 

Para os eleitores que ainda não realizaram a biometria, o TRE-PE ainda informa que não terão o 
título cancelado e, portanto, poderão votar normalmente em 2020. Os atendimentos presenciais nos 
Cartórios Eleitorais, centrais de atendimento e sede do tribunal continuam suspensos por tempo 
indeterminado, devido à pandemia de Covid-19. Para mais informações, entrar em contato pelos fones: 
(81) 3194 9217 e 3194 9400, no horário das 8h às 14h, ou por meio do site: www.tre-pe.jus.br. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/eleicoes-2020-prazo-para-regularizar-o-titulo-de-eleitor-termina-nesta-quarta-06/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/eleicoes-2020-prazo-para-regularizar-o-titulo-de-eleitor-termina-nesta-quarta-06/
http://www.tre-pe.jus.br/
http://www.tre-pe.jus.br/
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Segurança no trabalho: Prefeitura entrega novos EPIs para servidores 

 

A Prefeitura de 
Gravatá, através da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, realizou na 
quarta-feira (06/05/20) a 
entrega de novos 
equipamentos de proteção 
individual para as equipes 
que atuam nos cemitérios 
(coveiros e administração) e 
no saneamento básico da 
cidade. 

 

Composto por calças, 
camisas UV, máscaras, 
óculos, botas e luvas, o 
fardamento, que será usado 
diariamente durante o 
expediente dos servidores, traz um reforço a mais na segurança, garantindo que o trabalho seja exercido 
sem pôr em risco a saúde e bem-estar da equipe. 

Diante da pandemia da 
Covid-19, os funcionários 
também receberam novas 
orientações sobre segurança e 
higiene. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguranca-no-trabalho-prefeitura-entrega-novos-epis-para-servidores/
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Isolamento social em Gravatá é de 43,7% e prefeito alerta a população sobre 

o perigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de pessoas respeitando o isolamento social em Gravatá caiu nos últimos dias. É o que 
mostram os dados de um mapeamento realizado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE). 

Na quarta-feira (06/05/20), foi registrado que apenas 43,7 % da população está respeitando as 
medidas recomendadas pela gestão municipal de se manter em casa, número que vem preocupando os 
órgãos de saúde. 

 

“Temos que passar de 60% e eu não entendo o 
motivo das aglomerações no centro da cidade, 
principalmente de pessoas sem máscaras. O que 
podemos fazer, como gestão, estamos fazendo, 
mas as pessoas precisam ter consciência e 
valorizar a vida. O mundo todo já provou que não 
consegue aguentar a pandemia e só podemos 
minimizar os efeitos com o isolamento social. Esse 
mês é crítico e é preciso que todos que puderem, 
fiquem em casa” destacou o prefeito Joaquim Neto. 

 

A ferramenta utilizada para monitorar o isolamento social foi desenvolvida pelo MP LABS MPPE 
em parceria com a InLoco. Diariamente são emitidos relatórios com os dados de todos os municípios 
pernambucanos. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/isolamento-social-em-gravata-e-de-437-e-prefeito-alerta-a-populacao-sobre-o-perigo/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/isolamento-social-em-gravata-e-de-437-e-prefeito-alerta-a-populacao-sobre-o-perigo/
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Centro de Inclusão Gravatá cria cartilha com atividades domiciliares e 

realiza atendimentos online em tempos de pandemia 

 

Diante desta 
pandemia e com a 
suspensão de 
atendimentos presenciais, 
exceto em casos de 
emergência, o Centro de 
Inclusão Gravatá se 
adaptou a tecnologia e 
está prestando 
atendimentos através de 
telefone ou internet, para 
que os pacientes possam 
progredir nos tratamentos. 

“Nossa equipe se 
reuniu e debateu o caso de 
cada paciente, 
selecionando atividades 
que possam ser 
desenvolvidas em casa. 
Montamos então uma 
cartilha com sugestões e 
dicas de atividades das áreas que ele recebe atendimento, 
como psicopedagogia, fonoaudiologia, psicopedagogia, 
fisioterapia, AVD (Atividades de vida prática) e Educação 
Física. Estamos dando todo o suporte para tirar dúvidas e até 
acompanhamos por ligação de vídeo, em alguns casos”, disse 
a psicopedagoga, Fabiana Araújo. 

Os e-books foram disponibilizados de forma digital e para quem não tem acesso a internet ou que 
preferiu o material impresso, foram entregues em formato de cartilha. 

“Essa cartilha teve um papel muito importante nesse período de isolamento social. Estamos 
realizando as atividades com meu filho, que é autista, e ele está adorando, estou vendo progresso a cada 
dia e isso me deixa muito feliz. É muito bom ver essa preocupação dos profissionais em manter as 
atividades e estimular o desenvolvimento dos pacientes”, falou Maria Conceição Santos Moraes, mãe de 
José Marcondes. 

Os horários dos plantões permanecem das 8h às 17h, onde os pais podem tirar dúvidas com 
os profissionais. Para quem precisa de receitas com prescrição médica ou de atendimentos psiquiátricos, 
podem realizar a solicitação pelo telefone 3533-3991. Alguns vídeos também estão sendo 
disponibilizados através da plataforma de videoaulas da Secretaria de Educação e no IG do CIG. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/centro-de-inclusao-gravata-cria-cartilha-com-atividades-domiciliares-e-realiza-atendimentos-online-em-tempos-de-pandemia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/centro-de-inclusao-gravata-cria-cartilha-com-atividades-domiciliares-e-realiza-atendimentos-online-em-tempos-de-pandemia/
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Boletim 07/05/20, às 22 horas - Mais dois pacientes vieram a óbito por 

Covid-19 em Gravatá 

 

No boletim desta quinta-feira 
(07), Gravatá registra mais dois 
óbitos de pacientes que testaram 
positivo para a Covid-19. 

Trata-se de dois homens, 
com 74 e 79 anos, que estavam 
internados na unidade hospitalar do 
município. A Prefeitura se solidariza 
com as famílias das vítimas. Até o 
momento são 17 casos confirmados 
de coronavírus, tendo cinco 
pacientes recuperados e quatro 
óbitos. 

Em investigação, o município 
registra 14 pacientes, sendo 11 do 
sexo feminino, com idades de 37, 28, 
93, 52, 24, 48, 51, 30, 32, 37, 62 e 
três do sexo masculino, com 52, 57 e 
50 anos. Mais cinco óbitos 
permanecem em investigação, a 
idade das vítimas é de 86, 72, 64, 57 
e 72 anos. 

Uma paciente de 70 anos e 
um óbito que estava em investigação 
tiveram os resultados dos exames 
negativos para o novo coronavírus, 
contabilizando 20 casos descartados 
até o momento. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências.  

Neste momento também é importante evitar as Fake 
News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses 
devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá:  (www.prefeituradegravata.pe.gov.br) 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-07-05-as-22h-mais-dois-pacientes-vieram-a-obito-por-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-07-05-as-22h-mais-dois-pacientes-vieram-a-obito-por-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/
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Prefeitura suspende temporariamente visitação nos cemitérios a partir da 

sexta-feira, dia 08 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá informa que o Cemitério Santo Amaro e dos distritos estarão fechados 
para visitações a partir desta sexta-feira, dia 08 de maio. A medida visa atender às recomendações dos 
órgãos de saúde, para prevenção da Covid-19. 

“Sabemos que há uma tradição de todos os anos visitar o cemitério no dia das mães e infelizmente 
não será possível neste momento. Estamos passando por uma pandemia e precisamos focar na 
segurança e evitar aglomerações neste momento”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

Somente as visitas estão proibidas, sendo mantidos os serviços essenciais, como Funerais e 
Sepultamentos. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-suspende-temporariamente-visitacao-nos-cemiterios-a-partir-desta-sexta-feira-dia-08-de-maio/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-suspende-temporariamente-visitacao-nos-cemiterios-a-partir-desta-sexta-feira-dia-08-de-maio/
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Gravatá Solidário: Parceria entre Prefeitura, Natural da Vaca e empresas 

parceiras está realizando entregas de sopas nas comunidades 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus, o Grupo de escoteiros, com apoio 
da Prefeitura de Gravatá e de empresários 
locais estão realizando a campanha Gravatá 
Solidária, que arrecada e leva para famílias que 
vivem em áreas de vulnerabilidade social 
alimentos e produtos de higiene pessoal. 

Na sexta-feira (08/05/20) foi iniciada 
uma nova fase do projeto, que junto à empresa 
Natural da Vaca e parceiros, diariamente estão 
sendo distribuídas 600 sopas, leite e bebidas 
lácteas para os gravataenses. A ação teve 
início no Bairro Novo e foi muito bem recebida 
pelos moradores. 

“Eu adorei, essa preocupação, esse cuidado com nosso 
bem estar, a gente se sente valorizado e que não está 
sozinho. Tem sido dias bem difíceis, meu marido sem 
poder trabalhar, com três crianças para cuidar, então 
toda ajuda é bem vinda. Gostei muito da ação”, disse 
Cláudia Elenilda, moradora da rua Amélia Gino Barros, 
Bairro Novo. 

  

“Temos passado por dias bem difíceis, doentes e sem 
trabalhar temos vivido com bem pouco e ainda com três 
sobrinhas pequenas em casa. Pelo cheiro deve estar 
muito gostoso, será nosso jantar de hoje”, falou 
Severino Antônio, residente da comunidade do CAIC. 

A Secretaria de Assistência Social realizou um 
mapeamento e irá fazer a entrega cada dia em um bairro diferente. Para participar da campanha, você 
pode depositar sua contribuição em um dos pontos de coleta ou entrar em contato com nossas equipes 
através do telefone 3563-9057 e marcar o dia e local para que realizem a retirada na residência do doador. 

Confira os pontos de entrega: 

 Prefeitura Municipal – Rua Tenente Campelo, (7h às 13h) 

 Secretaria de Finanças – Rua Rui Barbosa, número 150- Centro (7h às 13h) 

 Prédio do Bolsa Família – Avenida Dantas Barreto, Prado (7h às 13h) 

 Supermercado Cesta Básica – Rua Manoel Castor da Rosa, número 106- Centro 

 Supermercado Soberano – Rua Rui Barbosa, número 143- Centro 

 Farmácia 10 – Rua Cleto Campelo, número 72 e Praça Dez, número 61. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidario-parceria-entre-prefeitura-natural-da-vaca-e-empresas-parceiras-esta-realizando-entregas-de-sopas-nas-comunidades/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidario-parceria-entre-prefeitura-natural-da-vaca-e-empresas-parceiras-esta-realizando-entregas-de-sopas-nas-comunidades/
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Prefeitura interdita praças públicas p/ evitar disseminação do coronavírus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura Gravatá instalou grades ao redor de todas as praças do centro da cidade para impedir 
o acesso da população aos ambientes públicos, medida que visa evitar a aglomeração de pessoas diante 
da pandemia do novo coronavírus.    

De acordo com o Decreto 038/2020, publicado na sexta-feira (08/05/20), fica vedado o acesso de 
qualquer pessoa ou a realização de atividades nas praças públicas de Gravatá, bem como a visitação 
nos cemitérios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A compreensão da população é muito importante nesse momento. Esperamos que, o mais breve 
possível, a normalidade seja restabelecida e nossos espaços de convivência sejam reabertos com 
segurança”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-interdita-pracas-publicas-para-evitar-disseminacao-do-coronavirus/
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Terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe começa na 

segunda (11/05/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começa na segunda-feira (11/05/20) mais uma fase da Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Todas as unidades de Saúde de Gravatá estão abastecidas para atender a população. 

De acordo com o Ministério da Saúde, esta fase da campanha será dividida em duas etapas. Entre 
11 e 17 de maio terá como público-alvo pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 
anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de maio a 5 de junho, 
serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. 

Cabe ressaltar que a vacina não protege contra à Covid-19. A dose protege contra os vírus 
influenza A (H1N1) pdm09, A(H3N2) e influenza B. Pelo fato de os sintomas de ambas as doenças serem 
semelhantes, a intenção de imunizar os grupos prioritários é de minimizar o impacto sobre os serviços de 
saúde e auxiliar na exclusão de diagnósticos de coronavírus. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/terceira-etapa-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-comeca-nesta-segunda-11/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/terceira-etapa-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-comeca-nesta-segunda-11/
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Cantor Bruno Souto faz “LIVE” beneficente em prol do GARM nesta sexta-

feira (15/05/20) 

 

Com o intuito de levar 
entretenimento e promover a 
solidariedade, mais uma live 
beneficente fará a festa na 
casa dos gravataenses 
durante esta quarentena. Em 
prol da instituição GRUPO 
DE APOIO AOS MENINOS 
DE RUA (GAMR), o cantor 
Bruno Souto irá realizar uma 
live beneficente na sexta-
feira (15/05/20), às 19h, 
através do Youtube. 

Com repertório quase 
100% autoral e bem eclético 
com canções de rock, pop e 
até MPB, o cantor irá 
apresentar grandes 
sucessos da sua carreira 
durante a transmissão. 

“O GAMR fez o 
convite para que eu fizesse 
essa live e não tive dúvidas, 
aceitei na hora. Acredito que 
se cada um fizer a sua parte, 
podemos minimizar os 
efeitos dessa pandemia e 
ajudar uns aos outros. Conheço o trabalho dessa instituição há muitos anos e admiro o que fazem com 
a comunidade, por isso acho tão importante essa ação”, disse Bruno. 

Durante a Live, o público poderá fazer doações de alimentos, higiene pessoal e dinheiro através 
do PicPay. Todos os mantimentos arrecadados serão entregues ao GAMR, que fará a distribuição 
adequada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cantor-bruno-souto-faz-live-beneficente-em-prol-do-garm-nesta-sexta-feira-15/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cantor-bruno-souto-faz-live-beneficente-em-prol-do-garm-nesta-sexta-feira-15/
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Prefeito anuncia que irá interditar estacionamento no pátio da feira 

 

Na noite da segunda-feira (11/05/20), o Prefeito Joaquim Neto anunciou através de Live nas redes 
sociais que irá interditar o pátio da Feira Livre durante os dias que não estiver em funcionamento o 
comércio de frutas e verduras.  

A medida visa proibir o estacionamento de veículos no local e é mais uma iniciativa da gestão 
municipal para evitar aglomerações na área central da cidade. O Prefeito também alertou sobre a 
importância do isolamento social. 

 “Mesmo com tantos avisos, com 
tantos decretos e com a situação que 
estamos enfrentando, ainda há muita gente 
pelas ruas de Gravatá. O isolamento social 
da cidade está abaixo da média estadual e 
isso é preocupante, é preciso que haja 
conscientização e que as pessoas entendam 
a importância dessa quarentena”, disse. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-que-ira-interditar-estacionamento-no-patio-da-feira/
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Boletim 11/05/20, às 20h – Município registra mais dois pacientes e dois 

óbitos confirmados por Covid-19 

No boletim da segunda-feira (11), Gravatá registra mais quatro casos confirmados do novo 
coronavírus. Dos novos casos, dois deles tratam-se de óbitos que estavam em investigação e testaram 
positivo para a Covid-19. 

Os quatro testes positivos são: 

– Paciente do sexo feminino, 24 anos – isolamento domiciliar 
– Paciente do sexo feminino, 43 anos – isolamento hospitalar em Recife 
– Paciente do sexo masculino, 56 anos – internado no dia 07/05 e veio a óbito no dia 08/05 
– Paciente do sexo feminino, 64 anos – Deu entrada no Hospital Municipal no dia 26/04 já em estado 
grave e faleceu no mesmo dia. 

Com estes, o município registra 
até o momento 22 casos confirmados de 
coronavírus, tendo cinco pacientes 
recuperados e sete óbitos. 

Dos casos em investigação, mais 
oito foram registrados, são três homens, 
31, 35 e 38 anos e cinco mulher com 38, 
37, 32, 38 e 36 anos. No total são 27 
pacientes mais 3 óbitos em investigação. 
Mais dois pacientes e um óbito foram 
descartados, somando 24 casos já 
descartados. 

Todos os pacientes e parentes 
que tiveram contato próximo a quem está 
com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura 
reforça à população que mantenham as 
medidas de higiene e segurança e que 
se mantenham em quarentena em suas 
residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-11-05-as-20h-municipio-registra-mais-dois-pacientes-e-dois-obitos-confirmados-por-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-11-05-as-20h-municipio-registra-mais-dois-pacientes-e-dois-obitos-confirmados-por-covid-19/
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Prefeito apresenta cinco novos médicos e garante 100% de cobertura para 

as 21 Unidades de Saúde de Gravatá 

Cinco novos médicos 

da Atenção Básica à Saúde 

de Gravatá, vão reforçar o 

quadro das Unidades de 

Saúde espalhadas pela 

cidade e zona rural. O prefeito 

Joaquim Neto recebeu os 

novos profissionais nesta 

terça-feira (12). Com a 

nomeação, todas as unidades 

da rede vão ter médicos em 

atendimento. 

“São profissionais que chegam em um momento muito 
oportuno, exatamente quando o protagonismo da saúde da 
família e das equipes de atenção primária ficam ainda maior 
nesse período do ano, inclusive para enfrentar o desafio do 
coronavírus”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

Após receberem as boas vindas do gestor e da Secretaria de 
Saúde, os profissionais foram designados para as Unidades 
de Russinhas, Uruçu-Mirim, Caic, Auta Soares e Patrícia Nely, 
onde irão trabalhar em todos os aspectos de prevenção, 
promoção e acompanhamento de tratamento da população. 

“Essa contratação representa o fortalecimento da Atenção 
Básica, que é a porta de entrada do nosso sistema de saúde. 
Conseguimos oferecer, hoje, 100% de cobertura, com médicos 
em todas as 21 unidades de saúde de Gravatá”, disse o 
Secretário de Saúde, Luiz Ribamar Melo. 

Dois profissionais foram designados através do 
programa Mais Médicos e os outros três foram contratados pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-apresenta-cinco-novos-medicos-e-garante-100-de-cobertura-para-as-21-unidades-de-saude-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-apresenta-cinco-novos-medicos-e-garante-100-de-cobertura-para-as-21-unidades-de-saude-de-gravata/
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Profissionais da saúde aprovados em processos seletivos são convocados 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS, 001/2019 FMS e 001/2020 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

O candidato convocado deve comparecer 
a sede da Secretaria de Administração até cinco 
dias úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui 
Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É 
necessário levar os documentos descritos no 
edital da seleção inscrita (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: Técnico de 
Enfermagem Diarista (4) – Portaria 013.2020 – 
Seleção de 2018 

 

 

 

 

Confira os cargos convocados: Enfermeiro Intervencionista SAMU (1); Médico Clínico Geral 
plantonista Semana (1) – Portaria 014.2020 – Seleção de 2019 e Auxiliar de Serviços Gerais (4) 
– Portaria 010.2020 – Seleção de 2020 

 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/profissionais-da-saude-aprovados-em-processos-seletivos-sao-convocados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/doc01837420200512145835.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/doc01837420200512145835.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/doc01837220200512145815.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/doc01837320200512145824.pdf
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Auxílio Emergencial: Saiba como será realizada emissão e distribuição dos 

documentos de identidade em Gravatá 

 

Diante da necessidade de apresentação de documentos de identidade para o recebimento do 
auxílio emergencial, a Prefeitura de Gravatá está montando um cronograma para realizar emissão e 
entrega de RG nos próximos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os beneficiários que não possuem o documento, estão recebendo um formulário da Caixa 
Econômica, para que seja apresentado no setor de Identificação e que tenha prioridade na emissão do 
documento. Diariamente, serão emitidas 10 identidades, entre 8h e 9h da manhã. 

“O Instituto Tavares Buril limitou o número de atendimentos para 10 pessoas por dia, devido a 
demanda grande de outras cidades também. Não adianta ficar 11 pessoas ou mais na fila porque só 
podemos atender 10. Também, por medida de segurança, só serão atendidos quem estiver usando 
máscaras”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

Para quem já emitiu o documento nos mutirões realizados em 2019, a distribuição das carteiras 
começará a ser realizada esta semana. Um cronograma será divulgado em breve no site e redes sociais 
da prefeitura, com as datas e horários que podem ser retiradas. O calendário será organizado por ordem 
alfabética para evitar aglomerações. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/auxilio-emergencial-saiba-como-sera-realizada-emissao-e-distribuicao-dos-documentos-de-identidade-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/auxilio-emergencial-saiba-como-sera-realizada-emissao-e-distribuicao-dos-documentos-de-identidade-em-gravata/
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Tecnologia chinesa: espaços públicos de Gravatá são higienizados com 

quaternário de amônia 

 

A Prefeitura de 
Gravatá, através da 
Vigilância Ambiental da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, colocou em prática 
mais uma medida para 
conter o avanço do 
coronavírus na cidade. As 
lavagens de espaços 
públicos agora estão sendo 
feitas com amônia 
quaternária. 

O trabalho teve 
início nesta terça-feira (12), 
no Açougue Público e nos 
Mercados de Farinha e 
Municipal. Esta é a mesma 
tecnologia de desinfecção 
usada em cidades 
chinesas. O produto age 
como uma película que mata os microorganismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) 
e forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado. 

“Não estamos medindo esforços para minimizar os efeitos desta pandemia em Gravatá. Tudo o 
que está em nosso alcance, estamos fazendo, eu acredito que teremos um retorno positivo com mais 
esta medida. Por isso reforço o apelo para que todos fiquem em casa”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

  

“Esse trabalho será periódico, 
principalmente em áreas onde mais há fluxo de 
pessoas e que são comercializados alimentos. É 
mais uma medida importante nesta luta contra a 
Covid-19, visto que é comprovada a eficácia deste 
produto na eliminação de vírus e bactérias”, falou 
Constantino Neto,  

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/tecnologia-chinesa-espacos-publicos-de-gravata-sao-higienizados-com-quaternario-de-amonia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/tecnologia-chinesa-espacos-publicos-de-gravata-sao-higienizados-com-quaternario-de-amonia/
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Boletim 13/04/20, às 17h – Gravatá tem 26 casos confirmados de 

coronavírus, 8 são óbitos 

 

No boletim desta quarta-feira 
(13), Gravatá registra mais um caso 
confirmado do novo coronavírus. 
Trata-se de uma mulher, 25 anos, que 
segue se recuperando em isolamento 
domiciliar. 

A Prefeitura de Gravatá, 
também informa, com pesar, o 
falecimento de uma paciente, 51 
anos, ocorrido na quarta-feira 
(13/05/20), numa unidade hospitalar 
no Recife, decorrente de Covid-19. 
Ela teve o diagnóstico confirmado 
para o novo coronavírus na terça 
(12/05/20). 

Até o momento, o município 
registra 26 casos confirmados de 
coronavírus, tendo cinco pacientes 
recuperados e oito óbitos. 

Dos casos em investigação, 
mais cinco foram registrados, são três 
homens com 45, 55, 62 anos e duas 
mulheres com 73 e 32 anos. No total são 26 pacientes mais 2 óbitos em investigação.  
Cinco pacientes e um óbito que estavam em investigação foram descartados após os resultados darem 
negativos para o novo coronavírus, somando 32 casos já descartados. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em quarentena em suas 
residências. Neste momento também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura 
de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-13-04-as-17h-gravata-tem-26-casos-confirmados-de-coronavirus-8-sao-obitos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-13-04-as-17h-gravata-tem-26-casos-confirmados-de-coronavirus-8-sao-obitos/


  

129 
 

 

 

Estátua do Cristo Redentor de Gravatá ganha máscara facial para incentivar 

uso durante pandemia 

 

Pela primeira vez, em 
80 anos de história, a estátua 
do Cristo Redentor, cartão-
postal de Gravatá, ganhou 
um novo adereço: uma 
máscara facial.  

Símbolo do combate 
à pandemia da Covid-19, o 
item foi colocado na manhã 
desta quarta-feira (13), em 
uma tentativa de 
conscientizar a população 
sobre a adoção de medidas 
de proteção e higiene, que 
diminuem as chances de 
contaminação pelo novo 
coronavírus. 

A confecção da 
máscara ficou por conta das 
agentes comunitárias de 
saúde Maria Marta da Silva e 
Maria Betânia da Silva, que 
atuam na Unidade de Saúde 
do Cruzeiro I. 

Como está localizada no ponto mais alto da zona urbana da cidade, o Cristo Redentor se destaca 
e faz um lembrete de que, com a colaboração de todos, dias melhores virão. 

Curiosidade sobre o Alto do Cruzeiro:  

A estátua do Cristo Redentor foi 
inaugurada na manhã de 24 de dezembro de 
1940. Do pé da pedra ao alto da cabeça são 
mais de 12 metros de altura. A estátua foi 
esculpida pelo escultor gravataense, 
Caetano Alves Varella. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/estatua-do-cristo-redentor-de-gravata-ganha-mascara-facial-para-incentivar-uso-durante-pandemia/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/estatua-do-cristo-redentor-de-gravata-ganha-mascara-facial-para-incentivar-uso-durante-pandemia/
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Auxílio emergencial: Beneficiários devem apresentar solicitação da Caixa e 

comprovante de residência para emissão de RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá, através do Setor de Identificação, informa que durante os próximos dias 
só serão emitidas 10 unidades de carteiras de identidades por dia. 

A prioridade é dos beneficiários do Auxílio Emergencial que apresentarem o formulário da Caixa 
Econômica Federal solicitando o documento. É necessário que o cidadão apresente um comprovante de 
residência, domiciliado em Gravatá. 

As medidas de segurança também devem ser seguidas e todos devem utilizar máscaras na fila e 
durante o atendimento. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/auxilio-emergencial-beneficiarios-devem-apresentar-solicitacao-da-caixa-e-comprovante-de-residencia-para-emissao-de-rg/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/auxilio-emergencial-beneficiarios-devem-apresentar-solicitacao-da-caixa-e-comprovante-de-residencia-para-emissao-de-rg/
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Profissionais aprovados em Seleção Simplificada são convocados para 

atuarem na Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede 
da Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e 
funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção 
Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Médico clínico geral plantonista semana (2); Auxiliar 
Administrativo (1); Fisioterapeuta (1); Terapeuta 
Ocupacional (1); Psicólogo (1) – Portaria 014.2020 

 

 

 

 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada-sao-convocados-para-atuarem-na-secretaria-municipal-de-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada-sao-convocados-para-atuarem-na-secretaria-municipal-de-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/doc01842020200514131621.pdf
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Prefeito entrega novos EPIs a todos os profissionais que atuam no combate 

à Covid-19 

A Prefeitura de Gravatá 

fez a entrega de 5 mil máscaras 

N-95 e protetores faciais do tipo 

“Face Shield” para uso dos 

profissionais da linha de frente no 

enfrentamento ao coronavírus no 

município.  

Tratam-se EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual) que funcionam como 
um “escudo facial”, pois 
protegem o rosto contra gotículas 
de saliva contaminadas. 

“Não estamos medindo 
esforços para proporcionar todos 
os equipamentos de segurança 
aos nossos servidores. É de 
suma importância que aquele que está ali, na linha de frente, esteja protegido”, disse o prefeito Joaquim 
Neto. 

Além dos protetores, o município adquiriu nas últimas semanas todos os itens de segurança para 
aumentar o protocolo de segurança e minimizar os riscos de contaminação. Máscaras faciais, óculos 
de proteção, macacão impermeável, álcool em gel e álcool 70 e aventais de barreira são alguns 
dos equipamentos, que somados aos cursos de capacitação que estão sendo oferecidos aos 
profissionais, proporcionam um reforço na segurança dos profissionais. 

“Estamos cuidando do cuidador para que eles voltem em 
segurança para casa e possam proporcionar toda a 
assistência aos nossos pacientes durante a pandemia. 
Com estes equipamentos, conseguimos reduzir o risco 
de exposição, que é um dos grandes desafios nessa 
batalha contra a Covid-19”, explicou o secretário de 
Saúde, Luiz Ribamar Melo. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-entrega-novos-epis-a-todos-os-profissionais-que-atuam-no-combate-a-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-entrega-novos-epis-a-todos-os-profissionais-que-atuam-no-combate-a-covid-19/
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Entrega das Carteiras de Identidades emitidas antes da pandemia tem início 

na segunda-feira (18/05/20):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da segunda-feira dia 18 de maio de 2020, a Prefeitura de Gravatá começará a realizar a 
entrega das carteiras de identidade que foram emitidas antes da pandemia. 

Para evitar aglomerações e garantir a segurança de todos, foi montado um calendário com dias 
definidos por ordem alfabética para que seja feita a entrega das 575 identidades. 

As entregas têm início após às 9h, no Setor de Identificação, localizado no prédio da prefeitura, e 
todos precisam utilizar máscaras, seguindo o protocolo de segurança. 

Confira o calendário: 

 
18/05 (segunda-feira) – Pessoas com iniciais de A até D 
19/05 (terça-feira) – Pessoas com iniciais de E até I 
20/05 (quarta-feira) – Pessoas com iniciais J 
21/05 (quinta-feira) – Pessoas com iniciais M 
22/05 (sexta-feira) – Pessoas com letras N até S 
25/05 (segunda-feira) – Pessoas com iniciais K, L e de T até Z 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/entrega-das-identidades-emitidas-antes-da-pandemia-tem-inicio-na-proxima-segunda-18-confira-o-calendario/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/entrega-das-identidades-emitidas-antes-da-pandemia-tem-inicio-na-proxima-segunda-18-confira-o-calendario/
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Saiba como destinar até 3% do Imposto de Renda à instituições que apoiam 

crianças e adolescentes em Gravatá 

 

Destinar seu imposto de 
renda para uma Instituição 
Social séria e comprometida de 
nossa cidade é possível e 
simples. E você não paga nada 
a mais por isso. 

Você pode fazer isso 
junto com sua declaração 
enviada para Receita 
Federal. Por meio do Fundo da 
Infância e Adolescência, o FIA, 
pessoa física pode destinar até 
3% do Imposto de Renda para 
instituições sociais. A 
destinação dos recursos para o 
FIA não interfere em outras 
deduções e não gera custos 
para o doador. 

Em Gravatá, a ODIP, GAMR, Círculo Operário e PROLUDUS são algumas instituições que 
recebem doações por meio do FIA. 

Como fazer a doação  

 No programa do IRPF, preencha a sua 
declaração no modelo completo; 

 Confira o valor do seu imposto devido; 
 Selecione a opção “Doações Diretamente na 

Declaração”; 
 Clique no botão “Novo” e escolha o fundo 

(nacional, estadual ou municipal); 
 Informe o valor a ser doado, limitado a 3% do 

seu imposto devido; 
 Será gerado um Documento de Arrecadação 

de Receitas Federais (Darf); 
 Pague o Darf 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/saiba-como-destinar-ate-3-do-imposto-de-renda-a-instituicoes-que-apoiam-criancas-e-adolescentes-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/saiba-como-destinar-ate-3-do-imposto-de-renda-a-instituicoes-que-apoiam-criancas-e-adolescentes-em-gravata/
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Dias de feira e horários de funcionamentos de serviços essenciais são 

reduzidos em Gravatá 

 

 Supermercados, casas de ração, oficinas e outros estabelecimentos de serviços essenciais, com 
exceção de farmácias e padarias, terão horário de funcionamento alterado a partir da segunda-feira dia 
18 de maio de 2020, em Gravatá.  

 Nos decretos  42.2020 e 43.2020, a gestão municipal, determina que esses estabelecimentos 
poderão funcionar das 07h às 15h horas, exceto aos sábados que será mantido o horário normal. Os 
estabelecimentos também precisam providenciar todos os recursos necessários para que sejam 
disponibilizados todos os caixas para agilizar o atendimento. A feira livre passará a ser comercializada 
apenas de sexta a domingo, sendo das 5h às 17h nas sextas e sábados e das 5h às 12h nos domingos. 

 O objetivo da medida é diminuir o fluxo de pessoas e evitar as aglomerações, reduzindo a 
exposição de colaboradores e clientes. A decisão foi tomada após reunião com o Ministério Público e 
Polícia Militar. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-novo-decreto-que-reduz-dias-de-feira-livre-e-horario-de-funcionamento-dos-servicos-essenciais-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-novo-decreto-que-reduz-dias-de-feira-livre-e-horario-de-funcionamento-dos-servicos-essenciais-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-42-2020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-43-convertido.pdf
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Prefeitura intensifica barreiras Educativas Sanitárias e fiscalização em 

condomínios 

Com o anúncio de novas medidas mais rígidas na quarentena de Recife e região metropolitana, 
o município de Gravatá está intensificando a fiscalização nas barreiras sanitárias, que são instaladas 
tanto nas principais entradas da cidade, quanto de forma itinerante nos condomínios. 

“Quando tomamos conhecimento do decreto do governo 
do estado para as cinco cidades, decidimos intensificar 
nossas medidas também. Pedimos a compreensão de 
todos, que fiquem em suas casas e que respeitem o 
isolamento social de Gravatá. Quem puder evitar se 
deslocar a outro município, é a melhor opção tanto para 
si quanto para a proteção de quem amamos”, disse o 
prefeito Joaquim Neto. 

O Secretário Municipal de Saúde, Luiz Ribamar Melo, 
reforça que as barreiras já estão sendo realizadas desde 

o dia 07 de abril e a partir de então a fiscalização ficará mais intensa. 

 

 “É uma ação educativa e de monitoramento de quem entra e sai da cidade. Nas abordagens é 
realizada a checagem da temperatura dos ocupantes dos veículos e algumas perguntas são feitas, 
ajudando nossas equipes a mapear como está o isolamento social na cidade.  

Também estamos indo aos condomínios 
e temos notado que o público flutuante em 
Gravatá está aumentando, portanto vamos 
anunciar novas medidas em breve”, falou. Na 
foto apresentamos o adesivo identificado o 
trabalho educativo da Secretaria de Saúde.  

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-intensifica-barreiras-educativas-sanitarias-e-fiscalizacao-em-condominios/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-intensifica-barreiras-educativas-sanitarias-e-fiscalizacao-em-condominios/
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Prefeitura realiza mais uma lavagem e desinfecção do Pátio da Feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá está fazendo a desinfecção e a limpeza de ruas, avenidas e espaços 
públicos com solução de água, sabão e cloro como ação de prevenção ao avanço do novo coronavírus.  

Na segunda-feira dia 18 de maio de 2020, a limpeza está sendo realizada mais uma vez no 
Pátio da Feira Livre, onde são comercializadas frutas e verduras. 

A limpeza tem sido mais uma medida adotada pela gestão em combate à proliferação da Covid-
19. Com a confirmação de um caso do novo vírus na cidade, o Comitê de Crise segue intensificando as 
ações preventivas de limpeza e isolamento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-mais-uma-lavagem-e-desinfeccao-do-patio-da-feira/
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Boletim 18/05/20, às 19h – Mais dois casos de Covid-19 são registrados em 

Gravatá 

No boletim da segunda-feira dia 18 de maio de 2020, Gravatá registra mais dois casos 
confirmados do novo coronavírus. 

As duas pacientes, 
com 36 e 46 anos deram 
positivo para o coronavírus e 
estão se recuperando em 
isolamento domiciliar. 

Dois óbitos, de 
pacientes com 76 e 77 anos, 
também foram registrados e 
seguem em investigação para 
a Covid-19. Com estes 
seguem 5 óbitos em 
investigação, além de 24 
pacientes. 38 casos já foram 
descartados. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Diante do cenário, a 
prefeitura reforça à população 
que mantenham as medidas 
de higiene e segurança e que 
se mantenham em quarentena em suas residências. Neste 
momento também é importante evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de 
Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-18-05-as-19h-mais-dois-casos-de-covid-19-sao-registrados-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-18-05-as-19h-mais-dois-casos-de-covid-19-sao-registrados-em-gravata/
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Covid-19: Prefeitura abre credenciamento com 30 vagas para profissionais 

trabalharem no Hospital Municipal Dr Paulo da Veiga Pessoa 

 

A Prefeitura do Gravatá vai contratar mais 30 profissionais para atuarem nos leitos destinados aos 
pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal Dr Paulo da Veiga Pessoa durante a pandemia do novo 
coronavírus.  

A Secretaria de Saúde 
lançou, no Diário Oficial na terça-
feira dia 19 de maio de 2020, um 
edital de credenciamento para 
contratação temporária de 
enfermeiros plantonistas, técnicos 
de enfermagem e auxiliar de 
serviços gerais. 

As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas a partir da 
quarta-feira dia 20, através do site 
de prefeitura de Gravatá. Todo o 
processo será online, inclusive a 
entrega da documentação. Confira o 
edital acessando o porta da 

prefeitura : www.prefeituradegravata.pe.gov.br   

A seleção será realizada em três etapas: habilitação, com a verificação dos requisitos exigidos no 
edital; admissão; e assinatura do contrato temporário.  

Confira as vagas disponíveis: Enfermeiro Plantonista (6 vagas) – 40h/s – R$1300,00; Técnico de 
enfermagem (18 vagas) – 40h/s – R$1045,00; Auxiliar de Serviços Gerais (6 vagas) – 40h/s – 
R$1045,00 

Faça sua inscrição pela internet: CLIQUE AQUI PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-abre-credenciamento-com-30-vagas-para-profissionais-trabalharem-no-hospital-municipal-dr-paulo-da-veiga-pessoa/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-abre-credenciamento-com-30-vagas-para-profissionais-trabalharem-no-hospital-municipal-dr-paulo-da-veiga-pessoa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9QU9Ha7zV3QXCUDnBYEK-abreRjSZBixb3ATYMyQmF60cqA/viewform
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Prefeitura realiza manutenção do canal e reconstrói mureta de proteção 

próxima ao pontilhão 

 

Com a proximidade da chegada do período de chuvas, a Prefeitura de Gravatá, através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue na limpeza e desobstrução dos canais por onde as águas 
fazem o percurso até o rio. 

O serviço teve início na terça-feira dia 19 de maio de 2020, com a manutenção do canal nas 
proximidades ao antigo Pontilhão, onde também está sendo realizada a recuperação da mureta de 
proteção e das passagens de água. 

A ação vai permitir que as águas tenham um melhor fluxo e que não ocorra alagamentos no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-manutencao-do-canal-e-reconstroi-mureta-de-protecao-proxima-ao-pontilhao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-manutencao-do-canal-e-reconstroi-mureta-de-protecao-proxima-ao-pontilhao/
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Médico e enfermeiros aprovados em processos seletivos são convocados 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS, e 001/2020 FMS para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede 
da Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e 
funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no edital da seleção 
inscrita (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

 

 

 

 

Confira os cargos convocados:  

Técnico de Enfermagem Diarista (4) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 015-2020 FMS e 
Médico Geral Plantonista Semana (1) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 0015-2020 FMS 

 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/medico-e-enfermeiros-aprovados-em-processos-seletivos-sao-convocados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-015-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-0015-2020-FMS.pdf
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Gravatá recebe nova frota de veículos para a saúde e guarda municipal 

Pelas ruas de Gravatá, uma 
carreata de viaturas e ambulâncias 
novas chamou a atenção dos 
moradores, que em alguns pontos 
chegaram a aplaudir o empenho da 
gestão em buscar investimentos 
para a melhoria dos serviços de 
saúde e segurança na cidade. 

Com verbas próprias do 
município e emendas 
parlamentares do deputado federal 
Eduardo da Fonte, Gravatá 
adquiriu 9 viaturas para a Guarda 
Municipal, 3 ambulâncias, 2 
motolâncias e 2 vans que serão destinadas ao transporte de pacientes que fazem tratamento em outro 

município (TFD). 

 “O reforço na frota 
municipal vai ser muito 
importante, principalmente 
neste momento em que 
estamos vivendo, sou 
muito grato ao deputado 
Eduardo da Fonte, por lutar 
pelos interesses de nossa 
cidade. Vamos poder 
intensificar a fiscalização 
da Guarda Municipal e 
oferecer também uma 

saúde de mais qualidade para todos”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

Os investimentos chegam a 1,3 milhões de reais, sendo 877 mil de emenda parlamentar e 427 mil 
de recurso próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-recebe-nova-frota-de-veiculos-para-a-saude-e-guarda-municipal/
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Prefeitura concede desconto de 100% em juros e multa e opções de 

parcelamento no IPTU, ISSQN e taxas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Prefeito Joaquim Neto sancionou na quinta-feira dia 21 de maio de 2020, a Lei 3822/2020, que 
dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de débitos tributários em atraso. Além de 
descontos, a Prefeitura está disponibilizando a possibilidade de parcelamentos especiais. 

O contribuinte (pessoa física e jurídica) poderá quitar seus 
débitos constituídos até 31/12/2019 de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e taxas, a exemplo de alvará, vigilância 
sanitária e de mercado, obtendo grandes descontos. 

Os descontos sobre juros e multa são de 100% para quem parcelar em até duas vezes e efetuar 
os pagamentos até 30/07/2020. Também há a possibilidade de parcelamento em até seis vezes, onde 
será aplicado desconto de 60% nos juros e multas. 

Devido à pandemia, os atendimentos presenciais na Secretaria de Finanças não estão sendo 
realizados, portanto, para emitir o DAM de pagamento, o contribuinte pode realizar pelo site da Prefeitura 
de Gravatá (CLIQUE AQUI) ou enviar um e-mail com a solicitação para 
iptu@prefeituradegravata.pe.gov.br.  

Para maiores informações, os contribuintes podem entrar em contato com a Secretaria de 
Finanças através do telefone 3563-9009, ou pelo email: financas@prefeituradegravata.pe.gov.br. 

  

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-concede-desconto-de-100-em-juros-e-multa-e-opcoes-de-parcelamento-no-iptu-issqn-e-taxas/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-concede-desconto-de-100-em-juros-e-multa-e-opcoes-de-parcelamento-no-iptu-issqn-e-taxas/
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldocontribuinte/
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Boletim 22/05/20, às 18h – Mais um paciente testou positivo para a Covid-19 

em Gravatá 

 

No boletim da sexta-
feira dia 22 de maio de 2020, 
Gravatá registra mais um 
caso confirmado e sete em 
investigação do novo 
coronavírus. 

Um paciente com 83 
anos testou positivo para a 
Covid-19 e segue recebendo 
cuidados em tratamento 
hospitalar. Com este, o 
município já soma 59 casos 
confirmados de coronavírus, 
tendo 20 pacientes 
recuperados e 10 óbitos. 

Os sete pacientes que 
entraram para a investigação 
são três homens, com 88, 41 
e 71 anos e quatro mulheres 
com 37, 30, 40 e 50 anos, 
todos estão em isolamento 
domiciliar. No momento são 
22 pacientes mais 3 óbitos 
que seguem em investigação. 

 

Mais dois casos foram descartados, o de uma mulher com 39 e um homem com 52 que testaram 
negativo para a Covid-19, somando 56 casos já descartados. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em quarentena em suas 
residências. Neste momento também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura 
de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-22-05-as-18h-mais-um-paciente-testou-positivo-para-a-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-22-05-as-18h-mais-um-paciente-testou-positivo-para-a-covid-19-em-gravata/
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Prefeitura de Gravatá lança Portal da Transparência Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantendo o compromisso com a transparência e o direito à informação, a Prefeitura de Gravatá 
lançou um novo espaço no portal oficial com informações referentes a Covid-19. Neste site, o cidadão 
pode conferir todos os dados, inclusive sobre os gastos para enfrentamento à pandemia. 

O portal dispõe de uma plataforma de fácil acessibilidade, onde a sociedade e os órgãos de 
controle podem navegar e verificar as receitas 
e despesas, os processos e procedimentos 
licitatórios, os contratos e valores de 
pagamentos. 

A nova aba, em cumprimento à lei 
13.979/2020, do Tribunal de Contas do Estado 
– TCE, leva em consideração a instauração do 
estado de calamidade pública em razão da 
epidemia de Covid-19 que necessita de gastos 
extraordinários na luta contra a doença. 

 

Acesse:  prefeituradegravata.pe.gov.br/transparência   

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-lanca-portal-da-transparencia-covid-19/
http://netuse.inf.br/GRAVATA_PM/portaltransparencia/index.php?link=109
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Decreto libera construção civil com até dez funcionários em Gravatá 
 

 

A prefeitura de Gravatá anunciou na segunda-feira dia 25/05/2020 a “liberação controlada” de 
atividades relacionadas à construção civil. Para atuar, empresas e profissionais deverão aderir a 
protocolos de higiene e proteção à saúde para minimizar o contágio pelo coronavírus. 

A determinação, consta no Decreto 45/2020, que autoriza a realização de obras em locais abertos 
e ventilados, com o número máximo de até dez profissionais, devidamente equipados com materiais de 
proteção e higiene. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-libera-construcao-civil-com-ate-dez-funcionarios-em-gravata/
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Prefeito entrega base reformada do SAMU, novos veículos de emergência e 

equipamentos para atendimento aos gravataenses 

Mais uma obra na saúde 

pública de Gravatá. Na segunda-feira 

dia 25/05/2020, o prefeito Joaquim 

Neto realizou a entrega da base do 

SAMU reformada para a população 

gravataense. 

Através de uma cerimônia 
fechada, o gestor apresentou através 
de Live em suas redes sociais, as 
melhorias que foram realizadas na 
base, bem como a entrega de duas 
novas motolâncias e uma ambulância 
básica, novas máquinas, fardamentos 
e equipamentos de proteção 
individual. 

“Quando assumi a gestão, em 2017, não havia nenhuma 
ambulância funcionando no SAMU de Gravatá. 
Trabalhamos intensivamente e estamos arcando com as 
despesas porque eu sei da importância que este serviço 
tem. Mesmo com a falta de repasse, que já soma mais 
de 3 milhões de reais, estamos proporcionando um 
atendimento de qualidade, como o gravataense merece”, 
disse o prefeito. 

Com os novos veículos, a frota do SAMU conta 
atualmente com três ambulâncias básicas, uma de UTI e 
três motolâncias. Este reforço garantirá um atendimento 

mais rápido e eficiente às demandas da população gravataense. 

A reforma na estrutura física atende todo o protocolo do Ministério da Saúde para que a base seja 
qualificada, o que irá gerar mais repasses para a unidade. Foram investidos, na reforma e compra de 
equipamentos, 550 mil reais.  

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-entrega-base-reformada-do-samu-novos-veiculos-de-emergencia-e-equipamentos-para-atendimento-aos-gravataenses/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-entrega-base-reformada-do-samu-novos-veiculos-de-emergencia-e-equipamentos-para-atendimento-aos-gravataenses/
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Prefeitura de Gravatá isenta mais de 25 mil gravataenses do pagamento da 

taxa de iluminação pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O prefeito Joaquim Neto, sancionou a Lei 3822/2020 que vai isentar contribuintes que utilizam a 
tarifa social, cujo consumo mensal seja abaixo de 220 quilowatts (KWh), do pagamento da taxa de 
Iluminação Pública durante a Pandemia da Covid-19.  

 

A medida passa a valer a partir da terça-feira 
dia 25de maio de 2020 e irá beneficiar cerca de 25 mil 
gravataenses. Esta é mais uma ação da gestão 
municipal que tem o intuito de minimizar os efeitos 
provocados pela pandemia do novo coronavírus aos 
rendimentos da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-isenta-mais-de-25-mil-familias-gravataenses-do-pagamento-da-taxa-de-iluminacao-publica/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-isenta-mais-de-25-mil-familias-gravataenses-do-pagamento-da-taxa-de-iluminacao-publica/
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Profissionais aprovados em seleções simplificadas são convocados para 

atuarem nas Secretarias de Saúde e Infraestrutura 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS, 001/2019 e 001/2020 FMS para atuar nas Secretarias Municipais de Saúde e 
Infraestrutura. 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a 
sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui 
Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É 
necessário levar os documentos descritos no edital 
da seleção inscrita (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

 

Confira os cargos convocados: 

 

SAÚDE: 
Técnico de Enfermagem Diarista (2) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO 016-2020 – Seleção FMS 
2018 
Médico Clínico Geral plantonista Fim de Semana (2) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO 017-2020 
– Seleção FMS 2020 
Auxiliar de Serviços Gerais (1); Psicólogo (1); Médico Clínico Geral Plantonista (1)  – PORTARIA 
DE CONVOCAÇÃO Nº 018-2020 – Seleção FMS 2020 

INFRAESTRUTURA: 
Arquiteto (1) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 016-2020 – Seleção 001/2019 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/profissionais-aprovados-em-selecoes-simplificadas-sao-convocados-para-atuarem-nas-secretarias-de-saude-e-infraestrutura/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/profissionais-aprovados-em-selecoes-simplificadas-sao-convocados-para-atuarem-nas-secretarias-de-saude-e-infraestrutura/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/EDITAL-NA%CC%82%C2%B0-001.2019-SELEA%CC%83_A%CC%83_O-SIMPLIFICADA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-016-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-016-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-017-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-017-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-018-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-018-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/GABINETE-DO-SECRETÁRIO-PORT.-CONVOCAÇÃO-Nº-016-2020.pdf
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Em coletiva online prefeito anuncia prorrogação do concurso público da 

Prefeitura de Gravatá 

 

Na manhã da 
quarta-feira dia 27 de maio 
de 2020, o prefeito Joaquim 
Neto anunciou, durante 
coletiva de imprensa online, 
que o calendário do 
Concurso Público da 
Prefeitura de Gravatá terá 
suas datas prorrogadas 
devido à pandemia da 
Covid-19. 

Com o novo 
calendário, as inscrições 
seguirão até o dia 31 de 
julho e a data final para o 
pagamento dos boletos 
será até 7 de agosto. Os 
dias em que serão 
realizadas as provas objetivas estão temporariamente adiados até que todas as resoluções relacionadas 
às medidas de saúde tomadas pelas autoridades competentes sejam revogadas. 

“É uma decisão responsável que tomamos junto com a banca organizadora do concurso, a 
ADM&TEC, para que ninguém saia prejudicado e que as medidas de saúde e segurança sejam mantidas 
como prioridade. Quem já se inscreveu não precisa se preocupar, o concurso irá acontecer, porém em 
datas diferentes. Aconselho todos a estudarem e se prepararem para a realização de boas provas”, disse 
o prefeito Joaquim Neto. 

Para quem já fez a inscrição e quiser prorrogar a data de pagamento do boleto para 7 de agosto, 
é necessário realizar uma nova inscrição para ter acesso ao boleto com a data atualizada. Quem já 
efetuou o pagamento, ou não quiser adiar a data, pode manter a inscrição que já foi feita. 

Sobre o concurso: 
 
São 515 vagas disponíveis para diferentes níveis de escolaridade para provimento de cargos efetivos 
no munícipio de Gravatá. As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, através 
DESTE LINK, onde também pode ser acessado o edital, para a obtenção de mais informações. 
 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/em-coletiva-online-prefeito-anuncia-prorrogacao-do-concurso-publico-da-prefeitura-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/em-coletiva-online-prefeito-anuncia-prorrogacao-do-concurso-publico-da-prefeitura-de-gravata/
https://site.admtec.org.br/prefeitura-de-gravata-pe/downloads
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Secretaria Municipal de Saúde convoca profissionais aprovados em 

Seleção Simplificada 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo 
número 001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

O candidato convocado deve comparecer a 
sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui 
Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É 
necessário levar os documentos descritos no item 
9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia 
e original). Confira os documentos necessários. 

 

 

Confira os cargos convocados: 

 

Auxiliar de Serviços Gerais (7); Cozinheiro Hospitalar (1); Enfermeiro Plantonista (2); 
Técnico de Enfermagem Plantonista (10); Técnico em Radiologia (5); Médico Clínico Geral 
Plantonista (4); Motorista (4) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 018-2020 FMS   

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-municipal-de-saude-convoca-profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-municipal-de-saude-convoca-profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-018-2020-FMS-2.pdf
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Boletim 27/05/20, às 17h30min. – Mais uma morte registrada por Covid-19 

em Gravatá 

 

No boletim da quarta-feira 
dia 27 de maio de 2020, Gravatá 
registra mais um caso confirmado 
de Covid-19, além de notificar o 
óbito de um paciente, com 59 
anos, que estava em tratamento 
hospitalar com Covid-19, em 
Recife. 

O caso confirmado é de 
uma mulher, com 62 anos, que 
segue se recuperando em 
isolamento domiciliar. Até o 
momento, Gravatá tem notificado 
73 casos confirmados do novo 
coronavírus, no qual 22 pacientes 
já foram curados, 13 vieram a óbito 
e 38 pacientes seguem em 
tratamento domiciliar ou 
hospitalar. 

Seis pacientes tiveram hoje 
o diagnóstico descartado para o 
novo coronavírus, saindo do grupo 
de investigação. Já são 75 casos 
descartados até o momento e 15 
pacientes seguem em 
investigação, além de três óbitos. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 

mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é importante evitar as Fake 
News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o 
site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-27-05-as-17h30-mais-uma-morte-registrada-por-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-27-05-as-17h30-mais-uma-morte-registrada-por-covid-19-em-gravata/
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Gravatá Protegida: Prefeitura distribui 300 máscaras diariamente nos 

bairros do município 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou a 
campanha Gravatá Protegida, que diariamente irá distribuir 300 máscaras de tecido para a 
população. 

As entregas dos materiais 
tiveram início na quarta-feira dia 27 de 
maio de 2020 e estão sendo realizadas 
junto às ações do programa Gravatá 
Solidária, que todos os dias distribui 
sopas e bebidas lácteas em 
comunidades e bairros do município. 

“Não adianta fazermos 
campanha para uso das máscaras e 
uma parcela da população não ter 
poder aquisitivo para obter o material, 
portanto estas ações serão justamente 
para proporcionar acesso aos 
equipamentos de proteção individual 
para todos os gravataense”, explicou o 
prefeito. 

As máscaras estão sendo 
confeccionadas por costureiras do 
município. Todos os dias serão 
entregues 300 unidades à 
população. 

O Gravatá Protegida é mais um programa que veio para 
reforçar a Campanha “Gravatá Solidária”, que segue a todo vapor 
no município. Mais de 500 cestas básicas já foram arrecadadas e 
serão distribuídas a partir da próxima semana. Quem quiser 
contribuir com esta rede de solidariedade, pode levar alimentos e 
produtos de higiene pessoal para um dos pontos de coleta ou 
entrar em contato para solicitar que uma equipe vá até a residência para fazer o recolhimento do material 
doado. Os interessados podem entrar em contato através do número 3563-9057. 

Confira os pontos de entrega: 

 Prefeitura Municipal – Rua Tenente Campelo, (7h às 13h) 

 Secretaria de Finanças- Rua Rui Barbosa, número 150- Centro (7h às 13h) 

 Prédio do Bolsa Família – Avenida Dantas Barreto, Prado (7h às 13h) 

 Supermercado Cesta Básica- Rua Manoel Castor da Rosa, número 106- Centro 

 Supermercado Soberano- Rua Rui Barbosa, número 143- Centro 

 Farmácia 10- Rua Cleto Campelo, número 72 e Praça Dez, número 61. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-protegida-prefeitura-distribui-300-mascaras-diariamente-nos-bairros-do-municipio/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-protegida-prefeitura-distribui-300-mascaras-diariamente-nos-bairros-do-municipio/


  

154 
 

 

 

 

Prefeitura alerta gravataenses a reforçarem medidas preventivas contra o 

Aedes Aegypti durante pandemia da Covid-19 

 

Diante do cenário de pandemia do 
novo coronavírus, a Prefeitura de 
Gravatá e a população, tem unido 
esforços para adotar novas medidas e 
reforçar hábitos de higiene e segurança. 
Mas, nesse período também é preciso 
ficar alerta com um velho conhecido: o 
Aedes aegypti. 

Para evitar surtos de doenças 
transmitidas pelo mosquito, que ainda 
incluem chikungunya e zika vírus, a 
gestão municipal alerta a população para 
permanecer atenta, tomando os cuidados 
necessários e eliminando os possíveis 
criadouros em ambientes domésticos, 
como os quintais, calhas e jardins. 

As ações para conter a 
proliferação do mosquito precisam ser 
diariamente mantidas e reforçadas, 
principalmente agora com a chegada das 

chuvas, período propício para a proliferação do mosquito e também da incidência das doenças. 

Fique atento, faça a sua parte e redobre os cuidados para eliminar possíveis criadouros do 
mosquito. Essa é a única forma de prevenção. As principais medidas que devem ser adotadas no 
combate são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-alerta-gravataenses-a-reforcarem-medidas-preventivas-contra-o-aedes-aegipity-durante-pandemia-da-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-alerta-gravataenses-a-reforcarem-medidas-preventivas-contra-o-aedes-aegipity-durante-pandemia-da-covid-19/
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Boletim 31/05/20, às 18h30min – Nove pacientes são confirmados para 

Covid-19 neste domingo 

No boletim do domingo dia 31 de maio de 2020, Gravatá registrou mais nove pacientes 
confirmados e 10 em investigação para a Covid-19. 

Os casos confirmados são: 

Paciente do sexo feminino, 46 anos – Isolamento Hospitalar 
Paciente do sexo masculino, 64 anos – Isolamento Hospitalar 
Paciente do sexo masculino, 12 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 59 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo feminino, 38 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 19 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo feminino, 25 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 36 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 50 anos – Isolamento domiciliar 

Com estes, Gravatá tem notificado 
87 casos confirmados de Covid-19 até o 
momento. 15 pacientes vieram a óbito e 33 
já estão curados. Os outros 39 pacientes 
estão em tratamento hospitalar ou 
domiciliar.  

Mais dez pacientes entraram para 
a investigação, são quatro homens, com 
44, 42, 92 e 69 anos e seis mulheres com 
23, 43, 50, 42, 34 e 43 anos. Hoje, o 
município tem 35 casos, mais três óbitos 
em investigação. 

Cinco pacientes tiveram hoje o 
diagnóstico descartado para o novo 
coronavírus, saindo do grupo de 
investigação. Já são 83 casos 
descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes que 
tiveram contato próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem 
acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-31-05-as-18h30-nove-pacientes-sao-confirmados-para-covid-19-neste-domingo/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-31-05-as-18h30-nove-pacientes-sao-confirmados-para-covid-19-neste-domingo/
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Ações e evidências das metas 
 

Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
 

 

Mês de JUNHO / 2020 

 
No cumprimento das metas, apresentamos neste mês as ações integradas e alinhadas com os 

instrumentos de planejamento municipal empreendidas nos trabalhos diários da nossa gestão através 

das evidências documentais para cumprimento do eixo Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, 

estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  
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Profissionais da saúde aprovados em Seleção são convocados 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da 
Secretaria de Administração até cinco dias úteis. A 
Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e 
funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9 do  EDITAL (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

 

 

 

 

Confira os cargos convocados: 

Enfermeiro  Supervisor (1); Maqueiro (1) –  PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 015-2020 FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-sao-convocados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NOVO-EDITAL.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/GAB.-DO-SECRET.-PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-015-2020-FMS.pdf
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Boletim 01/06, às 17h – Sete pacientes mais um óbito são confirmados para 

Covid-19 

No boletim da segunda-feira 01 de junho de 2020, Gravatá registra mais sete pacientes e um 
óbito confirmados e 10 em investigação para a Covid-19. 

Os casos confirmados são: 

Óbito de paciente do sexo masculino, 21 anos – Faleceu no dia 22/05 em unidade hospitalar 
Paciente do sexo feminino, 43 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 55 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 44 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo feminino, 34 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 38 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 40 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 52 anos – Isolamento domiciliar 

Com estes, Gravatá tem notificado 95 casos 
confirmados de Covid-19 até o momento. 16 pacientes 
vieram a óbito e 33 já estão curados. Os outros 46 
pacientes estão em tratamento hospitalar ou domiciliar. 

Mais dez pacientes entraram para a 
investigação, são sete homens, com 55, 43, 28, 31, 30, 
82 e 22 anos e três mulheres com 26, 37 e 27 anos. 
Hoje, o município tem 33 casos, mais dois óbitos em 
investigação. 

 Cinco pacientes tiveram hoje o diagnóstico 
descartado para o novo coronavírus, saindo do grupo 
de investigação. Já são 88 casos descartados até o 
momento. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram 
contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante 
do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as 
medidas de higiene e segurança e que se mantenham em 
quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, 
como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-06-as-17h-sete-pacientes-mais-um-obito-sao-confirmados-para-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-06-as-17h-sete-pacientes-mais-um-obito-sao-confirmados-para-covid-19/
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Decreto prorroga horário de funcionamento de comércio até 15 de junho e 

óticas e armazéns são incluídos em serviços essenciais 

O prefeito de Gravatá, Joaquim Neto, anunciou através de “live” em suas redes sociais, a 
prorrogação de medidas restritivas no horário do comércio local até o dia 15 de junho de 2020. 

 

Com exceção de padarias, farmácias, postos de 
gasolina, distribuidoras de água e gás e oficinas mecânicas e 
borracharias, todos os estabelecimentos que estão liberados 
para funcionamento de acordo com o decreto do Governo do 

Estado de Pernambuco, permanecem com funcionamento até às 15h em Gravatá. A Feira Livre também 
será realizada apenas nas sextas e sábados, das 5h às 17h e aos domingos das 5h às 12h. 

A gestão municipal também anunciou a reabertura de óticas e lojas de materiais de construção, 
seguindo todo o protocolo de segurança. 

“Estamos seguindo as orientações do Governo do Estado e acompanhando e adaptando as 
medidas para serem adotadas em nossa cidade. Assim que novos decretos forem anunciados, iremos 
nos adaptando às medidas, prezando sempre pela segurança e saúde pública”, disse o prefeito Joaquim 
Neto. 

Confira, no anexo, o Decreto 46.2020 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-prorroga-horario-de-funcionamento-de-comercio-ate-15-de-junho-e-oticas-e-armazens-sao-incluidos-em-servicos-essenciais/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-prorroga-horario-de-funcionamento-de-comercio-ate-15-de-junho-e-oticas-e-armazens-sao-incluidos-em-servicos-essenciais/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/doc01805820200601173603.pdf
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Prefeitura convoca médicos aprovados em Seleção Simplificada 

 

2 de junho de 2020  

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos 
profissionais aprovados no processo seletivo 
número 001/2019 para atuar nas Secretarias 
Municipais. 

O candidato convocado deve comparecer a 
sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui 
Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É 
necessário levar os documentos descritos no item 9 
do  EDITAL – PROCESSO SELEÇÃO 
SIMPLIFICADA 2019 (cópia e original) – Confira os 
documentos necessários. 

 

 

Confira os cargos convocados: 

Secretaria de Saúde: Médico Plantonista Seg à Sex (3) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO 
Nº016-2020 FMS  

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-medicos-aprovados-em-selecao-simplificada-4/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/EDITAL-NA%CC%82%C2%B0-001.2019-SELEA%CC%83_A%CC%83_O-SIMPLIFICADA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/EDITAL-NA%CC%82%C2%B0-001.2019-SELEA%CC%83_A%CC%83_O-SIMPLIFICADA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº016-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº016-2020-FMS.pdf
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Covid-19: Prefeitura de Gravatá divulga relação de inscrições válidas de 

processo de credenciamento para Saúde 

 

A Secretaria de Saúde de Gravatá divulgou nesta quinta-feira (4) o resultado das inscrições 
validadas do Processo de Credenciamento para contratação dos profissionais para atuação na rede 
municipal de urgência e emergência da cidade durante a pandemia de Covid-19.  

A relação está disponível através DESTE LINK. O resultado também foi publicado em edição do 
Diário Oficial da quinta-feira 04 de junho de 2020.   

A avaliação foi feita de acordo com os critérios 
estabelecidos pela SMS e especificados no edital. Os aprovados 
serão convocados de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal da Saúde, o que deve ser iniciado já nos próximos dias 
de forma gradativa. 

As vagas são para Enfermeiro Plantonista, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-de-gravata-divulga-relacao-de-inscricoes-validas-de-processo-de-credenciamento-para-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-de-gravata-divulga-relacao-de-inscricoes-validas-de-processo-de-credenciamento-para-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Relac%CC%A7a%CC%83o-de-Aprovados-Credenciamento.pdf
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Boletim 04/06/20, às 17:00h –  Mais dois casos são registrados por Covid-19 

em Gravatá 

 

No boletim de 04 de junho 
de 2020, Gravatá registra mais 
dois pacientes confirmados e dois 
novos em investigação para a 
Covid-19. 

Os pacientes que tiveram 
os diagnósticos confirmados são 
duas mulheres, com 59 e 31 anos. 
Elas seguem em tratamento 
domiciliar. 

Com estes, Gravatá tem 
notificado 99 casos confirmados 
de Covid-19, dos quais 17 
pacientes vieram a óbito e 33 já 
estão curados. Os outros 49 
pacientes estão em tratamento 
hospitalar ou domiciliar. 

Mais duas pacientes 
entraram para a investigação, elas 
possuem 49 e 55 anos. Hoje, o 
município tem 33 casos, mais um 
óbito em investigação. 

Seis pacientes e um óbito 
tiveram hoje o diagnóstico 
descartado para o novo 

coronavírus, saindo do grupo de investigação. Já são 100 casos descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste 
momento também é importante evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de 
Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-04-06-as-17h-mais-dois-casos-sao-registrados-por-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-04-06-as-17h-mais-dois-casos-sao-registrados-por-covid-19-em-gravata/
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Prefeito anuncia cartão-alimentação para alunos da rede municipal e 

solicita que famílias atualizem cadastro 

 

O prefeito Joaquim Neto, 
anunciou através de vídeo em 
suas redes sociais, a criação de 
um cartão-alimentação para as 
famílias que possuem filhos 
matriculados na rede municipal de 
ensino.  

A medida visa garantir a 
necessidade nutricional de 
famílias mais vulneráveis no 
período de suspensão temporária 
e emergencial das aulas em razão 
da pandemia. São quase 6 mil 
famílias que serão beneficiadas 
com a ação. As compras poderão 
ser realizadas em 
estabelecimentos parceiros. A lista 
será disponibilizada em breve. 

A Secretaria Municipal de 
Educação informou que cerca de 
200 cadastros não puderam ser 
concluídos e que os pais e/ou 
responsáveis que estiverem 
NESTA LISTA precisam procurar 
a secretaria da escola onde o 
aluno estuda para informar o CPF. 
Os cadastros com pendência são 
de alunos das escolas: Cônego Eugênio, Irmã Judith, CAIC, Serra, Amenayde Farias, Capitão José 
Primo, Edgar Nunes, José Batista de Melo e Francisco Galdino. 

Os valores da bolsa-alimentação serão de 
50 reais por aluno, sendo assim, uma família com 
dois alunos receberá 100 reais e assim 
simultaneamente. Os recursos são oriundos de 
repasse federal (PNAE) com complementação de 
recursos próprios do município. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-cartao-alimentacao-para-alunos-da-rede-municipal-e-solicita-que-familias-atualizem-cadastro/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-cartao-alimentacao-para-alunos-da-rede-municipal-e-solicita-que-familias-atualizem-cadastro/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Alunos-CPF-RESPONSAVEIS.pdf
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Covid-19: Entenda o trabalho da Vigilância Sanitária no combate ao 

coronavírus 

Em meio luta contra o 
Coronavírus, a Vigilância 
Sanitária tem exercido um 
papel muito importante para 
evitar a proliferação do vírus. 
Em Gravatá, o trabalho das 
equipes que atuam de 
domingo a domingo tem sido 
minucioso para a proteção e 
promoção da saúde dos 
gravataenses. 

Atendendo denúncias 
e realizando ações de rotina, 
as atividades exercidas pela 
vigilância são desde a fiscalização em estabelecimentos comerciais, hotéis e condomínios, 
acompanhamento de casos confirmados e em investigação, até a propagação de informação e cuidados 
com a segurança e higiene. 

“Nosso papel é tentar eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população, fazendo cumprir 
os decretos e leis. Para isso, desenvolvemos além das ações de inspeção sanitária, a educação, 
informação e orientação voltada à população, para elevar a conscientização e colaboração de todos”, 
disse Carlos Romero, Coordenador da Vigilância Sanitária. 

Nesta pandemia o número de denúncias tem aumentado bastante e no exercício das atividades, 
a parceria com equipes de outros órgãos como os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, 
Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal e a sociedade civil, são essenciais para um bom resultado. 

Para quem quer realizar uma solicitação, denúncia ou sugestão, pode entrar em contato com a 
vigilância através da Ouvidoria Municipal pelo SITE ou pelo Telefone: 3563-9007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-entenda-o-trabalho-da-vigilancia-sanitaria-no-combate-ao-coronavirus/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-entenda-o-trabalho-da-vigilancia-sanitaria-no-combate-ao-coronavirus/
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Estrutura montada pela prefeitura tem auxiliado organização de filas de 

bancos e lotéricas 

 

Em tempos de 
pandemia do novo 
coronavírus e medidas de 
distanciamento social, os 
saques do Auxílio 
Emergencial do Governo 
Federal tem preocupado 
por gerar tumulto e 
aglomeração de pessoas. 
Em Gravatá, uma 
iniciativa da 
Prefeitura, tem dado o 
exemplo de como garantir 
maior bem-estar dos 
cidadãos e impedir a 
propagação do vírus.  

Um dos locais de 
maior concentração de 
pessoas é na agência da 
Caixa Econômica Federal, onde diariamente filas enormes se formam para a retirada do auxílio 
emergencial. Pensando em proporcionar mais segurança e bem-estar dos gravataenses, a Prefeitura 
montou uma estrutura com tendas e demarcação da distância que as pessoas devem ficar umas das 
outras na fila. 

As medidas de higienização também estão sendo reforçadas em outras agências e casas 
lotéricas. Equipes da gestão municipal estão fiscalizando o uso de máscaras e disponibilizando álcool em 
gel para higienização das mãos, diminuindo a probabilidade de contágio da Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/estrutura-montada-pela-prefeitura-tem-auxiliado-organizacao-de-filas-de-bancos-e-lotericas/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/estrutura-montada-pela-prefeitura-tem-auxiliado-organizacao-de-filas-de-bancos-e-lotericas/
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Covid-19: Profissionais da saúde aprovados em credenciamento são 

convocados 

 

A Secretaria de Saúde de 
Gravatá está realizando a 
convocação dos profissionais 
classificados no Processo de 
Credenciamento para atuação na 
rede municipal de urgência e 
emergência da cidade durante a 
pandemia de Covid-19. 

Os convocados são 
enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e auxiliares de serviços 
gerais. CONFIRA A LISTA: 

Os candidatos terão até o dia 11 de junho 2020 (quinta-feira), das 8h às 13h, para se apresentar 
na Secretaria Municipal de Administração, que fica localizada na Rua Rui Barbosa, Nº 150 – Centro. 

Após a assinatura dos contratos, os profissionais serão alocados e já começam a realizar suas 
atividades na assistência dos pacientes com Covid-19. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-profissionais-da-saude-aprovados-em-credenciamento-sao-convocados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-profissionais-da-saude-aprovados-em-credenciamento-sao-convocados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/portaria-credenciamento-de-convocação-nº-001-2020-FMS-2.pdf
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Boletim do dia 08/06/20, às 18h – Mais três pacientes diagnosticados com 

Covid-19 em Gravatá 

 

No boletim da segunda-
feira (08/06/20), Gravatá 
registra mais três pacientes 
com diagnósticos confirmados 
de Covid-19. 

Tratam-se de um 
paciente, com 67 anos que 
estava na investigação e dois 
pacientes com 44 e 66 anos 
que realizaram testes rápidos. 
Os três seguem em o 
tratamento em isolamento 
domiciliar. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 112 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 18 pacientes vieram a 
óbito e 43 já estão curados. Os 
outros 51 pacientes estão em 
tratamento hospitalar ou 
domiciliar. 

Mais quatro pacientes 
entraram para a investigação, 
são dois homens com 79 e 82 
anos e duas mulheres com 43 e 
64 anos. Atualmente há 35 
pacientes em investigação, 
mais dois óbitos. Descartados, o município já tem 106 casos. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham 
em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como 
o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-08-06-as-18h-mais-tres-pacientes-diagnosticados-com-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-08-06-as-18h-mais-tres-pacientes-diagnosticados-com-covid-19-em-gravata/
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Seguindo orientações do Ministério Público, prefeitura suspende fogueiras 

durante período junino 

Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o período junino em Gravatá não contará com a 
tradição das fogueiras. A Prefeitura, seguindo recomendação do Ministério Público, proíbe a população 
de acender fogueiras como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus. 

A decisão foi 
acertada durante reunião 
do Prefeito Joaquim Neto 
com a Secretaria 
Municipal de Saúde, 
Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar e Ministério 
Público. A medida foi 
tomada devido à 
ocorrência da fumaça e o 
cheiro de combustão, que 
podem ser nocivos ao 
sistema respiratório e 
agravar o quadro clínico 
dos pacientes com a 
covid-19. 

“Recebemos 
muitos pedidos da 
população através das 
nossas redes sociais 
pedindo a proibição das 
fogueiras e estamos tomando esta decisão pensando na saúde pública. Sei que essa é uma tradição de 
gerações, mas cuidar da nossa saúde é mais importante agora, ano que vem vamos ter muito o que 
celebrar ”, falou o prefeito Joaquim Neto. 

 “A proibição das fogueiras no período junino é para a proteção da população, tanto para quem 
está se recuperando do novo coronavírus quanto para quem tem outras comorbidades respiratórias. É 
uma medida importante que debatemos coletivamente e vimos que é o melhor a ser feito neste momento”, 
disse o Tem. Cel. Fernandes, comandante do 1º grupamento dos Bombeiros, em Vitória de Santo Antão. 

  “A Polícia Militar apoia esta medida para que possamos vencer este vírus. Iremos atuar na 
fiscalização e pedimos à população que colabore e tenha consciência para que não sejam necessárias 
intervenções. É um momento de pensar no bem-estar do outro”, falou o comandante da 5ª CIPM, Tem. 
Cel. Fábio Batista. 

Todas as festividades também foram suspensas no município e a prefeitura solicita a colaboração 
da população para que não realize aglomeração de mais de 10 pessoas em suas residências. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguindo-orientacoes-do-ministerio-publico-prefeitura-suspende-fogueiras-durante-periodo-junino/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguindo-orientacoes-do-ministerio-publico-prefeitura-suspende-fogueiras-durante-periodo-junino/
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Prefeito se reúne com líderes religiosos para elaborar plano de retomada 

gradativa de cultos e missas em Gravatá 

 

O prefeito de Gravatá, 
Joaquim Neto, se reuniu na 
manhã do dia 09 de junho de 
2020 (terça-feira) com líderes 
religiosos das igrejas 
evangélicas e católica e 
representantes do Ministério 
Público e do Comitê de Crise. 
O encontro foi feito por meio 
de videoconferência, com o 
objetivo de apresentar as 
ações de enfrentamento ao 
novo coronavírus (Covid-19) e 
também de elaborar um plano 
de reabertura gradual dos 
espaços religiosos de 
Gravatá. 

O gestor ouviu as demandas e elaborou um plano inicial, a ser moldado junto com as igrejas, que 
apresenta as principais determinações e recomendações de retorno das atividades. 

“Temos um compromisso com Deus e 
entendemos que a fé alimenta a alma. Porém, 
mais importante que a realização das missas e 
cultos para grandes públicos, são pequenos 
grupos de oração, nosso objetivo é liberar 
inicialmente o encontro de até dez pessoas, 
seguindo todo o protocolo de higiene e 
segurança”, disse o prefeito, que também 
destacou que o retorno das atividades 
religiosas normais deverá ser realizado no 
mesmo período que a retomada das aulas 
presenciais para os estudantes, daqui a alguns 
meses. 

 

O prefeito finalizou informando que está acompanhando os 
índices da Covid-19 no município e em Pernambuco e que neste 
momento a prioridade é com a saúde pública. Todas as medidas 
serão colocadas em prática somente com a permissão dos órgãos 
competentes e de maneira segura, baseada nas orientações da 
saúde. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-se-reune-com-lideres-religiosos-para-elaborar-plano-de-retomada-gradativa-de-cultos-e-missas-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-se-reune-com-lideres-religiosos-para-elaborar-plano-de-retomada-gradativa-de-cultos-e-missas-em-gravata/
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Covid-19: Vendas e queimas de fogos também estão proibidas durante o 

período junino em Gravatá 

Além da proibição das fogueiras e cancelamento das festividades juninas, o prefeito Joaquim Neto 
anunciou no dia 10 de junho de 2020 (quarta-feira) que está proibida a comercialização e soltura de fogos 
em todo o território municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principal justificativa para esta medida é a pandemia da Covid-19, visto que a doença afeta o 
sistema respiratório-pulmonar do infectado e poderia se agravar com a inalação de fumaça proveniente 
de fogueiras e fogos. No período junino também há um aumento de acidentes com queimaduras, o que 
gera mais atendimentos ao sistema de saúde, que já enfrenta uma pandemia. 

A decisão foi tomada em conjunto ao Ministério Público, Corpo de Bombeiros, órgãos de saúde e 
representantes do comitê de crise e comércio local. 

“Nosso São João não será celebrado como gostaríamos, mas com a atual situação, medidas 
extremas devem ser tomadas. O cuidado com a vida e saúde pública é nossa grande prioridade, por isso 
pedimos o apoio de todos, para que tenham empatia com o próximo e respeitem nossas determinações. 
Se cada um fizer sua parte poderemos retornar a nossa rotina normal o mais breve possível”, disse o 
prefeito Joaquim Neto. 

Fiscalização e denúncias 

A fiscalização das vendas de fogos ficará a cargo das equipes do Corpo de Bombeiros. Denúncias 
podem ser realizadas através do telefone de plantão 193. 

  

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-vendas-e-queimas-de-fogos-tambem-estao-proibidas-durante-o-periodo-junino-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-vendas-e-queimas-de-fogos-tambem-estao-proibidas-durante-o-periodo-junino-em-gravata/
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Enfermeiros aprovados em Seleção Simplificada são convocados 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a 
sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 
150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção 
Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Enfermeiro ESF (2) – Portaria de 
Convocação 019/2020 

 

 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/enfermeiros-aprovados-em-selecao-simplificada-sao-convocados-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/doc01883220200610131306.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/doc01883220200610131306.pdf


  

172 
 

 

 

Covid-19: Prefeitura de Gravatá irá disponibilizar kit de medicamentos nas 

Unidades Básicas de Saúde 

Prefeitura de Gravatá iniciou no dia 
10/06/20 (quarta-feira) a disponibilização 
de um coquetel de medicamentos nas 
Unidades Básicas de Saúde para os 
pacientes já diagnosticados com Covid-19, 
ou em estado de investigação, que seguem 
em tratamento domiciliar.  

O kit é composto por Vitamina C 
com Zinco, Ivermectina e Azitromicina. As 
medicações só serão entregues aos 
pacientes que apresentarem receita 
médica que prescreva o uso dos remédios 
para o tratamento do novo coronavírus.  

“A medida é para auxiliar quem está com coronavírus, 
mas está se tratando em casa, por não apresentar os 
sintomas mais graves que exigem internação. Apesar de 
ainda não haver uma cura específica para a doença, 
esses medicamentos são os que mais têm apresentado 
resultados positivos, sendo indicados pelo Ministério da 
Saúde. Com o tratamento adequado em casa, é evitado 
que muitos destes casos se agravem e que o paciente 
tenha que ocupar mais um leito hospitalar”, esclareceu o 
Prefeito Joaquim Neto. 

  

 “Estamos ampliando nosso 
protocolo para as Unidades de 

Saúde com este kit mais básico de medicamentos para 
pacientes com sintomas leves do vírus. No Hospital tratamos 
de casos mais agravados com cuidados mais específicos para 
cada situação”, disse o secretário de Saúde, Luiz Ribamar 

Melo. 

 “Esse kit vai facilitar no tratamento e evitar que muitos 
casos se agravem, gerando complicações respiratórias 
e até óbitos. Essa é mais uma grande ação diante desta 
pandemia”, disse o médico da UBS de Uruçu Mirim, 
André Lima. 

A principal recomendação para evitar o contágio ainda é 
o isolamento social, portanto, a prefeitura orienta os 
gravataenses e visitantes do município a só saírem de 
casa, em casos de extrema necessidade. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-de-gravata-ira-disponibilizar-kit-de-medicamentos-nas-unidades-basicas-de-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-de-gravata-ira-disponibilizar-kit-de-medicamentos-nas-unidades-basicas-de-saude/
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Corpus Christi: Padre realiza benções e orações em vários pontos de 

Gravatá 
 

Durante a pandemia do novo coronavírus a rotina nas celebrações religiosas teve que passar por 
grandes transformações. Para evitar aglomerações, missas, cultos, grupos de oração e procissões 
tiveram que ser suspensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 11 de junho de 2020 (quinta-feira), é celebrado em todo o Brasil o dia de Corpus Christi, e 
a tradição foi adaptada ao cenário atual. Em Gravatá, o Pe Fernando, pároco da Igreja Cristo rei, no Alto 
do Cruzeiro, realizou benções com o Santíssimo Sacramento em vários pontos da cidade, onde estão 
sendo feitas as barreiras sanitárias aos veículos que circulam no município e também no Hospital Dr 
Paulo da Veiga Pessoa, pedindo por proteção e cura para quem está enfrentando a luta contra o 
coronavírus. 

“Infelizmente não pudemos celebrar como em todos 
os anos, com uma grande procissão pela cidade, mas 
a comunhão com Deus é necessária e fiz questão de 
participar. Nos dias atuais é preciso cuidar do corpo e 
da alma e com fé em Deus iremos ter dias melhores 
muito em breve”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/corpus-christi-padre-realiza-bencoes-e-oracoes-em-varios-pontos-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/corpus-christi-padre-realiza-bencoes-e-oracoes-em-varios-pontos-de-gravata/
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Prefeitura convoca enfermeiros, tec. de enfermagem e auxiliar de serviços 

gerais aprovados em processos seletivos 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS, e 001/2020 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no edital da seleção inscrita (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

 

 

Confira os cargos convocados: 

Técnico de Enfermagem Condutor de 
Motolância (1) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 
017-2020 FMS  

Enfermeiro Intervencionista SAMU (5); 
Auxiliar de Serviços Gerais (9) – PORTARIA DE 
CONVOCAÇÃO Nº 020-2020 FMS 

 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-enfermeiros-tec-de-enfermagem-e-auxiliar-de-servicos-gerais-aprovados-em-processos-seletivos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-enfermeiros-tec-de-enfermagem-e-auxiliar-de-servicos-gerais-aprovados-em-processos-seletivos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-017-2020-FMS-3.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-017-2020-FMS-3.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-020-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-020-2020-FMS.pdf
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Boletim 12/06, às 17h – Seis pacientes mais um óbito testam positivo para a 

Covid-19 em Gravatá 

 

No boletim da sexta-feira (12/06/20), divulgado às 17h, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Gravatá apresenta um aumento 
no número de casos confirmados e curados da Covid-19 na cidade. 

Os pacientes confirmados de hoje são quatro mulheres com 37, 35, 44 e 55 anos e dois homens 
com 47 e 27 anos. Mais um óbito também foi confirmado, a vítima é do sexo masculino, 82 anos, que 
faleceu na quarta-feira (10) poucas horas após dar entrada no Hospital Municipal. 

Com estes já são 140 casos 
positivos que foram notificados na 
cidade, nos quais 20 pacientes vieram 
a óbito, 72 seguem em tratamento 
hospitalar ou domiciliar e 48 já estão 
curados (três a mais que no boletim da 
quinta, 11/06). 

Dois pacientes, com 33 e 71 
anos entraram para a investigação. 
São agora 21 pacientes que estão em 
investigação, mais um óbito. 

Quatro pacientes que estavam 
na investigação tiveram o resultado 
negativo para Covid-19. Alguns 
pacientes tiveram o resultado em 
poucas horas através dos testes 
rápidos. Já são 138 casos descartados 
até o momento. 

Todos os pacientes e parentes 
que tiveram contato próximo a quem 
está com diagnóstico confirmado ou 
em investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura 
reforça à população que mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em 
quarentena em suas residências. Neste momento também é importante evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais 
da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-12-06-as-17h-seis-pacientes-mais-um-obito-testam-positivo-para-a-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-12-06-as-17h-seis-pacientes-mais-um-obito-testam-positivo-para-a-covid-19-em-gravata/
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Serviços essenciais passam a funcionar das 8h às 17h, a partir do dia 

16/06/20 (terça-feira) 

 

O prefeito Joaquim Neto assinou no dia 13 de junho de 2020 (sábado) o Decreto 50/2020 que 
autoriza o funcionamento de estabelecimentos comerciais de natureza essencial, em horários estendidos. 
A medida passa a valer a partir da terça-feira (16). 

Com exceção de 
padarias, farmácias, postos 
de gasolina, distribuidoras de 
água e gás e oficinas 
mecânicas e borracharias, 
todos os estabelecimentos 
que estão liberados para 
funcionamento de acordo com 
o decreto do Governo do 
Estado de Pernambuco, 
passam a funcionar das 8h às 
17h de segunda a sexta-feira 
e em horário regular aos 
sábados, no município de 
Gravatá. A Feira Livre 
permanece com 
funcionamento apenas nas 
sextas e sábados, das 5h às 
17h e aos domingos das 5h às 
12h. 

 “Nossa cidade não está inserida na reabertura gradual do 
comércio, que foi divulgado esta semana pelo Governo do Estado. 
Tomamos então a decisão de ampliar o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar, 
como supermercados e casas de rações. Novas medidas serão 
anunciadas nos próximos dias”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

Este decreto é válido até o dia 22 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/servicos-essenciais-passam-a-funcionar-das-8h-as-17h-a-partir-da-proxima-terca-feira-16/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/servicos-essenciais-passam-a-funcionar-das-8h-as-17h-a-partir-da-proxima-terca-feira-16/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Novo-Documento-06-13-2020-12.33.25.pdf
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Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ministério Público 

intensificam fiscalização de fogueiras e queimadas 

A fiscalização de fogueiras e queimadas irregulares em Gravatá foi intensificada. O trabalho está 
sendo realizado em conjunto pela Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ministério 
Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As denúncias podem ser feitas através do número 193, do Corpo de Bombeiros. As notificações 
feitas através das redes sociais da Prefeitura também estão sendo monitoradas por equipes da Guarda 
Municipal que fazem a primeira vistoria no local e acionam os demais órgãos. 

“Recebemos uma denúncia hoje de fogueira irregular por trás do Conjunto Veneza, no bairro Alpes 
Suíço, chegando lá vimos que algum cidadão havia tocado fogo no mato e que a fumaça já estava sendo 
controlada. Vamos continuar nas rondas pela cidade e pedimos a colaboração da população”, disse João 
Amaral, Guarda Municipal. 

Além da proibição das fogueiras e cancelamento das festividades juninas, também foi proibida a 
comercialização e soltura de fogos em todo o território municipal. A principal justificativa para esta medida 
é a pandemia da Covid-19, visto que a doença afeta o sistema respiratório-pulmonar do infectado e 
poderia se agravar com a inalação de fumaça proveniente de fogueiras e fogos. No período junino 
também há um aumento de acidentes com queimaduras, o que gera mais atendimentos ao sistema de 
saúde, que já enfrenta uma pandemia. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/guarda-municipal-corpo-de-bombeiros-policia-militar-e-ministerio-publico-intensificam-fiscalizacao-de-fogueiras-e-queimadas/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/guarda-municipal-corpo-de-bombeiros-policia-militar-e-ministerio-publico-intensificam-fiscalizacao-de-fogueiras-e-queimadas/
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Prefeitura convoca enfermeira aprovada em Seleção Simplificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Enfermeiro ESF (1) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 020-2020 FMSS  

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-enfermeira-aprovada-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-020-2020-FMS-2.pdf
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Boletim 15/06, às 17h – Número de pacientes curados da Covid-19 sobe 

para 63 em Gravatá 

No Boletim da segunda-feira (15/06/20), a Secretaria Municipal de Saúde anuncia que o número 
de pessoas curadas da covid-19, em Gravatá, subiu de 48 para 63. 

Nas últimas 24 horas, Gravatá registrou quatro novos casos de Covid-19 e agora são 153 casos 
confirmados da doença. Destes, 63 se recuperaram e não estão mais com o vírus, 70 estão se 
recuperando em isolamento domiciliar ou hospitalar e 20 vieram a óbito. 

Mais um paciente entrou 
para a investigação e hoje o 
município possui 14 pacientes 
mais um óbito que seguem em 
investigação, aguardando o 
resultado dos exames. 

Três pacientes tiveram o 
diagnóstico descartado. Já são 
146 casos descartados do vírus 
na cidade. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a 
prefeitura reforça à população 
que mantenham as medidas de 
higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em 
suas residências. Neste 
momento também é importante 
evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os 
gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e 
redes sociais da Prefeitura de 
Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-15-06-as-17h-numero-de-pacientes-curados-da-covid-19-sobe-para-63-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-15-06-as-17h-numero-de-pacientes-curados-da-covid-19-sobe-para-63-em-gravata/
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Campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 30 de junho em 

Gravatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a campanha de 
vacinação contra a gripe na cidade. As 21 unidades básicas de saúde, das zonas urbana e rural vão 
imunizar a população até o dia 30 de junho. O horário de atendimento é das 7h às 16h. 

Entre os grupos que precisam se vacinar estão as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, 
gestantes, puérperas (mulheres em pós-parto com até 45 dias do nascimento do bebê), pessoas com 
deficiência, professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. 

Até o momento, um grande número de crianças ainda não foi vacinado. Por isso a Secretaria faz 
um apelo para que esses grupos prioritários compareçam aos postos. A vacinação é de extrema 
importância em um momento de pandemia e, também, nesta época do ano, quando é maior a circulação 
de vírus da gripe na cidade. 

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá 
auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. 

Todos os gravataenses que forem às unidades de saúde para receberem a vacinação devem 
utilizar máscaras de proteção. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-segue-ate-o-dia-30-de-junho-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-segue-ate-o-dia-30-de-junho-em-gravata/
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Covid-19: Prefeitura convoca profissionais da saúde aprovados em 

credenciamento 

 

A Secretaria de Saúde de Gravatá está realizando a convocação dos profissionais classificados 
no Processo de Credenciamento para atuação na rede municipal de urgência e emergência da cidade 
durante a pandemia de Covid-19.  

Desta vez, os convocados são enfermeiros e técnicos em 
enfermagem. CONFIRA A PORTARIA 

Os candidatos terão três dias corridos, a partir da quinta-feira 
(18), das 8h às 13h, para se apresentar na Secretaria Municipal de Administração, que fica localizada na 
Rua Rui Barbosa, Nº 150 – Centro. 

Após a assinatura dos contratos, os profissionais serão alocados e já começam a realizar suas 
atividades na assistência dos pacientes com Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-credenciamento/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-credenciamento/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Portaria-de-Credenciamento-002-2020-FMS.pdf
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Prefeitura convoca enfermeira supervisora aprovada em Seleção 

Simplificada 

18 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 para atuar nas Secretarias Municipais. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9 do  EDITAL – PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 2019 (cópia e 
original) – Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Secretaria de Saúde: Enfermeiro Supervisor (1) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 017-2020 
– FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-enfermeira-supervisora-aprovada-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-enfermeira-supervisora-aprovada-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/EDITAL-NA%CC%82%C2%B0-001.2019-SELEA%CC%83_A%CC%83_O-SIMPLIFICADA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-017-2020-FMS.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-017-2020-FMS.pdf
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Inclusão Social: Prefeitura de Gravatá distribui máscaras adaptadas para 

surdos 

O uso obrigatório das 
máscaras faciais proporciona 
proteção em tempos de pandemia 
do novo coronavírus. Mas, ao 
mesmo tempo, é um desafio para 
a comunicação de pessoas 
surdas, já que o item cobre a boca 
e impede a leitura labial e 
expressões. 

 Pensando em diminuir esta 
barreira da comunicação, a 
Prefeitura de Gravatá iniciou a 
distribuição de máscaras 
transparentes, que continuam 
protegendo contra o vírus, mas 
não dificultam a compreensão de 
quem tem algum tipo de 
deficiência auditiva. 

“Inclusão é o grande lema do nosso governo e 
precisávamos diminuir esta dificuldade de comunicação. 
Iremos entregar duas máscaras para cada aluno surdo da 
nossa rede”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

 A Presidente da Associação dos surdos de Gravatá, 
Denise Lima, foi a primeira a receber as máscaras. Em 
libras, ela expressou sua alegria em presenciar este 
momento de inclusão em Gravatá. 

 

“Gostei muito da máscara, fiquei muito 
feliz. Só tenho que agradecer ao prefeito e a 
secretaria de assistência social por todo o apoio 
e por sempre atender nossas demandas”, falou. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/inclusao-social-prefeitura-de-gravata-distribui-mascaras-adaptadas-para-surdos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/inclusao-social-prefeitura-de-gravata-distribui-mascaras-adaptadas-para-surdos/
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Boletim 19/06, às 18h – Três novos casos são confirmados de Covid-19 em 

Gravatá 

No boletim da sexta-feira (19/06/20), Gravatá registra mais três pacientes confirmados, dois óbitos 
em investigação e mais 11 novos pacientes em investigação para a Covid-19. 

Os pacientes que tiveram os 
diagnósticos confirmados são duas 
mulheres, com 53 e 71 anos e um 
homem com 32 anos. Com estes, 
Gravatá tem notificado 164 casos 
confirmados de Covid-19, dos quais 
23 pacientes vieram a óbito e 85 já 
estão curados. Os outros 56 
pacientes estão em tratamento 
hospitalar ou domiciliar. 

Os dois óbitos que entraram 
em investigação são de dois homens, 
com 74 e 65 anos que faleceram na 
madrugada da sexta-feira (19). Mais 
onze pacientes entraram para a 
investigação. Hoje, o município tem 
19 casos, mais quatro óbitos em 
investigação. 

Oito pacientes tiveram hoje o 
diagnóstico descartado para o novo 
coronavírus, saindo do grupo de 
investigação. Já são 158 casos 
descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes 
que tiveram contato próximo a quem 
está com diagnóstico confirmado ou 
em investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento 
também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como 
o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-19-06-as-18h-tres-novos-casos-sao-confirmados-de-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-19-06-as-18h-tres-novos-casos-sao-confirmados-de-covid-19-em-gravata/
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Prefeitura entrega 3 mil máscaras na Feira Livre de Gravatá 

 

Em prol de cuidar da saúde dos 
gravataenses e evitar a 
propagação do novo 
coronavírus (Covid-19) no 
município, a Prefeitura de 
Gravatá, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
entregou neste sábado (20) 
mais de 3 mil máscaras na Feira 
Livre de Gravatá. 

Tanto para quem trabalha na 
feira quanto para quem estava 
realizando suas compras, a 
ação educativa levou 
informação e orientações 
acerca de prevenção do novo 
coronavírus. As máscaras foram 
distribuídas por profissionais da 
Secretaria de Assistência Social. 

Através do programa Gravatá Mais Protegida, diariamente são entregues mil máscaras e 1000 unidades 
de sopa e bebidas lácteas nas comunidades do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-entrega-3-mil-mascaras-na-feira-livre-de-gravata/
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Prefeitura convoca médico do trabalho aprovado em Seleção Simplificada 

22 de junho de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira 

os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Médico do Trabalho – PORTARIA Nº 022-2020 – FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-medico-do-trabalho-aprovado-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PORTARIA-Nº-022-2020-FMS.pdf
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Pátio da Feira recebe ação de higienização para a Feira de São João 

 

Mesmo sem fogueiras, fogos e sem poder 
festejar o São João, as comidas típicas da época não 
podem faltar na mesa de quem é nordestino. Pensando 
nisso, a Feira Livre de Gravatá irá funcionar de forma 
excepcional nesta semana, abrindo a partir da terça-
feira (23/06/20) para comercialização de frutas, 
verduras e claro, muito milho. As vendas serão das 5h 
às 17h. 

Algumas medidas de higiene e segurança estão 
sendo reforçadas, visando minimizar os riscos e 
exposição ao novo coronavírus. O Pátio da Feira está 
recebendo uma nova lavagem, mantendo todo o 
protocolo de limpeza. Lavatórios móveis também foram 
instalados para permitir a higienização das mãos.  

“Contamos com a colaboração de todos para manter o distanciamento no momento da compra, a 
utilização de máscaras também é indispensável, além de outros cuidados necessários para a própria 
saúde e das outras pessoas neste momento de pandemia” disse o prefeito Joaquim Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/patio-da-feira-recebe-acao-de-higienizacao-para-a-feira-de-sao-joao/
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Decreto prorroga horário de funcionamento de comércio até 29 de junho 

 

A Prefeitura de Gravatá, através do Decreto 053/2020, prorrogou as medidas restritivas no horário 
do comércio local até o dia 29 de junho. 

Com exceção de padarias, farmácias, postos de gasolina, distribuidoras de água e gás e oficinas 
mecânicas e borracharias, todos os estabelecimentos que estão liberados para funcionamento de acordo 
com o decreto do Governo do Estado de Pernambuco, permanecem com funcionamento até às 17h em 
Gravatá. 

A Feira Livre também será realizada apenas nas sextas e sábados, das 5h às 17h e aos domingos 
das 5h às 12h. 

No dia 23 de junho, das 7h às 19h, supermercados e a Feira Livre estão autorizados de funcionar. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-prorroga-horario-de-funcionamento-de-comercio-ate-29-de-junho/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/doc01853220200622094710-1.pdf


  

189 
 

 

 

Boletim 22/06, às 19h – Covid-19 faz mais duas vítimas em Gravatá 

 

No boletim da segunda-feira (22/06/20), são registradas mais duas vítimas da Covid-19 em 

Gravatá. Uma delas, com 76 anos, estava internada com coronavírus em um Hospital Estadual há alguns 

dias e teve o quadro agravado, onde veio a óbito no domingo (21). O outro óbito ocorreu no dia 17 de 

junho e estava em investigação, é de um homem com 77 anos, que teve o resultado do exame positivo 

para a Covid-19. 

Além do óbito 

confirmado, mais três novos 

pacientes tiveram o 

diagnóstico positivo, são eles 

um homem com 20 anos e 

duas mulheres com 86 e 34 

anos, somando até o momento 

176 casos confirmados, dos 

quais 27 vieram a óbito, 92 já 

foram curados (e a mais que no 

boletim de ontem) e 57 seguem 

em tratamento hospitalar ou 

domiciliar. 

Mais um paciente, com 

59 anos, entrou para a 

investigação. Hoje, o município 

tem 27 casos, mais um óbito 

em investigação. 

Dois pacientes tiveram 

hoje o diagnóstico descartado 

para o novo coronavírus, 

saindo do grupo de 

investigação. Já são 168 casos 

descartados até o momento. 

Todos os pacientes e 

parentes que tiveram contato 

próximo a quem está com 

diagnóstico confirmado ou em 

investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 

mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 

mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento 

também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 

informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como 

o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-22-06-as-19h-covid-19-faz-mais-duas-vitimas-em-gravata/


  

190 
 

 

 

 

São João em Gravatá: Prefeitura organiza caravana do forró para levar o pé 

de serra aos lares dos gravataenses 

Já que este ano o povo não vai ao forró, então o forró vai até o povo. Uma iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Gravatá, com o apoio cultural da Pitú, irá manter a tradição do nosso pé de serra na véspera 
e no dia de São João. 

Pelas ruas da 
cidade, a caravana do forró 
vai fazer a festa dos 
gravataenses, que do 
conforto e segurança de 
suas casas poderão 
prestigiar o melhor do 
nosso autêntico pé de 
serra cantado e tocado por 
artistas locais. Os desfiles 
serão das 17h às 22h. 

“Essa é a época do 
ano que o nordestino mais 
espera e que mais ama. 
Infelizmente, com esta 
pandemia, tivemos que 
dispensar algumas 
tradições pelo bem da 
saúde de todos. Mas esse 
carro passando pelas ruas 
é um lembrete a todos que 
nossa cultura está viva e 
que em breve estaremos 
juntos novamente e 
curtindo o maior São João 
que Gravatá já viu”, disse o 
prefeito Joaquim Neto. 

Vários artistas 
gravataenses irão se 
apresentar no cortejo junino, e a Prefeitura reforça o pedido para que a população não se aglomere nas 
calçadas para ver os shows e acompanhe tudo de sua casa, com segurança e responsabilidade. 

Confira os bairros em que passará a Caravana do Forró: 

 23/06- Centro, Jucá, Cruzeiro, Bairro Novo, Boa Vista e Santa Luzia. 

 24/06- Prado, Nossa Senhora das Graças, Área Verde, São José, Maria Auxiliadora, 
Princesa de Gales, Alpes Suíço e Salgadão 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/sao-joao-em-gravata-prefeitura-organiza-caravana-do-forro-para-levar-o-pe-de-serra-aos-lares-dos-gravataenses/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/sao-joao-em-gravata-prefeitura-organiza-caravana-do-forro-para-levar-o-pe-de-serra-aos-lares-dos-gravataenses/
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Prefeitura convoca controladores de abatedouro aprovados em Seleção 

Simplificada 

23 de junho de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2019 para atuar nas Secretarias Municipais. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9 do  EDITAL – PROCESSO SELEÇÃO SIMPLIFICADA 2019 (cópia e 
original) – Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Controlador de abatedouro (4) 
– PORTARIA DE CONVOCAÇÃO 018.2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-controladores-de-abatedouro-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-controladores-de-abatedouro-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/EDITAL-NA%CC%82%C2%B0-001.2019-SELEA%CC%83_A%CC%83_O-SIMPLIFICADA.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/CONVOCAÇÃO-018.2020-MEIO.doc


  

192 
 

 

 

 

Gravatá Solidária: Prefeitura inicia entrega das cestas básicas 

 

A Prefeitura de Gravatá, através 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e em parceria com a Associação 
dos Escoteiros de Gravatá, deu início na 
terça-feira (23/06/20) a entrega das 
cestas básicas feitas com os alimentos 
arrecadados na campanha “Gravatá 
Solidária”. 

 A distribuição teve início hoje na 
zona urbana e na quinta-feira irá 
contemplar os moradores da zona rural. 
As famílias contempladas tiveram o 
cadastro realizado pelos CRAS e estão 
inscritas no CadÚnico.  

Com a campanha, foram montadas 600 cestas 
básicas, com produtos doados por comerciantes, 
população e parceiros e entregues para famílias que 
estão em vulnerabilidade social. 

 

As arrecadações continuam e para 
participar da campanha, você pode depositar 
sua contribuição em um dos pontos de coleta 
ou entrar em contato com nossas equipes 
através do telefone 3563-9057 e marcar o dia e local para que 
realizem a retirada na residência do doador. 

Confira os pontos de entrega: 

 Prefeitura Municipal – Rua Tenente Campelo, (7h às 13h) 

 Supermercado Soberano – Rua Rui Barbosa, número 143- Centro 

 Farmácia 10 – Rua Cleto Campelo, número 72 e Praça Dez, número 61. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-solidaria-prefeitura-inicia-entrega-das-cestas-basicas/
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Cortejo junino leva alegria pelas ruas de Gravatá 

A alegria junina tomou conta das ruas de Gravatá. Os artistas locais levaram forró e diversão para 
a população que curtiu do conforto de casa um pouquinho da tradição do nosso São João, que devido a 
pandemia teve as festividades canceladas. 

As apresentações estão sendo 
realizadas em um carro decorado, que 
conta com a presença de cantores, 
banda de pífano, sanfoneiros, 
zabumbeiros e tudo o que o forró tem 
direito. 

Este projeto é uma iniciativa da 
Prefeitura Municipal de Gravatá, com 
o apoio cultural da Pitú, e tem o intuito 
de manter o espírito junino circulando 
pela cidade, levando a mensagem de 
que em breve tudo voltará a rotina 
normal. 

Hoje o cortejo junino irá passar 
pelos bairros do Prado, Nossa 
Senhora das Graças, Área Verde, São 
José, Maria Auxiliadora, Princesa de Gales, Alpes Suíço e Salgadão. O percurso tem início às 16h. 

A Prefeitura reforça o pedido para que as pessoas evitem aglomerações nas calçadas e respeitem 
as recomendações de segurança e saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cortejo-junino-leva-alegria-pelas-ruas-de-gravata/


  

194 
 

 

 

Prefeitura convoca profissionais aprovados em processos seletivos 

25 de junho de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS e 001/2020 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no edital da seleção inscrita (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: 

 Enfermeira Diarista (1) – Portaria 018.2020 – Seleção de  

 Assistente Social (1) – Portaria 023.2020 – Seleção de 2020 

 Enfermeiro ESF (1) – Portaria 024.2020 – Seleção de 2020 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-aprovados-em-processos-seletivos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/018.202025062020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/023A.202025062020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/024.202025062020.pdf
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Cerca de 4 mil veículos são vistoriados durante o feriado de São João em 

Gravatá 

Mesmo diante da pandemia de Covid-19 que impediu a realização das tradicionais festas de São 
João em Gravatá, muitas famílias vieram passar o feriado na cidade. Para manter a segurança de todos, 
cerca de 4 mil veículos foram vistoriados entre os dias 23 e 24 pelas equipes da Secretaria de Saúde, 
que orientaram e receberam os visitantes em clima de comemoração junina nas barreiras sanitárias. 

“O São João é um dia 
muito marcante para todos os 
gravataenses, então, 
resolvemos trazer um pouco 
de alegria nas barreiras 
sanitárias. Nós, da equipe 
interna, resolvemos decorar os 
pontos das barreiras e levar as 
comidas típicas para todos os 
que estão fazendo esse belo 
trabalho, levando um pouco de 
descontração para eles, mas, 
também, não deixando de lado 
todo o nosso 
comprometimento. Todos têm 
feito um ótimo trabalho e 
promover esse espírito junino 
é uma forma de motivar ainda 
mais esses profissionais, que 
estão na luta todos os dias 
contra a proliferação dessa 
doença no nosso município”, 
registrou Tatiane 
Fradique, Presidente dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

As ações das barreiras sanitárias tiveram início na 
cidade, no dia 7 de abril e, no total, 35 mil e 470 carros já foram 
vistoriados ao entrarem no município pelos pontos de maior 
fluxo no trânsito, como a Rua do Norte, o Polo Moveleiro e 
Rodoviária. As barreiras estão acontecendo de domingo a 
domingo, no horário das 7h às 19h. 

Durante a abordagem, os ocupantes dos veículos 
recebem orientações sobre higiene e cuidados pessoais, além 
de aferição da temperatura e recolhimento de informações 
sobre o estado de saúde. 
Os carros também passam 
por higienização.  

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cerca-de-4-mil-veiculos-sao-vistoriados-durante-o-feriado-de-sao-joao-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cerca-de-4-mil-veiculos-sao-vistoriados-durante-o-feriado-de-sao-joao-em-gravata/
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Boletim 26/06/20, às 17h – Gravatá tem mais quatro casos confirmados de 

Covid-19 

No boletim da terça-feira (23/06/20), Gravatá registra mais quatro casos confirmados de Covid-
19. São três mulheres, com 61, 43 e 44 anos e um homem com 28 anos. 

Hoje, Gravatá tem notificado 
189 casos confirmados de Covid-
19, dos quais 27 pacientes vieram a 
óbito e 104 já estão curados (três a 
mais que no boletim de ontem). Os 
outros 58 pacientes estão em 
tratamento hospitalar ou domiciliar. 

Em investigação, mais um 
paciente foi registrado, ele possui 
54 anos e está em tratamento 
domiciliar. Com este, o município 
tem atualmente 11 casos mais um 
óbito em investigação. 

Cinco pacientes testaram 
negativo para Covid-19. Gravatá 
soma agora 188 casos 
descartados. Alguns pacientes 
realizaram teste rápido e tiveram o 
resultado em poucas horas. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento 
também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às 
reais informações, os gravataenses devem acessar fontes 
seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-26-06-as-17h-gravata-tem-mais-quatro-casos-confirmados-de-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-26-06-as-17h-gravata-tem-mais-quatro-casos-confirmados-de-covid-19/
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Shows ao vivo: Gravatá irá sediar 2ª Mostra de Música no Mercado  

Um dos principais polos de 
cultura e gastronomia de 
Pernambuco, o Mercado Cultural de 
Gravatá, será sede para a 2ª Mostra 
de Música do Mercado, festival que 
irá reunir grandes nomes da música 
local durante as sextas-feiras do mês 
de julho.  

Devido a pandemia, os 
shows serão transmitidos através de 
Lives no Youtube, Instagram e 
Facebook, para que o público possa 
acompanhar sem causar 
aglomerações. Durante as 
apresentações, será disponibilizado 
um QR Code para que os internautas 
possam fazer doações que serão 
destinadas ao Grupo de Apoio aos 
Meninos de Rua de Gravatá – 
GAMR. 

“O principal intuito desse projeto é fomentar a cultura e dar oportunidade aos artistas locais. Eu 
acredito muito nesse formato de Lives, creio que ela veio para ficar porque leva uma projeção bem maior 
e todos podem assistir do conforto de sua casa”, disse o produtor do evento, Maurício Menezes. 

Do forró ao Rock’n Roll, as apresentações prometem agradar a todos os públicos com a 
diversidade cultural, priorizando o trabalho autoral; a fim de promover, valorizar e reconhecer os 
compositores, intérpretes e músicos, todos oriundos da região. A inclusão social também é um dos 
destaques do evento, que contará com intérpretes de Libras em todos os dias de shows. 

A 2ª Mostra de Música do Mercado tem o incentivo do Sebrae, com o apoio da Prefeitura de 
Gravatá e da Gravatá Net. 

Confira a programação: 

10/07 
20h – Raiz de Vento   
21h – Bruno Souto 
22h – A Panela   

24/07 
20h – Forró Violado  
21h – Rei do Cangaço  
22h – Waldir Lyra 

 

17/07 
20h – Vika Bezerra  
21h – Acalanto Trio 
22h – Waleson Queirós 

31/07 
20h – Olegário Lucena   
21h – Mozart Oliveira  
22h – Trimúrti  
23h – Atração a confirmar 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/shows-ao-vivo-gravata-ira-sediar-2a-mostra-de-musica-no-mercado/
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Prefeitura convoca auxiliares de serviços gerais e enfermeiro aprovados em 

Seleção Simplificada 

 

29 de junho de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira 

os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Serviços Gerais (8); Enfermeiro Plantonista (1) – Portaria 025.2020  

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-auxiliares-de-servicos-gerais-e-enfermeiro-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-auxiliares-de-servicos-gerais-e-enfermeiro-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/025-202029062020.pdf


  

199 
 

 

 

Prefeito anuncia entrega de cartões do Bolsa Alimentação para mais de 8 mil 
alunos da rede municipal 

O prefeito Joaquim Neto anunciou na 
segunda-feira (29/06/2020), através de Live em 
suas redes sociais, que será realizada esta 
semana a entrega dos cartões do bolsa 
merenda com crédito de 50 reais para os alunos 
da rede municipal de ensino. 

As distribuições dos cartões serão 
realizadas nas escolas onde os alunos estão 
matriculados, e haverá um calendário com 
datas por ordem alfabética. Para os alunos 
matriculados na Escola Amenayde Farias, os 
responsáveis devem receber na sede da 
Biblioteca Municipal, localizado na Av. Joaquim 
Didier, nº 261. 

Os pais ou responsáveis precisam 
apresentar CPF e RG para receberem os 
materiais e já farão o desbloqueio do cartão na 
própria unidade escolar, onde receberão uma 
lista dos estabelecimentos comerciais 
alimentícios que poderão utilizar o crédito. 

Além dos cartões do Bolsa Merenda também serão entregues cadernos de atividades e livros 
didáticos para que os alunos estudem em suas residências durante o período da quarentena. 

“Nós pedimos que todos que forem receber 
os cartões e o kit didático que compareçam no dia 
e horário marcado, que usem máscara e evitem 
aglomerações. Estamos montando um 
cronograma para que todos sejam muito bem 
atendidos e que a segurança seja mantida para 
nossos funcionários, pais e alunos”, disse o 
prefeito Joaquim Neto. 

Com esta ação, mais de 8 mil alunos serão 
beneficiados. Os valores da bolsa-alimentação 
serão de 50 reais por aluno, sendo assim, uma 
família com dois alunos receberá 100 reais e assim 
simultaneamente. Quem possui alunos em escolas 
diferentes deve receber o cartão na instituição 
onde o estudante mais velho está matriculado e o 
saldo de todos os alunos já estará disponível no 
mesmo cartão. Os recursos são oriundos de 

repasse federal (PNAE) com complementação de recursos próprios do município. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-entrega-de-cartoes-do-bolsa-alimentacao-para-mais-de-8-mil-alunos-da-rede-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-entrega-de-cartoes-do-bolsa-alimentacao-para-mais-de-8-mil-alunos-da-rede-municipal/
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Decreto prorroga horário de funcionamento de comércio até 6 de julho. 

 

A Prefeitura de Gravatá, através do Decreto 056/2020, prorrogou as medidas restritivas no horário 
do comércio local até o dia 06 de julho de 2020. 

Com exceção de padarias, farmácias, postos de gasolina, distribuidoras de água e gás e oficinas 
mecânicas e borracharias, todos os estabelecimentos que estão liberados para funcionamento de acordo 
com o decreto do Governo do Estado de Pernambuco, permanecem com funcionamento até às 17h em 
Gravatá. 

A Feira Livre também será realizada apenas nas sextas e sábados, das 5h às 17h e aos domingos 
das 5h às 12h. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-prorroga-horario-de-funcionamento-de-comercio-ate-6-de-julho/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/doc01874220200630090248.pdf
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ONG Novo Jeito doa 1400 cestas básicas que serão distribuídas para 

familiares de crianças e adolescentes cadastrados no CIG 

Através de uma parceria entre a 
Prefeitura de Gravatá e a ONG Novo 
Jeito serão distribuídas 1400 cestas 
básicas para os pais ou responsáveis dos 
pacientes que recebem 
acompanhamento no Centro de 
Inclusão Gravatá – CIG.  

“Desde o início da pandemia que 

começamos a arrecadar alimentos no 
Recife e região metropolitana e 
decidimos ampliar o projeto para o 
agreste pernambucano. Para Gravatá, 
estamos destinando 2400 cestas 
básicas, nas quais 1400 serão para o 
CIG, instituição que faz um excelente 
trabalho e que ficamos felizes em poder 
ajudar”, falou Iablas Nascimento, 

coordenador da ONG Novo Jeito. 

As cestas básicas já se encontram na unidade e a equipe do CIG está entrando em contato com 
as famílias para organizar a entrega. 

“Estamos ligando para as famílias para agendar a 
retirada das cestas básicas, organizando os horários 
para evitar aglomerações. Agradecemos de coração a 
ONG e a todos os empresários e sociedade civil que 
contribuíram com este lindo projeto”, disse Simone 
Rocha, Coordenadora do CIG. 

Conheça a ONG Novo Jeito. Criada em 2010, a 
ONG Novo Jeito surgiu devido às ações provocadas 
pelas enchentes de Barreiros e Palmares, que afetaram 
milhares de famílias pernambucanas. Com a união de um grupo de amigos que tinham como missão 
realizar boas ações, a ONG estimula, ao longo dos anos o voluntariado e cria uma corrente de 
solidariedade. Alguns dos projetos mais importantes estão a arrecadação e distribuição de alimentos, 
cadeiras de rodas e até construção de casas. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/ong-novo-jeito-doa-1400-cestas-basicas-que-serao-distribuidas-para-familiares-de-criancas-e-adolescentes-cadastrados-no-cig/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/ong-novo-jeito-doa-1400-cestas-basicas-que-serao-distribuidas-para-familiares-de-criancas-e-adolescentes-cadastrados-no-cig/
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Boletim 30/06, às 17h – Mais dois pacientes testam positivo para a Covid-19 

em Gravatá 

No boletim da terça-
feira, dia 30 de junho de 
2020, Gravatá registra mais 
dois pacientes confirmados 
com a Covid-19. Trata-se de 
um homem, com 40 anos e 
uma mulher com 27 anos. 
Ambos seguem o tratamento 
em isolamento domiciliar. 

Chegamos ao final de 
junho, e Gravatá tem 
notificado 202 casos 
confirmados de Covid-19, 
dos quais 28 pacientes 
vieram a óbito e 113 já estão 
curados (três a mais que no 
boletim de ontem). Os outros 
61 pacientes estão em 
tratamento hospitalar ou 
domiciliar. 

Em investigação, 
mais um caso foi registrado. 
O paciente possui 41 anos e 
está em isolamento 
domiciliar aguardando o 
resultado dos exames. Hoje, 
o município tem 16 casos 
mais um óbito em 
investigação. 200 casos já 
foram descartados na 
cidade. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-30-06-as-17h-mais-dois-pacientes-testam-positivo-para-a-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-30-06-as-17h-mais-dois-pacientes-testam-positivo-para-a-covid-19-em-gravata/
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Ações e evidências das metas 
 

Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
 

 

Mês de JULHO / 2020 

 
No cumprimento das metas, apresentamos neste mês as ações integradas e alinhadas com os 

instrumentos de planejamento municipal empreendidas nos trabalhos diários da nossa gestão através 

das evidências documentais para cumprimento do eixo Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, 

estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  
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Prefeitura convoca Motorista e Técnicos de Enfermagem aprovados em 
Seleção Simplificada 

1 de julho de 2020  

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira 

os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Técnico de Enfermagem Intervencionista SAMU (2); Motorista (1) – PORTARIA 026.2020 FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-motorista-e-tecnicos-de-enfermagem-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-motorista-e-tecnicos-de-enfermagem-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/PORTARIA-026-FMS01072020.pdf
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Notícias de Gravatá no Jornal O PODER, seguem alguns recortes:  
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Boletim 01/07, às 17h30 – Mais dois casos confirmados para a Covid-19 em 

Gravatá 

No boletim da quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, Gravatá registra mais dois pacientes 
confirmados com a Covid-19. Trata-se de um homem, com 59 anos, que está em tratamento hospitalar e 
uma mulher com 35 anos em isolamento domiciliar. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 204 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 28 pacientes vieram a 
óbito e 113 já estão curados. 
Os outros 63 pacientes estão 
em tratamento hospitalar ou 
domiciliar. 

Em investigação, mais 
um caso foi registrado. A 
paciente possui 66 anos e está 
em tratamento em uma 
unidade hospitalar estadual. 
Hoje, o município tem 13 casos 
mais um óbito em 
investigação. 

Mais dois pacientes 
testaram negativo para o novo 
coronavírus e o número chega 
a 202 casos que já foram 
descartados na cidade. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento 
também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às 
reais informações, os gravataenses devem acessar fontes 
seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-07-as-17h30-mais-dois-casos-confirmados-para-a-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-07-as-17h30-mais-dois-casos-confirmados-para-a-covid-19-em-gravata/
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Prefeitura divulga cronograma de entrega do cartão do bolsa merenda 

durante live. 

 

 

Com a chegada dos cartões do 
Bolsa Merenda, auxílio que será 
destinado para compra de itens 
alimentícios para mais de 8 mil alunos da 

rede municipal de ensino de Gravatá, a prefeitura irá anunciar o cronograma de entrega durante uma live 
às 18h da quinta-feira (02/07/2020).  

Todos os detalhes acerca da distribuição dos cartões e do kit educacional serão explicados 
durante a transmissão, que poderá ser acompanhada ao vivo através do Face book da Prefeitura de 
Gravatá. Os internautas poderão interagir, fazer perguntas e tirar dúvidas com a equipe da Secretaria de 
Educação, que estará de plantão para organizar a distribuição em segurança, evitando aglomerações. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-ira-divulgar-cronograma-de-entrega-do-cartao-do-bolsa-merenda-durante-live-as-18h/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-ira-divulgar-cronograma-de-entrega-do-cartao-do-bolsa-merenda-durante-live-as-18h/
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Confira o cronograma: Cartões do Bolsa Alimentação serão distribuídos a 

partir do dia 08 de julho de 2020. 

Na noite da quinta-feira, dia 02 de julho de 2020, foi anunciado através de Live nas redes sociais 
da Prefeitura de Gravatá, o cronograma de distribuição dos cartões de vale-alimentação e kits didáticos 
para mais de 8 mil alunos da rede municipal de ensino. 

 

As entregas terão início a partir da quarta-feira (8), nas escolas onde os alunos estão matriculados. 
Para quem possui mais de um filho estudando em escola municipal, o cartão deve ser recebido na escola 
onde o aluno mais velho estuda. O saldo já estará disponível com o valor total, sendo 50 reais por aluno, 
ou seja, famílias com dois alunos receberão 100 reais, com três alunos 150 reais e assim sucessivamente. 
O cartão já virá desbloqueado e será entregue uma cartilha com os estabelecimentos comerciais 
alimentícios que o crédito poderá ser utilizado. 

Para que as entregas ocorram de forma segura e organizada, a prefeitura pede o apoio da 
população para que compareça na instituição no dia e horário marcado, com máscaras e que evite 
aglomerações. 

Confira o cronograma de cada escola:  

Zona Urbana: 

ODIP  
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/confira-o-cronograma-cartoes-do-bolsa-alimentacao-serao-distribuidos-a-partir-de-quarta-feira-8/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/confira-o-cronograma-cartoes-do-bolsa-alimentacao-serao-distribuidos-a-partir-de-quarta-feira-8/
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Escola Jesus Pequenino 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

Escola Maria Alice da Veiga Pessoa 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

Escola Paulo Bezerra (Rotary) 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

Escola Adalgisa Soares 
Data: 08 e 09/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Cônego Eugênio Vilanova 
Data: 08 e 09/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Irmã Judith Ferreira Leite 
Data: 08 e 09/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola da Serra 
Data: 08, 09 e 10/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola José Elias de Almeida (CAIC) 
Data: 08, 09 e 10/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Edgar Nunes Batista 
Data: 08, 09 e 10/07 – das 8h às 12h e das 
13h às 17h 

Escola Capitão José Primo de Oliveira 
Data: 08, 09 e 10/07 – das 8h às 12h e das 
13h às 17h 

Escola Municipal Amenayde Farias 
Data: 08, 09 e 10/07 – das 8h às 12h e das 
13h às 17h 
*As entregas serão realizadas no prédio da 
Biblioteca Municipal (Av Joaquim Didier, 
261) 

Escolas dos Distritos: 

Escola Intermediária Dom Paulo Hipólito de Souza Libório – Uruçu Mirim 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

Escola Prof Aderbal Jurema – Mandacaru 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 
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Escola Intermediária João Paulo I – Mandacaru 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

Escola José Batista de Melo – Avencas 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

Escola Francisco Galdino – Russinhas 
Data: 08/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 09/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 8 

 

Escolas do Campo:   

Região de Limeira  
Escola Dom Pedro I 
Data: 08/07 – 8h 

Frei Damião de Bozzano 
Data: 08/07 – 8h40 

Manoel Alves da Silva  
Data: 08/07 – 9h15 

Santa Luzia 
Data: 08/07 – 10h 

Josefa Coelho de Lucena 
Data: 08/07 – 11h 

Região São Severino                               

Escola Municipal de Camocim 
Data: 08/07 – 13h 

Padre Machado 
Data: 08/07 – 14h 

Dom Ricardo de Castro Vilela 
Data: 08/07 – 14h 

Tenente João N. Regalado 
Data: 08/07 – 15h30 

Severino Bezerra de Lima 
Data: 08/07 – 16h 
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 Região Uruçu Mirim  

Ana Belarmina de Arruda 
Data: 09/07 – 8h 

Espírito Santo Divino 
Data: 09/07 – 9h 

Antônio A. Do Rêgo Barros 
Data: 09/07 – 10h 

Honório de Abreu Peixoto 
Data: 08/07 – A combinar                                      

Região Mandacaru 

Rainha do Céu  
Data: 09/07 – 13h 

Manoel Francisco da Silva 
Data: 09/07 – 14h 

Região Russinhas 

Rubens Assis 
Data: 09/07 – 15h 

Região do Agreste 

Manoel Lacerda de Almeida 
Data: 10/07 – 8h 

Belarmina C. Gouveia 
Data: 10/07 – 9h 

Olivia Maria da Conceição 
Data: 10/07 – 10h 

Santo Antônio 
Data: 10/07 – 8h 

Inocêncio de Farias 
Data: 10/07 – 9h30 

Jair de Brito 
Data: 10/07 – 10h30 
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Região da BR/Cidade    

Maria Francisca da Silva 
Data: 10/07 – 13h 

Princesa Isabel 
Data: 10/07 – 14h 

José Ricardo de Almeida 
Data: 10/07 – 15h 

Marechal Costa de Silva 
Data: 10/07 – 13h 

Santana 
Data: 10/07 – 14h 

Municipal da Ilha 
Data: 10/07 – 15h 

Mansão do Silêncio e da Paz 
Data: 10/07 – 15h.                                      
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Saúde: Prefeitura convoca profissionais aprovados em Seleção 

Simplificada 

3 de julho de 2020. 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo 
número 001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário 
levar os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 

original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Serviços Gerais (2); Assistente Social (2); Assistente Administrativo (6); 
Enfermeiro Plantonista (1); Técnico de Enfermagem Plantonista (3); Técnico em Radiologia (1) 
– PORTARIA 027.2020 FMS.  

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/saude-prefeitura-convoca-profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/saude-prefeitura-convoca-profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada-2/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/PORTARIA-027-FMS03072020.pdf
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Boletim 04/07/20 – Mais dois casos confirmados de Covid-19 em Gravatá 

No boletim do sábado, dia 04 de julho de 2020, Gravatá registra mais dois pacientes confirmadas 
com a Covid-19. Trata-se de um homem com 53 anos e uma mulher com 36 anos. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 213 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 29 pacientes vieram a 
óbito e 119 já estão curados. Os 
outros 65 pacientes seguem em 
tratamento, no qual 28 estão 
internados na rede hospitalar e 
37 estão em isolamento 
domiciliar. 

Em investigação, mais 16 
casos foram registrados. Hoje, o 
município tem 34 casos mais um 
óbito em investigação. 

Mais cinco pacientes e 
um óbito testaram negativo para 
o novo coronavírus e o número 
chega a 214 casos que já foram 
descartados na cidade. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento 
também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses 
devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-04-07-as-19h-mais-dois-casos-confirmados-de-covid-19-em-gravata/
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Covid-19: Prefeitura realiza mais uma Live com profissionais da saúde na 

segunda-feira (06/07/20). 

Na segunda-feira do dia 06 de julho de 2020, às 18h, a Prefeitura de Gravatá irá promover uma 
videoconferência, com a finalidade de atualizar a população sobre as ações promovidas na cidade para 
o enfrentamento ao novo coronavírus. A live será transmitida, simultaneamente, pelas páginas oficiais no 
Face book e no Instagram. 

O encontro contará com a presença do prefeito Joaquim Neto, do secretário de Saúde, Luiz 
Ribamar Melo e da equipe de coordenação da Secretaria de Saúde, apresentando o que já foi feito e o 
cronograma para os próximos dias. A população poderá participar ao vivo fazendo perguntas e 
comentários sobre o tema. 

Desde o início da pandemia, o município segue com o 
comitê de Crise contra Coronavírus, desenvolvendo ações 
intersetoriais para a prevenção, tratamento e bem-estar dos 
cidadãos. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-realiza-mais-uma-live-com-profissionais-da-saude-nesta-segunda-6-as-18h/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-realiza-mais-uma-live-com-profissionais-da-saude-nesta-segunda-6-as-18h/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial do dia 06/07/2020. 

No boletim da segunda-feira (6), Gravatá registra mais 13 pacientes confirmados com a Covid-19. 
São eles: 

Paciente do sexo feminino, 58 anos – Isolamento Domiciliar  
Paciente do sexo feminino, 61 anos – Isolamento Domiciliar  
Paciente do sexo feminino, 28 anos – Isolamento Domiciliar  
Paciente do sexo feminino, 61 anos – Isolamento Domiciliar  
Paciente do sexo feminino, 37 anos – Isolamento Domiciliar  
Paciente do sexo feminino, 50 anos – Isolamento Domiciliar  
Paciente do sexo feminino, 40 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 49 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 25 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 27 anos – Isolamento Domiciliar 
Paciente do sexo masculino, 92 anos – Tratamento Hospitalar  
Paciente do sexo masculino, 81 anos – Tratamento Hospitalar 
Paciente do sexo masculino, 86 anos – Tratamento Hospitalar 

Mais um óbito também foi registrado. A vítima, com 86 anos, faleceu no domingo (5) e já estava 
com o diagnóstico confirmado desde o dia 24 de junho. 

Com estes, Gravatá tem notificado 240 casos 
confirmados de Covid-19 até o momento. 30 pacientes 
vieram a óbito e 120 já estão curados. 90 pacientes 
seguem em tratamento, no qual 30 estão internados na 
rede hospitalar e 60 estão em isolamento domiciliar. 

Nove pacientes tiveram hoje o diagnóstico 
descartado para o novo coronavírus, saindo do grupo 
de investigação. Já são 228 casos descartados até o 
momento. 

Cinco pacientes entraram para a investigação e 
aguardam o resultado dos exames. Hoje, o município 
apresenta 18 casos mais um óbito em investigação. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram 
contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à 
população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-segunda-feira-6-7/
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Prefeitura desmonta estrutura em frente da Caixa Econômica e libera 

trânsito no local 

A Prefeitura de Gravatá 
realizou na segunda-feira 
(06/07/20) a retirada da 
estrutura montada em frente à 
agência da Caixa Econômica 
Federal e liberou o trânsito 
para circulação de veículos. 

Desde o dia 9 de maio 
que foi realizada a intervenção 
do local, medida adotada pela 
Prefeitura para dar mais 
conforto aos gravataenses que 
utilizaram a agência e 
formaram filas para saque e 
informações do auxílio 
emergencial. 

“Quando os primeiros 
lotes do auxílio foram liberados, muitas pessoas fizeram filas e vimos a necessidade de dar apoio e 
garantir a segurança dos gravataenses. Agora já diminuiu bastante a demanda e o fluxo está funcionando 
normalmente”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-desmonta-estrutura-em-frente-da-caixa-economica-e-libera-transito-no-local/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-desmonta-estrutura-em-frente-da-caixa-economica-e-libera-transito-no-local/
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Decreto prorroga horário de funcionamento de comércio em Gravatá 

A Prefeitura de Gravatá, através do DECRETO 58.2020, prorrogou as medidas restritivas no 
horário do comércio local por mais 7 dias. 

Com exceção de padarias, farmácias, postos de gasolina, distribuidoras de água e gás e oficinas 
mecânicas e borracharias, todos os estabelecimentos que estão liberados para funcionamento de acordo 
com o decreto do Governo do Estado de Pernambuco, permanecem com funcionamento até às 17h em 
Gravatá. 

A Feira Livre também será realizada apenas nas sextas 
e sábados, das 5h às 17h e aos domingos das 5h às 12h. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/decreto-prorroga-horario-de-funcionamento-de-comercio-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/doc01891220200707123426.pdf
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Equipe da Secretaria de Assistência Social realiza abordagem e 

atendimentos noturnos aos moradores de rua 

A Prefeitura de Gravatá, por 
meio da Secretaria de Assistência 
Social e o Centro de Referência 
Especializado (CREAS), realizou na 
noite da segunda-feira (6), uma ação 
de abordagem social, com o apoio da 
Guarda Municipal, a fim de orientar os 
moradores em situação de rua. 

A ação contou com a presença 
de profissionais do CREAS, como 
psicólogos, advogados e assistentes 
sociais, capacitados em lidar com 
pessoas em vulnerabilidade social. 

“Nosso papel com essa 
população é entender o fator que levou 
eles a estarem nessa situação, seja 
por desentendimento familiar e/ou uso 
abusivo de álcool e drogas e criar 
estratégias para que esse vínculo 

rompido ou fragilizado seja restabelecido”, falou Alyson Pereira, psicólogo e coordenador da proteção 
social especial. 

Ações como esta, que são realizadas periodicamente pelo CREAS, foram intensificadas durante 
a pandemia, a fim de ajudar e orientar sobre as formas de evitar a disseminação da doença e oferecer 
acolhimento, como explica a advogada e Coordenadora do CREAS de Gravatá, Bárbara Lira. 

“A periodicidade dessas ações é 
de extrema importância para a retirada 
daqueles moradores que aceitam 
qualquer tipo de ajuda ou até mesmo 
um abrigamento e ainda, para a 
construção de um vínculo da equipe 
com esses usuários, para que eles 
saibam que não estão sozinhos e que a 
secretaria de assistência por intermédio 
do equipamento socioassistencial 
CREAS, permanece de portas abertas 
para qualquer demanda dessa 
população”, disse.  

Desde o início da pandemia até 
agora, o CREAS já conseguiu resgatar 11 pessoas das ruas, onde quatro retornaram aos lares de 
familiares, um foi inserido em uma clínica de reabilitação e seis estão acolhidos no abrigo municipal. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipe-da-secretaria-de-assistencia-social-realiza-abordagem-e-atendimentos-noturnos-aos-moradores-de-rua/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/equipe-da-secretaria-de-assistencia-social-realiza-abordagem-e-atendimentos-noturnos-aos-moradores-de-rua/
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Gravatá cumpre todos os critérios de avaliação do Tribunal de Contas e 

alcança 100% de transparência com gastos da Covid-19 

 

O município de Gravatá se destaca mais uma vez 
no quesito transparência. A cidade conquistou nota 
máxima na avaliação do Tribunal de Contas do Estado e é 
uma das cinco cidades de Pernambuco que conseguiu 
pontuar 100% no portal da transparência dos gastos 
com a Covid-19. 

Foram nove critérios 
avaliados sobre a divulgação de 
dados relativos a contratos e 
aquisições destinados ao 
enfrentamento do novo 
coronavírus e se durante o 
período da pandemia, foi 
garantido à sociedade o acesso à 
informação por meio de Serviço 
Eletrônico de Informação ao 
Cidadão (e-SIC).  

“Tão importante quanto 
fazer é ser transparente sobre o 
que está sendo feito, garantindo 
ao gravataense o direito de saber 
onde é aplicado cada centavo”, 
disse a Controladora Geral do 
município, Wedja Martins. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-cumpre-todos-os-criterios-de-avaliacao-do-tribunal-de-contas-e-alcanca-100-de-transparencia-com-gastos-da-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-cumpre-todos-os-criterios-de-avaliacao-do-tribunal-de-contas-e-alcanca-100-de-transparencia-com-gastos-da-covid-19/
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Gravatá alcança nota máxima no índice de transparência previdenciária 

 

A Prefeitura de Gravatá, por 

meio do ISPEG – Instituto de 

Servidores e Previdência de 

Gravatá – acaba de alcançar o 

nível máximo de transparência 

previdenciária, alcançando nota 

“A” no envio de informações. 

A gestão gravataense 
também foi destaque no quesito 
regularidade, gestão e 
transparência, acumulação de 
recursos e liquidez, onde ficou com 
nota “B”. Com este resultado, o 
município está entre os 32 
melhores classificados de 
Pernambuco. 

O Indicador de Situação Previdenciária – ISP-
RPPS (Regime Público de Previdência Social) foi 
instituído pela Secretaria de Previdência Social e avalia os 
aspectos relacionados à transparência e gestão, situação 
financeira e atuarial do regime próprio de previdência.  

A transparência com as contas públicas tem sido a 
grande marca da gestão. A cidade, que sofreu intervenção 
há poucos anos, hoje se destaca e é exemplo para outros 
municípios, sendo nota máxima em transparência em 

indicadores do Tribunal de Contas do Estado. 

“Só temos o que agradecer a toda nossa equipe 
pelo empenho e principalmente ao nosso 
prefeito Joaquim Neto, que mensalmente faz o 
aporte e repasse das verbas previdenciárias e 
cumpre com suas responsabilidades. Estamos 
muito felizes com esse resultado”, disse o 
presidente do IPSEG, Dogivaldo Bezerra. 

Confira o resultado na íntegra – CLIQUE AQUI 
Confira o relatório completo – CLIQUE AQUI 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-alcanca-nota-maxima-no-indice-de-transparencia-previdenciaria/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/ISP-RPPS-2019-03-07-2020-RESULTADO-FINAL-INDIVIDUALIZADO-E-MEMORIA-DE-CALCULO-1.xlsx
http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/07/ISP-RPPS-2019-03-07-2020-RELATORIO-ANUAL-COM-METODOLOGIA-E-PRINCIPAIS-RESULTADOS.pdf
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Plano de retomada do comércio de Gravatá será divulgado no sábado (11) 

 

 

A Prefeitura de Gravatá irá realizar no sábado (11/07/20), às 18h, uma live para explicar como 
será realizada a reabertura do comércio local.  

A transmissão será através do Face book e Instagram da prefeitura e ficará aberto para a 
participação popular, onde a equipe da gestão irá responder perguntas, tirar dúvidas e ler comentários 
dos internautas. 

“Temos que fazer essa retomada de forma 
segura e prezando pela saúde de todos. Não pode ser 
feito de forma desorganizada porque tudo o que fizemos 
até agora seria perdido. Precisamos, mais do que 
nunca, do apoio e da empatia das pessoas para que a 
economia retome gradualmente sem custar a saúde dos 
gravataenses”, disse o prefeito Joaquim Neto. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/plano-de-retomada-do-comercio-de-gravata-sera-divulgado-neste-sabado-11/
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Boletim 11/07/20, às 18h – Mais 6 casos confirmados para a  Covid-19 em 

Gravatá 

No boletim do sábado (11), Gravatá registra mais seis 
pacientes confirmados com a Covid-19. Tratam-se de quatro 
mulheres com 31, 58, 19 e 59 anos e dois homens com 32 e 34 
anos. 

Hoje, Gravatá tem notificado 260 casos confirmados de Covid-19, dos quais 31 pacientes vieram 
a óbito e 143 já estão curados. Os outros 86 pacientes seguem em tratamento, nos quais 35 estão 
internados na rede hospitalar e 51 estão em isolamento domiciliar. 

Em investigação, 
mais três casos foram 
registrados. Hoje, o 
município tem 20 casos 
mais dois óbitos em 
investigação. 

Mais cinco 
pacientes testaram 
negativo para o novo 
coronavírus e o número 
chega a 243 casos que já 
foram descartados na 
cidade. 

Todos os pacientes 
e parentes que tiveram 
contato próximo a quem 
está com diagnóstico 
confirmado ou em 
investigação estão 

recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Diante do cenário, a 
prefeitura reforça à 
população que mantenham 
as medidas de higiene e 
segurança e que se 
mantenham em quarentena 
em suas residências. Neste 
momento também é 

importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-11-07-as-18h-mais-6-casos-confirmados-para-a-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-11-07-as-18h-mais-6-casos-confirmados-para-a-covid-19-em-gravata/
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Confira o que pode funcionar com a reabertura do comércio em Gravatá a 

partir da terça-feira (14/07/20) 

A Prefeitura de Gravatá detalhou no sábado 

(11), através de Live nas redes sociais, como será o 

protocolo para o retorno das atividades econômicas 

no município. Com a liberação do Governo do 

Estado para que a região do Agreste avance no 

Plano de Convivência com a Covid-19, diversas 

atividades, 

incluindo o 

comércio 

varejista de 

Gravatá, reabrem as portas na próxima semana. 

Para que a retomada das atividades seja realizada de forma segura, o prefeito Joaquim Neto 
alertou os comerciantes quanto às medidas de higiene e utilização de equipamentos de proteção 
individual para funcionários e clientes. 

“A quarentena não acabou, os cuidados não podem ser reduzidos, se não coloca todo o nosso 
trabalho a perder. Vamos intensificar nossa fiscalização para ver se os estabelecimentos estão cumprindo 
os protocolos de segurança. Quem descumprir poderá sofrer advertência, multa, suspensão e até 
cassação do alvará de funcionamento”, explicou o prefeito. 

  “Estaremos monitorando como Gravatá reage a reabertura do comércio e estamos preocupados 
com a desobediência das pessoas quanto aos protocolos de segurança, o uso de máscaras é obrigatório 
e pode acarretar multa de mil a 100 mil reais para o comerciante que permitir que alguém entre em seu 
estabelecimento sem máscaras. Quem for pego na rua andando sem máscaras também pode ser 
encaminhado à delegacia. Se não houver contribuição de todos e os números de casos e mortes vierem 
a crescer muito, Gravatá pode regredir e voltar ao isolamento rígido, como tem acontecido em outras 
cidades”, alertou a Promotora de Justiça, Drª Fernanda da Nóbrega. 

“Após 120 dias com as portas fechadas os comerciantes, assim como eu, respiram aliviados com 
esta notícia da reabertura, mas precisamos fazer nossa parte para que este retorno não seja por pouco 
tempo, vamos dar exemplo e seguir todo o protocolo da prefeitura, prezando a saúde acima de tudo”, 
destacou a presidente do Centro de Dirigentes dos Lojistas, Valéria Bezerra. 

Para que os estabelecimentos se adequem aos protocolos de segurança, só será autorizada a 
reabertura a partir da terça-feira (14/07/20) em Gravatá. – Confira o Decreto 059.2020 

O que pode funcionar:  O varejo de rua (bairro e centro) deve controlar o fluxo, de forma que haja um 
cliente para cada 20 m². O horário de funcionamento voltará ao horário normal.  
Os salões de beleza, centros de estética e templos religiosos também precisam seguir protocolos 
específicos.  O comércio de veículos, serviços de aluguel e vistoria de veículos podem abrir com 50% 
dos funcionários de vendas. A construção civil pode funcionar com 100% dos funcionários. 

O que não pode funcionar:   Academias, bares, restaurantes e lanchonetes, mercado cultural, feiras 
que não são do ramo alimentício, escolas e cursinhos públicos e privados, parque da cidade e parque 
de diversão, escritórios (exceto de advocacia e contabilidade). 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/confira-o-que-pode-funcionar-com-a-reabertura-do-comercio-em-gravata-a-partir-desta-terca-feira-14/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/confira-o-que-pode-funcionar-com-a-reabertura-do-comercio-em-gravata-a-partir-desta-terca-feira-14/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-059.pdf
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Prefeitura convoca profissionais da saúde aprovados em Seleção 

Simplificada 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos 
profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira 

os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Serviços Gerais (5); Assistente Social (1); Auxiliar Administrativo (1); Técnico de 
Enfermagem Intervencionista SAMU (1)- Portaria Saúde nº 028-2020 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-simplificada-5/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-simplificada-5/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Portaria-Saúde-nº-028-202013072020.pdf
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Prefeitura inicia nesta terça (14) o cadastro cultural de artistas e grupos 

artísticos de Gravatá 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, 
inicia na terça-feira (14/07/20) o cadastramento cultural de artistas e grupos artísticos do município. Com 
os dados fornecidos, será montado um registro dos artistas para atualização do inventário cultural da 
cidade, além de facilitar o processo de solicitação do auxílio emergencial para trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura. 

As inscrições poderão ser 
realizadas online, através de 
uma aba que ficará disponível no 
site da Prefeitura de Gravatá ou 
de forma presencial, no horário 
de 08h às 13h, na sede da 
Secretaria de Turismo, situada a 
Rua Rui Barbosa nº 150 – 
Segundo andar – Centro. Para 
quem tiver alguma dificuldade ou 
quiser esclarecer alguma dúvida, 
pode entrar em contato com a 
Secretaria através do telefone 
3563-9047. 

A Prefeitura de Gravatá 
esclarece que o Inventário 
Cultural auxiliará como banco de 
informações, porém não será 
uma ferramenta automática de 
aprovação no auxílio. Todos os 
cadastrados passarão por uma 
análise criteriosa de acordo com 
a LEI 14.017/20 – ALDIR 
BLANC 

 

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, 
sancionada no dia 29 de junho de 2020, concede auxílio 
emergencial para o setor cultural dos estados, distrito 
federal e dos municípios que se encontra impedida de 
exercer suas funções em decorrência do isolamento 
social, motivado pela pandemia do COVID-19. 

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) o valor estimado que será creditado 
para o município de Gravatá é de aproximadamente R$ 606.000,56, que deverão ser utilizados para o 
pagamento de auxílio emergencial aos trabalhadores do segmento, e, no mínimo 20% desse recurso, em 
ações de investimento no setor cultural. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-inicia-nesta-terca-14-o-cadastro-cultural-de-artistas-e-grupos-artisticos-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-inicia-nesta-terca-14-o-cadastro-cultural-de-artistas-e-grupos-artisticos-de-gravata/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
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Comércio de Gravatá reabre as portas e estabelecimentos se adequam às 

medidas de segurança 

Após 4 meses fechado 
por causa da quarentena para 
prevenir a propagação do novo 
coronavírus, o comércio de rua 
de Gravatá reabriu as portas na 
terça-feira (14/07/20). 

Para poder reabrir, os 
comerciantes precisaram se 
adequar às normas de 
segurança estabelecidas pela 
prefeitura. Tanto cliente como 
funcionários são obrigados a 
usar máscaras e deve ser 
disponibilizado álcool em gel na 
entrada das lojas. O excedente 
de clientes deve aguardar fora 
do estabelecimento, sem formar 
aglomerações, respeitando 
distanciamento entre as pessoas. 

“Fizemos ontem uma reunião com nossa equipe 
para passarmos as normas estabelecidas no decreto, 
prezando pela segurança tanto dos nossos clientes 
quanto dos nossos colaboradores. Além de instalar 
pontos de álcool em gel, restringimos o uso das cadeiras, 
a prova dos produtos e estamos higienizando o 
estabelecimento a cada duas horas. Também montamos 
uma escala com rodízio da nossa equipe”, pontuou 
Antônio de Pádua, gerente da Sobral. 

 

 

A dona de casa Maria Josilene foi nas 
primeiras horas do dia para o centro da cidade e 
deixou um recado para a população. 

“Não podemos ver essa reabertura como a 
volta da normalidade, é preciso que haja consciência 
para que as pessoas não fiquem ‘batendo perna’ 
sem necessidade. Vim com muita cautela para 
resolver algumas questões que eu estava 
precisando, mas nós temos que fazer nossa parte”, 
disse. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/comercio-de-gravata-reabre-as-portas-e-estabelecimentos-se-adequam-as-medidas-de-seguranca/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/comercio-de-gravata-reabre-as-portas-e-estabelecimentos-se-adequam-as-medidas-de-seguranca/
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O gerente da loja Milena Móveis, Antônio Carlos, explicou que para passar pela pandemia a loja 
teve que se reinventar e criar canais de vendas virtuais. 

“Durante a pandemia tivemos que nos adaptar ao 
mercado online, criamos um canal via WhatsApp para 
atendimento ao público e agora há a opção para 
quem deseja comprar de casa mesmo. Com esta 
reabertura temos que cumprir com as medidas de 
segurança, nos adequar e tudo depende da 
consciência de todos para que não tenhamos que 
regredir e voltar ao isolamento rígido”, falou. 

Atentas a movimentação e aos protocolos de saúde e 
segurança, equipes compostas por integrantes da 
Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Polícia 
Militar, estão realizando fiscalizações nos 
estabelecimentos e orientando comerciantes e consumidores. 

“Os clientes não podem provar os itens, devem 
respeitar o distanciamento e precisam usar 
máscaras tanto dentro das lojas quanto nas ruas. 
Neste primeiro momento nós estamos orientando 
para que haja uma adequação, porém se houver 
reincidência pode haver multa, suspensão e até 
cassação do alvará”, explicou Carlos Romero, 
diretor da Vigilância Sanitária. 
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Boletim 14/07/20 – Covid-19 faz mais uma vítima em Gravatá e outros 8 

pacientes são confirmados 

No boletim da terça-feira (14), foi registrada mais uma vítima da Covid-19 em Gravatá. A vítima é 
um homem, com 73 anos, que faleceu em uma unidade hospitalar estadual, onde fazia tratamento. Além 
deste óbito, mais oito pacientes foram notificados com o novo coronavírus. Os casos de hoje são: 

Paciente do sexo masculino – 73 anos – Óbito confirmado 
Paciente do sexo feminino – 29 anos – Isolamento domiciliar 
Paciente do sexo masculino – 34 anos – Isolamento domiciliar 
Paciente do sexo masculino – 30 anos – Isolamento domiciliar 
Paciente do sexo masculino – 47 anos – Isolamento domiciliar 
Paciente do sexo masculino – 39 anos – Isolamento domiciliar 
Paciente do sexo feminino – 67 anos – Tratamento hospitalar 
Paciente do sexo feminino – 62 anos – Tratamento hospitalar 
Paciente do sexo masculino – 78 anos – Tratamento hospitalar 

Até o momento, o município 
tem 280 casos confirmados, dos quais 
33 vieram a óbito, 153 já foram 
curados e 87 seguem em tratamento, 
nos quais 37 estão internados na rede 
hospitalar e 57 em isolamento 
domiciliar. 

Mais dois pacientes entraram 
para a investigação, eles possuem 76 
e 93 anos e estão em tratamento 
hospitalar. Hoje, o município tem 20 
casos, mais um óbito em investigação. 

Quatro pacientes tiveram hoje 
o diagnóstico descartado para o novo 
coronavírus, saindo do grupo de 
investigação. Já são 253 casos 
descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes 
que tiveram contato próximo a quem 
está com diagnóstico confirmado ou 
em investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-14-07-as-18h-covid-19-faz-mais-uma-vitima-em-gravata-e-outros-8-pacientes-sao-confirmados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-14-07-as-18h-covid-19-faz-mais-uma-vitima-em-gravata-e-outros-8-pacientes-sao-confirmados/
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Gravatá celebra festa da padroeira com celebrações transmitidas nas redes 

sociais e peregrinação da imagem de Sant’Ana 

A Paróquia de Sant’Ana em Gravatá, celebra de 01 a 26 de julho a festa da padroeira do município 
com um formato diferente dos anos anteriores, as celebrações acontecem de portas fechadas desde o 
dia 01 de julho, com transmissão nas redes sociais e pela Rádio Clima FM. A cada dia uma pastoral, 
grupo ou movimento da paróquia homenageia a padroeira como “noiteiros”, no qual, ao final da 
celebração um representante fala sobre o trabalho do grupo nas comunidades. 

As celebrações acontecem de 
segunda a sexta, sempre às 18h, com 
transmissão no Face book e pela Rádio 
Clima FM. Nos finais de semana os horários 
são: sábado às 09h e domingos às 07h. 

Além das celebrações de portas 
fechadas na igreja matriz, será realizada a 
peregrinação da imagem de Sant’Ana pelas 
famílias. Todos os dias do mês de julho a 
imagem é entregue a uma família que pega 
a mesma ao final da celebração da Santa 
Missa. No dia seguinte, um membro da 
família repassa para a outra família e assim, 
segue a peregrinação da imagem da 
padroeira de Gravatá. 

De 15 a 25 de julho, outra imagem irá 
peregrina nas comunidades da área 
paroquial, onde será celebrada uma missa 
às 17h, também de portas fechadas, com a 
presença de 10 pessoas da comunidade, 
que irão representar todos os moradores, 
respeitando as orientações sanitárias. As comunidades que receberão a visita da imagem peregrina são: 
Assentamento Santo Antônio, Mãe Rainha, Maria Mãe de Misericórdia (Mirante do Vale), Nossa Senhora 
Aparecida (Jucá), Nossa Senhora da Conceição (Volta do Rio), Maria Auxiliadora, São José (Terreno do 
banco) e Santa Luzia (Rua do Norte). 

No dia 26 de julho, dia da grande festa da padroeira de Gravatá, a celebração festiva será 
realizada na igreja Matriz de Sant’Ana, às 08h com uma celebração de portas fechadas, transmitida pelas 
redes sociais e presidida pelo bispo de Caruaru, Dom José Ruy. Após a celebração, das 09h às 18h, a 
igreja será aberta para distribuição da eucaristia com os ministros extraordinários. 

Às 16h, uma procissão motorizada levará o andor com a imagem original da padroeira pelas 
principais ruas da cidade e passará também, em frente às capelas das comunidades que compõem a 
Paróquia de Sant’Ana. O roteiro não será publicado com antecipação para evitar possíveis aglomerações. 
Para encerrar as festividades, uma celebração às 18h na igreja Matriz, será presidida pelo pároco, padre 
João Paulo que será transmitida pelas redes sociais. 

Por Pastoral da Comunicação – Paróquia de Sant’Ana 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-celebra-festa-da-padroeira-com-celebracoes-transmitidas-nas-redes-sociais-e-peregrinacao-da-imagem-de-santana/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-celebra-festa-da-padroeira-com-celebracoes-transmitidas-nas-redes-sociais-e-peregrinacao-da-imagem-de-santana/
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Gravatá Mais Asfaltada: Prefeitura realiza recuperação asfáltica em vias da 

cidade 

 

 

 

 

 

 

 

As obras do programa Gravatá Mais Asfaltada seguem a todo vapor. Já foram recuperados 
trechos das ruas Duarte Coelho, XV de Novembro, Agamenon Magalhães e parte da perimetral urbana. 

“Nesse primeiro momento estão sendo realizados os reparos no asfalto e assim que passar o 
período de inverno serão feitos o recapeamento e a sinalização. Estamos seguindo nosso cronograma e 
recuperando as 16 ruas e todo o trecho da perimetral urbana, conforme anunciamos”, explicou o prefeito 
Joaquim Neto. O valor total da obra é de R$ 11.366.774,00 e vai garantir mais acesso de qualidade para 
os gravataenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-mais-asfaltada-prefeitura-realiza-recuperacao-asfaltica-em-vias-da-cidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/gravata-mais-asfaltada-prefeitura-realiza-recuperacao-asfaltica-em-vias-da-cidade/
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100 famílias de alunos do programa AABB Comunidade recebem cestas 

básicas nesta sexta (17/07/20) 

Será realizada na sexta-feira (17), a partir das 13h, a entrega de 100 cestas básicas para as 
famílias dos alunos que participam do programa AABB Comunidade. 

Para que a entrega seja 
feita de forma segura e ágil é 
necessário que os responsáveis 
se dirijam das 13h às 17h, à sede 
da AABB, e sigam as orientações 
estabelecidas pela equipe da 
Prefeitura de Gravatá, que estará 
de plantão na distribuição. 

– Apenas o responsável deverá ir 
ao local de entrega portando: 
documento com foto (RG, carteira 
de habilitação ou carteira de 
trabalho) e cópia do registro de 
nascimento ou RG do aluno; 

– É OBRIGATÓRIO o uso de 
máscaras; 

– Os responsáveis deverão 
respeitar a distância demarcada. 

A Prefeitura também irá disponibilizar transportes para o retorno para casa. Os ônibus farão as 
seguintes rotas: 

– BAIRRO NOVO / PRADO 
– PRINCESA DE GALES / MARIA AUXILIADORA 
– ALPES SUIÇOS 
– CAIC / CRUZEIRO 

As cestas básicas são compostas por itens alimentícios e materiais de higiene pessoal e limpeza. 
A ação é fruto de uma doação do BB Seguro, FENABB e Fundação Banco do Brasil e tem como objetivo 
tentar amenizar os prejuízos causados às famílias em decorrência da pandemia da Covid-19. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/100-familias-de-alunos-do-programa-aabb-comunidade-recebem-cestas-basicas-nesta-sexta-17/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/100-familias-de-alunos-do-programa-aabb-comunidade-recebem-cestas-basicas-nesta-sexta-17/
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Famílias dos 100 alunos do AABB Comunidade receberam cestas básicas 

na sexta (17/07/20) 

 

Na tarde da sexta-feira (17), o projeto AABB Comunidade, da Associação Atlética do Banco do 
Brasil, em parceria com a Prefeitura de Gravatá e a ODIP, entregou 100 cestas básicas para as famílias 
das crianças e adolescentes que são assistidos pelo programa no município. 

“Essa ação é uma iniciativa da Fundação do Banco do 
Brasil, para auxiliar essas famílias em um momento tão 
difícil como este, na pandemia. Ficamos muito felizes em 
poder proporcionar essa ajuda para as famílias 
gravataenses”, disse Gustavo Henrique Saboredo, 
presidente do conselho deliberativo da AABB. 

As cestas básicas são compostas por itens alimentícios e 
materiais de higiene pessoal e limpeza. A ação é fruto de 
uma doação do BB Seguro, FENABB e Fundação Banco 
do Brasil e tem como objetivo tentar amenizar os prejuízos 
causados às 

famílias em decorrência da pandemia da Covid-19. 

Marina Farias é avó de dois alunos do projeto e conta sobre 
a importância desta ação para sua família. “Essa ajuda 
chegou no momento em que eu mais precisava. Meu filho 
está doente e desempregado, até o carro vendeu para 
colocar comida dentro de casa e poder levar alimento para 
casa me faz muito feliz, só tenho o que agradecer” destacou. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/familias-dos-100-alunos-do-aabb-comunidade-receberam-cestas-basicas-nesta-sexta-17/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/familias-dos-100-alunos-do-aabb-comunidade-receberam-cestas-basicas-nesta-sexta-17/
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Para Silvano Rodrigues, pai de uma aluna do programa, 
a cesta básica também veio em uma boa hora. 

“É uma ajuda boa, passei um tempo sem poder trabalhar 
na pandemia e com certeza essa cesta básica vai ajudar 
lá em casa. Cada vez mais eu vejo benefícios nestas 
parcerias que a prefeitura faz com as empresas 
privadas”, falou. 

 

As entregas foram realizadas aos responsáveis pelos alunos cadastrados no projeto, seguindo à 
risca os protocolos de segurança. Na volta para casa, a prefeitura realizou o transporte dos beneficiados. 

“Toda a oportunidade que nós 
temos de ajudar os gravataenses, 
estamos correndo atrás. Contamos com 
grandes parceiros em nossos projetos e 
sou grato a todos eles. Já conseguimos 
realizar durante a pandemia a entrega de 
mais de 5 mil cestas básicas, todos os 
dias são distribuídas 1500 sopas e 
vamos entregar os cartões do bolsa 
alimentação para mais de 8 mil alunos 
da rede municipal. São projetos que 
fazem a diferença na mesa de quem 
mais precisa”, pontuou o prefeito 
Joaquim Neto.  
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Prefeitura convoca profissionais aprovados em Seleção Simplificada 

 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo 
número 001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a 
sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 
150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar os 
documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção 
Simplificada-FMS-2020 (cópia e original). Confira os 
documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Serviços Gerais (2); Assistente Social (1); Auxiliar Administrativo (3) – portaria nº 029-
2020 FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-da-saude-aprovados-em-selecao-simplificada-6/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/portaria-nº-029-2020-FMS17072020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/portaria-nº-029-2020-FMS17072020.pdf
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial do sábado (18/07/20) 

 

No boletim do sábado (18), Gravatá 
registra mais cinco pacientes 
confirmados com a Covid-19. São três 
homens com 34, 32 e 72 anos e duas 
mulheres com 39 e 36 anos. 

Hoje, Gravatá tem notificado 311 casos 
confirmados de Covid-19, dos quais 34 
pacientes vieram a óbito e 185 já estão 
curados. Os outros 92 pacientes seguem 
em tratamento hospitalar ou domiciliar. 
Em investigação, mais 10 casos foram 
registrados. Hoje, o município tem 45 
casos mais dois óbitos em investigação. 

Mais cinco pacientes testaram negativo 
para o novo coronavírus e saíram da 
investigação e o número chega a 273 
casos que já foram descartados na 
cidade. 

Todos os pacientes e parentes que 
tiveram contato próximo a quem está 
com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham 
em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como 
o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-deste-sabado-18-7/
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Prefeitura convoca enfermeiro aprovado no credenciamento da Covid-19 

 

 

A Secretaria de Saúde de 
Gravatá está realizando a 
convocação dos profissionais 
classificados no Processo de 
Credenciamento para atuação na 
rede municipal de urgência e 
emergência da cidade durante a 
pandemia de Covid-19. 

Para completar o quadro, está 
sendo convocado um enfermeiro 
– Portaria nº 003-2020 FMS 

 

 

O candidato tem três dias corridos, até a quinta-feira (23), das 8h às 13h, para se apresentar na 
Secretaria Municipal de Administração, que fica localizada na Rua Rui Barbosa, Nº 150 – Centro. 

Após a assinatura dos contratos, o profissional será alocado e já começará a realizar suas 
atividades na assistência dos pacientes com Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-enfermeiro-aprovado-no-credenciamento-da-covid-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/portaria-nº-003-2020-FMS20072020.pdf
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Prefeitura realiza limpezas e melhorias da acessibilidade na zona urbana e 

rural de Gravatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ruas do bairro do Cruzeiro estão recebendo um serviço intensivo de limpeza, melhorando a 
estética e a qualidade de vida no local. 

As equipes da Secretaria de Infraestrutura iniciaram os trabalhos de retirada de entulhos no Alto 
do Cruzeiro e seguem pela rua Tiradentes, contemplando todo o entorno. 

Nos bairros São José (Terreno do Banco) e Baviera as equipes seguem com as atividades de 
varrição, capinação, escovação e pintura de meio-fio. 

Na Zona rural, nas estradas de Uruçu Mirim e Carapotó as máquinas trabalham a todo vapor, 
melhorando a acessibilidade dos moradores e o escoamento de mercadorias. 

A Prefeitura pede a colaboração da população para que mantenham os espaços limpos e 
preservem pelo patrimônio público. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpezas-e-melhorias-da-acessibilidade-na-zona-urbana-e-rural-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpezas-e-melhorias-da-acessibilidade-na-zona-urbana-e-rural-de-gravata/
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20/07/20: Confira o Boletim Oficial da Covid-19 em Gravatá 

No boletim da segunda-feira 
(20), foram registrados mais dois óbitos 
de pacientes com a Covid-19 em 
Gravatá. 

As vítimas são dois homens, um 
com 92 anos, interno desde o dia 2 de 
julho em hospital estadual e o outro 
tinha 75 anos e estava recebendo 
tratamento hospitalar desde o dia 6 de 
julho. A Prefeitura se solidariza com os 
familiares e amigos das vítimas. 

Mais cinco pacientes tiveram o 
diagnóstico confirmado com o novo 
coronavírus, são três mulheres com 56, 
75 e 40 anos e dois homens com 74 e 
42 anos. 

Até o momento, o município tem 
318 casos confirmados, dos quais 36 
vieram a óbito, 193 já foram curados (7 
a mais que o boletim de ontem) e 89 
seguem em tratamento, nos quais 40 
estão internados na rede hospitalar e 
49 em isolamento domiciliar. 

Uma paciente, que estava na 
investigação, teve complicações no quadro e veio a óbito. Hoje, o município tem 43 casos mais 4 óbitos 
em investigação. 

Cinco pacientes tiveram hoje o diagnóstico descartado para o novo coronavírus, saindo do grupo 
de investigação. Já são 281 casos descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/20-07-as-18h-confira-o-boletim-oficial-da-covid-19-em-gravata/
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Prefeitura inicia distribuição de cartões do Bolsa Merenda e dos kits 

didáticos para alunos da rede municipal 

 

Com distanciamento nas 
filas, equipamentos de proteção e 
higienização constante das mãos, os 
responsáveis pelos estudantes 
compareceram às escolas 
municipais para receber os cartões 
do Bolsa Merenda e os kits 
didáticos, compostos por livros e 
cadernos de atividades, que irão 
auxiliar o aprendizado domiciliar 
neste período de quarentena. 

Ao todo, serão mais de 8 mil 
estudantes beneficiados com o 
programa e a família da dona de 
casa Edjane Tomé é uma dessas. 

“Eu achei muito bom, sou mãe solteira e está bem 
difícil conseguir algum trabalho nesta quarentena e 
ver que o prefeito de Gravatá criou esse programa 
para ajudar famílias como a minha, me deixa muito 
feliz. Com este auxílio vou poder comprar alimentos 
para meus filhos”, disse. 

  

 

 

 “Estamos fazendo tudo o que é do nosso 
alcance para amenizar os transtornos 
dessa pandemia e levar qualidade de vida 
aos gravataenses. Achamos melhor 
disponibilizar o crédito para que os pais 
comprem o que está precisando em casa, 
cada família tem uma necessidade 
diferente e saberá usar esse dinheiro da 
melhor maneira, comprando comida para 
as crianças”, falou o prefeito Joaquim Neto. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-inicia-distribuicao-de-cartoes-do-bolsa-merenda-e-dos-kits-didaticos-para-alunos-da-rede-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-inicia-distribuicao-de-cartoes-do-bolsa-merenda-e-dos-kits-didaticos-para-alunos-da-rede-municipal/
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Criado com carinho pelas equipes de educadores das escolas municipais, os cadernos de atividades 
também foram entregues hoje. Cada escola irá agendar uma data para que os materiais sejam corrigidos 
e que novos materiais sejam entregues. 

“Esses cadernos são uma benção, vai ocupar nossos 
filhos e ajudar no aprendizado para que não se atrasem 
tanto no aprendizado. Apesar de estar assistindo as 
vídeo aulas, não é o mesmo que ter o material em mãos 
para estudar, acho que assim aprende melhor”, falou 
Letícia Gabriela, mãe de Kiara, estudante da Escola 
Jesus Pequenino. 

As entregas seguem nesta quarta e quinta-feira, tanto na 
zona urbana quanto na rural. Apenas o responsável em 
que está cadastrado o CPF pode receber o cartão e o kit 
e é necessário que todos cumpram com os protocolos de 

segurança e só compareçam às unidades de máscaras. 

IMPORTANTE! 

Ao receber os cartões não descartar o folheto dentro do envelope, nela há uma senha de quatro dígitos 
que é necessária para efetuar compras. 

CONFIRA O CALENDÁRIO DE 
ENTREGA DE CADA ESCOLA: 

Zona Urbana 

ODIP 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 
17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega 
das 8h às 12h para quem não conseguiu 
retirar no dia 21 

Escola Jesus Pequenino 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 
17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola Maria Alice da Veiga Pessoa 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola Paulo Bezerra (Rotary) 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola Adalgisa Soares 
Data: 21 e 22/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/entregas-dos-cartoes-do-bolsa-merenda-iniciam-nesta-terca-feira-21/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/entregas-dos-cartoes-do-bolsa-merenda-iniciam-nesta-terca-feira-21/
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Escola Cônego Eugênio Vilanova 
Data: 21 e 22/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Irmã Judith Ferreira Leite 
Data: 21 e 22/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola da Serra 
Data: 21, 22 e 23/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola José Elias de Almeida (CAIC) 
Data: 21, 22 e 23/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Edgar Nunes Batista 
Data: 21, 22 e 23/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Capitão José Primo de Oliveira 
Data: 21, 22 e 23/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Escola Municipal Amenayde Farias 
Data: 21, 22 e 23/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*As entregas serão realizadas no prédio da Biblioteca Municipal (Av Joaquim Didier, 261) 

 Escolas dos Distritos 

Escola Intermediária Dom Paulo Hipólito de Souza Libório – Uruçu Mirim 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola Prof Aderbal Jurema – Mandacaru 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola Intermediária João Paulo I – Mandacaru 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola José Batista de Melo – Avencas 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escola Francisco Galdino – Russinhas 
Data: 21/07 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
*No dia 22/07 será realizada a entrega das 8h às 12h para quem não conseguiu retirar no dia 21 

Escolas do Campo 

Região de Limeira 

Escola Dom Pedro I 
Data: 21/07 – 8h 
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Frei Damião de Bozzano 
Data: 21/07 – 8h40 

Manoel Alves da Silva 
Data: 21/07 – 9h15 

Santa Luzia 
Data: 21/07 – 10h 

Josefa Coelho de Lucena 
Data: 21/07 – 11h 

Região São Severino 

Escola Municipal de Camocim 
Data: 21/07 – 13h 

Padre Machado 
Data: 21/07 – 14h 

Dom Ricardo de Castro Vilela 
Data: 21/07 – 14h 

Tenente João N. Regalado 
Data: 21/07 – 15h30 

Severino Bezerra de Lima 
Data: 21/07 – 16h 

Região Uruçu Mirim 

Ana Belarmina de Arruda 
Data: 22/07 – 8h 

Espírito Santo Divino 
Data: 22/07 – 9h 

Antônio A. Do Rêgo Barros 
Data: 22/07 – 10h 

Honório de Abreu Peixoto 
Data: 22/07 – A combinar 

Região Mandacaru 

Rainha do Céu 
Data: 22/07 – 13h 

Manoel Francisco da Silva 
Data: 22/07 – 14h 
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Região Russinhas 

Rubens Assis 
Data: 22/07 – 15h 

Região do Agreste 

Manoel Lacerda de Almeida 
Data: 23/07 – 8h 

Belarmina C. Gouveia 
Data: 23/07 – 9h 

Olivia Maria da Conceição 
Data: 23/07 – 10h 

Santo Antônio 
Data: 23/07 – 8h 

Inocêncio de Farias 
Data: 23/07 – 9h30 

Jair de Brito 
Data: 23/07 – 10h30 

 Região da BR/Cidade 

Maria Francisca da Silva 
Data: 23/07 – 13h 

Princesa Isabel 
Data: 23/07 – 14h 

José Ricardo de Almeida 
Data: 23/07 – 15h 

Marechal Costa de Silva 
Data: 23/07 – 13h 

Santana 
Data: 23/07 – 14h 

Municipal da Ilha 
Data: 23/07 – 15h 

Mansão do Silêncio e da Paz 
Data: 23/07 – 15h 
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21/07/20: Confira o Boletim Oficial da Covid-19 em Gravatá 

No boletim desta terça-feira (21), foram registrados mais dois óbitos de pacientes com a Covid-19 
em Gravatá. 

As vítimas são dois homens, um 
com 81 anos, interno desde o dia 2 de 
julho em hospital estadual e o outro tinha 
72 anos e estava recebendo tratamento 
hospitalar desde o dia 19 de julho. A 
Prefeitura se solidariza com os familiares 
e amigos das vítimas. 

Mais quinze pacientes tiveram o 
diagnóstico confirmado com o novo 
coronavírus, são oito mulheres com 78, 
38, 4, 49, 48, 22, 56 e 47 anos e sete 
homens com 84, 54, 23, 20, 76, 82 e 21 
anos. 

Até o momento, o município tem 
333 casos confirmados, dos quais 38 
vieram a óbito, 194 já foram curados e 
101 seguem em tratamento, nos quais 45 
estão internados na rede hospitalar e 56 
em isolamento domiciliar. 

Mais uma paciente, com 42 anos 
e dois óbitos, de vítimas com 60 e 94 
anos, entraram para a investigação. Hoje, 
o município tem 27 casos mais 5 óbitos 
em investigação. 

Sete pacientes e um óbito tiveram hoje o diagnóstico descartado para o novo coronavírus, saindo 
do grupo de investigação. Já são 289 casos descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento 
também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às 
reais informações, os gravataenses devem acessar fontes 
seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/21-07-as-19h-confira-o-boletim-oficial-da-covid-19-em-gravata/
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Prefeitura convoca profissionais aprovados em Seleção Simplificada 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS e 001/2020 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário 
levar os documentos descritos no edital da seleção inscrita (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confira os cargos convocados: 

 Educador Físico (1);  

Assistente Social (1);  

Auxiliar Administrativo (1);  

Técnico em Radiologia (1) – portaria nº 030-2020 – Seleção de 2018 

Maqueiro (3) – portaria nº 019-2020 – Portaria de 2020 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. 
Novas convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes 
sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-aprovados-em-selecao-simplificada-8/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/portaria-nº-030-2020-FMS22072020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/portaria-nº-019-2020-FMS22072020.pdf
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Prefeitura de Gravatá revitaliza Academia da Cidade com a participação dos 

moradores 

Uma parceria entre a Prefeitura de 
Gravatá e os moradores do bairro Suíça 
Brasileira tem mudado o cenário da Academia 
da Cidade, transformando o espaço e levando 
mais atratividade e qualidade da infraestrutura 
para a promoção do lazer e prática de 
atividades físicas. O andamento da 
revitalização foi conferido pessoalmente pelo 
Prefeito Joaquim Neto na quinta-feira (23). 

Idealizada por Sandra Pereira, 
moradora da rua Luciana Félix da Silva há mais 
de 20 anos, junto à Secretaria de Infraestrutura, 
a ação tem contado com os serviços de 
limpeza, capinação, troca de iluminação, 
pintura e reciclagem de pneus para a confecção 
de lixeiras, brinquedos e um poço. 

“Quando boas ideias surgem e são para melhorar nossa cidade, não pensamos duas vezes em 
apoiar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para colocá-las em prática. A união da população que 
ama Gravatá com o poder público é essencial. O que antes era um local abandonado, que era feito de 
depósito de lixo, hoje, é um espaço de lazer para as famílias. São pessoas como Sandra, que fazem a 
diferença e servem de exemplo para nossa cidade, que temos a honra de apoiar”, registou o prefeito. 

“Há muito tempo queríamos essa revitalização da 
academia em nosso bairro. Agora, ficou muito mais 
aconchegante, bonito, sendo um ótimo lugar para 
nossas crianças brincarem e a gente sair da rotina. 
Agradeço por toda a atenção e apoio que tive do 
Prefeito Joaquim Neto e de sua equipe. Nunca fomos 
tão bem atendidos por nenhuma outra gestão”, disse 
Sandra. 

 

Nos próximos dias, as equipes realizarão a pintura 
geral, concluindo, assim, todas as etapas do processo de 
revitalização do ambiente. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-revitaliza-academia-da-cidade-com-a-participacao-dos-moradores/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-revitaliza-academia-da-cidade-com-a-participacao-dos-moradores/
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Covid-19: Mais uma ação de limpeza e higienização das ruas está sendo 

realizada em Gravatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de intensificar as medidas de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura de 
Gravatá, através da Secretaria de Infraestrutura, está realizando mais uma ação de limpeza e 
higienização nas principais vias da cidade. 

Com a utilização de amônia e cloro, material usado em protocolo de higienização chinesa, as 
equipes iniciaram mais uma etapa da limpeza, que teve início nesta quarta-feira (22), na rua XV de 
Novembro, com a lavagem da rua e das calçadas. O percurso segue pela Agamenon Magalhães, Duarte 
Coelho, centro da cidade e ruas com maiores movimentações. 

Desde o início da 
pandemia até agora, as lavagens 
nas ruas e calçadas foram 
adotadas como medidas 
frequentes, minimizando as 
chances de exposição do vírus da 
Covid-19. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-mais-uma-acao-de-limpeza-e-higienizacao-das-ruas-esta-sendo-realizada-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-mais-uma-acao-de-limpeza-e-higienizacao-das-ruas-esta-sendo-realizada-em-gravata/
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25/07/08: Confira o Boletim Oficial da Covid-19 em Gravatá 

No boletim do sábado (25), a Secretaria Municipal de Saúde notifica mais três casos confirmados 
do novo coronavírus e quatro pacientes recuperados. Os pacientes que testaram positivo são do sexo 
masculino e possuem 13, 81 e 55 anos.  

Do início da pandemia até agora, o município tem 355 casos confirmados, dos quais 39 vieram a 
óbito, 212 já foram curados (4 a mais que no boletim anterior) e 104 seguem em tratamento, nos quais 
46 estão internados na rede 
hospitalar e 58 em isolamento 
domiciliar. 

Mais sete pacientes 
entraram para a investigação e 
aguardam o resultado dos 
exames. Hoje, o município tem 
51 casos mais 4 óbitos em 
investigação. 

Cinco pacientes 
tiveram hoje o diagnóstico 
descartado para o novo 
coronavírus, saindo do grupo 
de investigação. Já são 310 
casos descartados até o 
momento. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, 
como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/25-07-as-18h-confira-o-boletim-oficial-da-covid-19-em-gravata/
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Prefeito recebe bispo Dom Ruy e convida população para carreata em 

homenagem à padroeira Sant’Ana 

Na manhã do domingo (26/07/20), em que 
é celebrado o dia da padroeira de Gravatá, 
Senhora Sant’Ana, o prefeito Joaquim Neto deu as 
boas vindas ao bispo da Diocese de Caruaru, Dom 
José Ruy, que fez hoje, sua primeira visita oficial 
ao município. 

Devido à pandemia, as tradições de 
celebrações da festa da padroeira 
tiveram que passar por adaptações, 
como celebrações eucarísticas com 
redução de público presente e 
transmitidas online. Uma outra mudança 
também acontecerá nesta tarde, a partir 
das 16h, onde anualmente é realizada a 
procissão, neste ano será feita através 
de uma carreata, para que seja mantido 
o isolamento social. 

“Manteremos a tradição, mas com segurança. Neste momento manter nossa fé é essencial, é 
renovar a esperança de que dias melhores virão. Convido todos para estarem conosco, nas portas de 
suas casas ou em seus veículos acompanhando a procissão”, disse o prefeito.   

A saída da procissão será às 
16h, da capela de Nossa Srª das 
Dores, na comunidade Volta do Rio. 
O percurso será pelas principais vias 
da cidade, como a Amaury de 
Medeiros, Sete de Setembro, Rua do 
Norte, e outras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-recebe-bispo-dom-ruy-e-convida-populacao-para-carreata-em-homenagem-a-padroeira-santana/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-recebe-bispo-dom-ruy-e-convida-populacao-para-carreata-em-homenagem-a-padroeira-santana/
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Secretaria de Educação está de plantão para resolver demandas e entregas 

do Bolsa Merenda 

A Secretaria Municipal de Educação está de plantão, durante toda a semana, para atender os pais 
e responsáveis pelos alunos da rede municipal, que tiveram alguma dúvida ou problema no recebimento 
do cartão do Bolsa Merenda. 

“Conseguimos entregar cerca de 97% dos cartões e 
estamos com nossa equipe a postos para realizar 
correções nos dados e saldos, desbloqueio e 
recuperação de senhas e entregar os materiais de quem 
não pôde ir na semana passada”, explicou a Secretária 
de Educação, Iris Dias. 

No caso do pedreiro Alexsandro Alves, que possui três 
filhos matriculados na rede municipal, seu cartão veio 
com saldo de apenas dois alunos e um outro cartão, veio 
no nome da mãe da criança, que está morando 
atualmente em São Paulo. 

 “Me explicaram aqui que o cadastro foi feito com os 
dados de quem matriculou a criança e só havia dois no 
meu nome, aí eu vim pedir para incluir e liberar o saldo 
referente aos três. Fui muito bem atendido e o problema 
solucionado, atendimento excelente”, falou. 

  

 

 

“Fui acolhida com muito carinho, me ouviram e 
resolveram tudo rapidinho. Esse programa veio na 
melhor hora, ajuda a comprar comida para as crianças, 
estão de parabéns pela atitude”, disse Eliane Maria, mãe 
de dois alunos da rede municipal. 

Todos os atendimentos serão realizados no auditório da Secretaria de Educação, nos períodos 
da manhã e tarde. A Secretaria fica localizada na Av Agamenon Magalhães, nº 43. 

Sobre o Bolsa Merenda 

O Programa Bolsa Merenda foi criado 
pelo Prefeito Joaquim Neto em julho de 2020, 
com a disponibilização de crédito de 50 reais 
ao mês por aluno que podem ser usados na compra de produtos alimentícios. Mais de 8 mil estudantes 
da rede municipal de ensino estão sendo beneficiados. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-educacao-esta-de-plantao-para-resolver-demandas-e-entregas-do-bolsa-merenda/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-educacao-esta-de-plantao-para-resolver-demandas-e-entregas-do-bolsa-merenda/
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Dois idosos do abrigo testam negativo e recebem alta do hospital municipal 

Após apresentarem sintomas 
de síndrome gripal, 11 idosos do 
Abrigo dos Velhinhos de Gravatá 
foram internados desde o dia 19 de 
julho no Hospital Municipal Doutor 
Paulo da Veiga Pessoa – HPVP, em 
uma ala especial com leitos de 
retaguarda, onde estão sendo 
tratados e foram testados para a 
Covid-19.  

Posteriormente a internação 
dos 11 idosos e coleta de material 
para a realização dos exames de 
swab nasal, a Secretaria de Saúde 
realizou testes rápidos nos outros 
48, onde um dos testes deu positivo 
e o idoso também foi encaminhado 
para o Hospital Municipal. 

Dos 12 idosos, 5 tiveram o 
diagnóstico positivo para o novo coronavírus 
e seguem em recuperação, recebendo todos 
os cuidados da equipe do hospital municipal, 
6 tiveram o resultado negativo e um ainda 
está em investigação, aguardando o 
resultado dos exames. 

Maria Raimunda, 71 anos e Sionilza Maria, 51 anos, foram as primeiras pacientes que receberam 
alta hospitalar, na segunda-feira (27). Elas tiveram o diagnóstico descartado e já estão recuperadas da 
síndrome gripal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/dois-idosos-do-abrigo-testam-negativo-e-recebem-alta-do-hospital-municipal/
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Oportunidade: Banco do Nordeste está contratando Agente de Microcrédito 

para atuar em Gravatá 

O Banco do Nordeste anuncia que está com processo seletivo aberto para vaga de emprego como 
Agente de Microcrédito Urbana (CREDIAMIGO) para o setor Gravatá – Chã Grande. 

O profissional atuará no time de Micro finanças, executando as etapas de captação de clientes, 
análise e concessão de crédito para pequenos empreendedores. Todo o processo seletivo será feito 
através da plataforma NESTE LINK. 

As inscrições estarão abertas até a sexta-feira (31/07/20). O salário base é de R$ 1.189,13; com 
remunerações extras, plano de saúde, odontológico, auxílio alimentação, entre outros benefícios. A carga 
horária é de 200h mensais.  

Para concorrer a vaga, é necessário ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio completo 
e possuir experiência em vendas externas, negociação e cobranças, além de conhecimento em pacote 
office e disponibilidade de viagens intermunicipais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/oportunidade-banco-do-nordeste-esta-contratando-agente-de-microcredito-para-atuar-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/oportunidade-banco-do-nordeste-esta-contratando-agente-de-microcredito-para-atuar-em-gravata/
https://inec.gupy.io/jobs/247420?jobBoardSource=google_for_jobs
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Prefeito entrega novos equipamentos aos Postos de Saúde da Família 

O Prefeito Joaquim Neto recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (29/07/20), as representantes 
dos Postos de Saúde da Família (PSF) do município, para entregar novos equipamentos de 
enfermagem, que serão utilizados nas unidades, em casos de apoio ao tratamento da Covid-19. 

Termômetro com infravermelho, oxímetro, totem de higienização, álcool e pilhas são os itens que 
completarão o conjunto de instrumentos de trabalho que compõem os PSFs. Segundo o Secretário de 
Saúde, Dr. Luiz Ribamar Melo, manter as unidades de saúde bem equipadas é essencial no combate à 
pandemia. 

“Ter uma Atenção Básica bem preparada em um 
município é a coisa que as pessoas mais precisam neste 
momento pelo qual estamos passando e a porta de 
entrada para o enfrentamento da Covid-19 são 
exatamente os PSFs”, registrou. 

  

“Estamos fazendo o possível e o impossível 
para que o nosso município esteja 
bem equipado nessa pandemia. Esses novos 
equipamentos vão facilitar o atendimento e 
acolhimento dos pacientes que chegam aos 
postos. Isso, com certeza, vai trazer mais 
fortalecimento para a população”, enfatizou o prefeito. 

A Enfermeira Chefe do PSF de Mandacaru, Juliana Souza, disse que, 
com o recebimento dos termômetros, a triagem dos pacientes será bem 
mais rápida. 

“É muito importante termos o aumento 
desses materiais aqui, pois teremos um maior 
controle da chegada das pessoas, fazendo 
uma triagem mais completa, aferindo logo a 
temperatura e orientando de imediato os 
procedimentos seguintes”, falou. 

A prefeitura orienta a população para 
que, na identificação dos sintomas da Covid-
19, procure-se logo a unidade de saúde mais 
próxima. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-entrega-novos-equipamentos-aos-postos-de-saude-da-familia/
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Prefeito acompanha obras do programa Gravatá Mais Asfaltada 

As obras do Programa Gravatá Mais Asfaltada seguem a todo vapor. Na manhã desta quarta-feira 
(29), o prefeito Joaquim Neto esteve acompanhando os serviços de recuperação asfáltica na Avenida XV 
de Novembro. 

“Nesta primeira etapa estão sendo feitos os reparos nas 
partes mais danificadas, preparando as vias para 
receberem as camadas de revestimento asfáltico. Assim 
que passar o período de chuvas vamos começar a outra 
etapa, aplicando material de primeira qualidade, para 
melhorar o acesso aos gravataenses”, explicou o 
prefeito. 

Os moradores também estiveram acompanhando os 
trabalhos, que incluem podação de árvores, capinação, 
limpeza e retirada de entulhos.  

“Achei bom demais. Estava empossando água e nesse 
período de inverno estava pior. Eu vi que a obra está 
sendo bem-feita, estão quebrando tudo, tirando o asfalto 
velho para colocar um novo, bom demais. A gente 
agradece muito, vai melhorar o acesso para nossa casa” 
falou José Alves, morador da rua Pedro José Alves de 
Carvalho. 

“Uma 
coisa 

que eu 
achei 

muito importante foi ver que o prefeito e o secretário 
estão acompanhando pessoalmente o serviço. Estão 
muito mais próximos da gente e isso dá garantia de 
qualidade”, disse Manoel da Areia, morador do bairro há 
mais de 20 anos. 

Na próxima etapa, que 
terá início nas próximas 
semanas, serão aplicadas duas 
camadas de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente – 
CBUQ. Com o programa 
Gravatá Mais Asfaltadas serão 
realizadas obras de 
capeamento, recapeamento e 
sinalização de 16 ruas mais todo 
o percurso da perimetral 
urbana. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-acompanha-obras-do-programa-gravata-mais-asfaltada/
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Contribuinte tem até esta sexta (31/07/20) para pagar IPTU, ISS e taxas com 

descontos de 100% em juros e multas 

 

Faltam apenas dois dias para encerrar o mutirão de renegociação da Prefeitura de Gravatá, que 
está concedendo descontos de 100% em juros e multas para débitos de IPTU, ISS e taxas (inclusive 
alvará) constituídos até 31/12/2019.  

O Contribuinte poderá emitir seu DAM para pagamento no 
site da prefeitura ou procurar a Secretaria de Finanças, localizada 
na rua Rui Barbosa, nº 150, próxima à Igreja da Matriz. O horário 
de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda à sexta. Portal 
do Contribuinte  CLIQUE AQUI.  

Além de afastar o risco de haver 
negativação por inadimplência, o 
contribuinte que regulariza o pagamento 
dos tributos, garante a execução e a 
eficácia das obras e ajuda o Governo 
Municipal a promover ações, em diversas 
áreas, que beneficiarão milhares de 
pessoas. 

Para maiores informações, os 
contribuintes podem entrar em contato 
com a Secretaria de Finanças através do 
telefone 3563-9009, ou pelo e-mail: 
financas@prefeituradegravata.pe.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/contribuinte-tem-ate-esta-sexta-31-para-pagar-iptu-iss-e-taxas-com-descontos-de-100-em-juros-e-multas/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/contribuinte-tem-ate-esta-sexta-31-para-pagar-iptu-iss-e-taxas-com-descontos-de-100-em-juros-e-multas/
http://gestor1.tributosmunicipais.com.br/gravata/views/publico/portaldocontribuinte/
mailto:financas@prefeituradegravata.pe.gov.br
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29/07/20: Confira o Boletim Oficial da Covid-19 em Gravatá 

No boletim da quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde notifica mais cinco casos 
confirmados do novo coronavírus em Gravatá. 

Os pacientes são dois do 
sexo masculino, com 78 e 
45 anos e três mulheres 
com 55, 20 e 19 anos. 

Do início da pandemia até 
agora, o município tem 379 
casos confirmados, dos 
quais 44 vieram a óbito, 236 
já foram curados e 99 
seguem em tratamento, nos 
quais 51 estão internados 
na rede hospitalar e 48 em 
isolamento domiciliar. 

Nenhum novo caso foi 
registrado na investigação 
nas últimas 24 horas. Hoje, 
o município tem 58 casos 
mais 3 óbitos em 
investigação. 

Mais doze pacientes 
tiveram hoje o diagnóstico 
descartado para o novo 
coronavírus, saindo do 
grupo de investigação. Já 
são 340 casos descartados 
até o momento. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em 
quarentena em suas residências. Neste momento também é importante 
evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os 
gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais 
da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/29-07-as-19h30-confira-o-boletim-oficial-da-covid-19-em-gravata/
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Prefeito assina contrato para construção de Creche no bairro Alpes Suíço 

 

O Prefeito Joaquim Neto assinou o contrato com a empresa LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI 
EPP, que ganhou o processo licitatório e irá construir uma creche com capacidade para 440 alunos no 
bairro Alpes Suíço. Nos próximos dias será assinada a ordem de serviço e as obras irão iniciar. 

 

O prédio será construído na Rua Adélia da Silva Pereira, s/n, Alpes Suíço, próximo a Igreja São 
Pedro e São Paulo e irá atender alunos da educação infantil. 

 

 

 

 

O investimento da obra é de R$ 3.298.683,00 (Três milhões, duzentos e noventa e oito mil, 
seiscentos e oitenta e três reais), e tem o prazo de 12 meses para ser concluído, podendo ser prorrogado 
devido a pandemia do novo coronavírus. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-assina-contrato-para-construcao-de-creche-no-bairro-alpes-suico/
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Mutirão de serviços é realizado no Bairro Porta Florada 

 

 

 

Atendendo a um pedido dos moradores, a Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria de 
Infraestrutura, iniciou na manhã da quinta-feira (30/07/20) um mutirão de serviços no bairro Porta 
Florada. 

As obras, que correspondem à terraplanagem e ao nivelamento das ruas, começaram pela via 
principal do bairro e seguirá para as demais localidades. O serviço proporcionará melhor acessibilidade 
e segurança para quem transita na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/mutirao-de-servicos-e-realizado-no-bairro-porta-florada/
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Prefeitura convoca profissionais aprovados em processo seletivo 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados em processos seletivos de 
número 001/2018 FMS e 001/2020 FMS para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no edital da seleção inscrita (cópia e original). Confira os documentos 
necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Maqueiro (3) – Portaria nº 020-2020 – Seleção de 2018  

Educador Físico (1) – Portaria nº 032-2020 – Seleção de 2020 

Os contratos terão validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-profissionais-aprovados-em-processo-seletivo-3/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Portaria-de-convocação-nº-020-2020.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Portaria-de-convocação-nº-032-2020.pdf
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Boletim 31/07/20, às 20h – Confira o Boletim Oficial 

 

Hoje o município possui 385 casos confirmados, nos quais 247 já estão recuperados, 46 vieram 
a óbito e 92 seguem em monitoramento, nos quais 51 estão em tratamento hospitalar e 41 em isolamento 
domiciliar. 

Um paciente, de 47 anos, que 
estava na investigação veio a óbito. Hoje 
o município apresenta 60 pacientes 
mais quatro óbitos em investigação. 

Três pacientes tiveram hoje o 
diagnóstico descartado para o novo 
coronavírus, saindo do grupo de 
investigação. Já são 348 casos 
descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes 
que tiveram contato próximo a quem 
está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

Diante do cenário, a prefeitura 
reforça à população que mantenham as 
medidas de higiene e segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste 
momento também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os 
gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-31-07-as-20h-confira-o-boletim-oficial-desta-sexta-31/


  

262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações e evidências das metas 
 

Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19 
 

 

Mês de AGOSTO / 2020 

 
No cumprimento das metas, apresentamos neste mês as ações integradas e alinhadas com os 

instrumentos de planejamento municipal empreendidas nos trabalhos diários da nossa gestão através 

das evidências documentais para cumprimento do eixo Juntos pela Segurança na Saúde – COVID-19, 

estabelecido no Projeto Cidade Pacífica 2020.  
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Prefeitura realiza melhorias nas estradas da região do Brejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a semana, a Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
realizou melhorias nas estradas vicinais que dão acesso aos sítios de Brejinho, Brejo de vila, São 
Severino, Limeira e Barragem do Amaraji. 

As equipes realizaram terraplanagem e tornaram as estradas mais seguras e acessíveis para o 
transporte de pessoas e escoamento de mercadorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-melhorias-nas-estradas-da-regiao-do-brejo/
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Boletim 01/08/20, às 19h – Sobe número de confirmados e de curados da 

Covid-19 em Gravatá 

No boletim do sábado (01), 
divulgado às 19h, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Gravatá 
notifica 16 novos casos de Covid-19, 
além de apresentar um aumento de 11 
pessoas que estão curadas da Covid-
19 na cidade, o número já chega 247. 

Também foi registrado o óbito 
de um paciente, com 77 anos, que 
estava internado desde o dia 21 de 
julho. Do início da pandemia até 
agora, 401 casos já foram 
confirmados, nos quais 247 já foram 
curados, 47 vieram a óbito e 99 
pacientes estão em monitoramento, 
sendo 51 em tratamento hospitalar e 
47 em isolamento domiciliar. 

23 pacientes mais um óbito de 
um paciente com 77 anos entraram 
para a investigação nas últimas 24 
horas. Atualmente 79 casos mais 5 
óbitos em investigação. 

16 pacientes tiveram hoje o 
diagnóstico descartado para o novo 
coronavírus, saindo do grupo de 
investigação. Já são 364 casos 
descartados até o momento. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se 
mantenham em quarentena em suas residências. Neste 
momento também é importante evitar as Fake News e para ter 
acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de 
Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-08-as-19h-sobe-numero-de-confirmados-e-de-curados-da-covid-19-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-01-08-as-19h-sobe-numero-de-confirmados-e-de-curados-da-covid-19-em-gravata/
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Prefeito de Gravatá anuncia reabertura de academias, bares e restaurantes 

na cidade 

O Prefeito Joaquim Neto, anunciou na noite do sábado (1), através de Live transmitida pelas redes 
sociais da Prefeitura de Gravatá, mais uma etapa do protocolo de reabertura gradual das atividades na 
cidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A partir da próxima segunda-feira (3) será autorizada a reabertura de bares, restaurantes, 
lanchonetes, escritórios e academias até às 20h. Entre as medidas que as empresas devem tomar é o 
uso obrigatório de máscaras para funcionários e clientes, instalação de pontos de álcool em gel e 
funcionamento de apenas 50% da capacidade. O serviço de Self-servisse permanece proibido, por gerar 
exposição de alimentos e utensílios. 

Os Mercados públicos poderão realizar atendimentos a partir do dia 8 de agosto e o Parque da 
Cidade e demais equipamentos turísticos voltarão a abrir as portas a partir do dia 10. 

“Nossas equipes estarão realizando uma fiscalização intensiva e contamos com a colaboração de 
todos, afinal a nossa luta contra o coronavírus não pode minimizar. Estamos cumprindo nosso papel e 
peço que todos façam sua parte para que a gente possa passar por este difícil momento juntos e que não 
tenhamos que regredir e fechar tudo novamente”, disse o prefeito. 

Confira o novo DECRETO! 

  

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-de-gravata-anuncia-reabertura-de-academias-bares-e-restaurantes-na-cidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-de-gravata-anuncia-reabertura-de-academias-bares-e-restaurantes-na-cidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Documentos-Escaneados.pdf
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Prefeito articula plano de reabertura do Parque da Cidade que será na 

próxima segunda-feira (10) 

O prefeito Joaquim Neto esteve 
reunido na manhã desta segunda-feira (3), 
com representantes das Secretarias de Meio 
Ambiente, Turismo, Infraestrutura e Guarda 
Municipal, para debater o protocolo de saúde 
e segurança da reabertura do Parque da 
Cidade. 

 “Precisamos estar cientes de que a 
pandemia não acabou e portanto, mais do que 
nunca, a população precisa se cuidar e 
cumprir todo o protocolo de segurança. O 
parque retomará as atividades na próxima 
segunda-feira (10), mas com algumas 
mudanças e restrições. Teremos fiscalização 
rígida, mas o importante mesmo é que todos 
cuidem de si e dos outros ao seu redor”, disse 
o prefeito. 

Algumas mudanças serão aplicadas no parque, como a instalação de totens de álcool em gel, 
para higienização das mãos; entrada e saída exclusivamente pelo portão principal; proibição da entrada 
de animais e de bicicletas. O parque também está recebendo melhorias na estrutura física, com a reforma 
dos banheiros próximo ao anfiteatro. 

“São mudanças necessárias que irão garantir uma 
melhor experiência para quem frequenta o Parque da 
Cidade. Nossas equipes estão realizando uma 
manutenção intensiva nesta semana e adequando tudo 
para que todos possa usufruir do espaço para a prática 
esportiva individual, ter contato com a natureza, tomar 
sol, caminhar. Só pedimos a compreensão da 
população para que façam o uso correto do espaço, 
sem aglomerações”, destacou o secretário de Meio 
Ambiente, Aarão Lins Netto. 

A 
Secretaria de Saúde também estará presente 
diariamente no Parque. Um profissional ficará na 
entrada, medindo a temperatura de todos os usuários.  

“Esse espaço é de lazer, de prática esportiva e tem um 
impacto muito positivo para a saúde da população, 
mas todos os cuidados devem ser tomados e o plano 
de convivência respeitado”, explicou o Secretário de 
Saúde, Luiz Ribamar Melo. 

O Parque abrirá de terça a domingo, das 5h às 22h. A 
Secretaria de Meio Ambiente também informa que toda segunda-feira o parque será fechado para a 
manutenção. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-articula-plano-de-reabertura-do-parque-da-cidade-que-sera-na-proxima-segunda-feira-10/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-articula-plano-de-reabertura-do-parque-da-cidade-que-sera-na-proxima-segunda-feira-10/
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Covid-19: Pátio da Feira Livre recebe mais uma ação de limpeza e 

higienização 

 

Com o objetivo de 
garantir a saúde dos 
gravataenses, a Prefeitura de 
Gravatá está dando 
continuidade no processo de 
limpeza da área da feira livre. A 
ação é feita a cada 15 dias por 
funcionários da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 
A limpeza também abrange as 
áreas ao redor do Mercado 
Cultural e do açougue público. 

O trabalho, que já era 
realizado periodicamente, foi 
intensificado devido a 
pandemia do novo coronavírus. 
O procedimento tem início no domingo com os funcionários da 
limpeza urbana, que fazem a varrição da área para que em 
seguida, na segunda-feira pela manhã, a equipe da prefeitura 
inicie a limpeza com amônia quaternária.  

Na feira Livre também foram instalados pontos de 
higienização para lavagem de mãos, bem como há ações todo o 

sábado com a entrega de máscaras pelas 
equipes da Secretaria de Assistência Social. 

Os feirantes e donos dos 
estabelecimentos têm aprovado as novas 
medidas.  

“Esta ação é boa porque garante a saúde e 
melhora a aparência e higiene do ambiente. O 
agente de limpeza varre, mas a sujeira não sai 
toda e a água ajuda a tirar o que ficou”, disse 
Laís Emanuela, balconista de uma granja 
localizada no pátio da feira. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-patio-da-feira-livre-recebe-mais-uma-acao-de-limpeza-e-higienizacao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-patio-da-feira-livre-recebe-mais-uma-acao-de-limpeza-e-higienizacao/
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Prefeitura de Gravatá dá orientações aos comerciantes para a reabertura de 

estabelecimentos 

Na segunda-feira (03/08/20), a Prefeitura de Gravatá, através da Vigilância Sanitária e da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, iniciou uma série de visitas aos estabelecimentos do 
comércio local, que serão reabertos após longo período de fechamento durante a pandemia. O objetivo 
é orientar os comerciantes e fiscalizar o atendimento aos procedimentos de higiene para esta primeira 
etapa de reabertura. Dentre os estabelecimentos visitados, estão o Mercado Gustavo Borba (mercado de 
farinha), o Mercado Cultural, academias e restaurantes. 

 

 

 

Primeiramente, os vigilantes sanitários visitaram o Mercado Gustavo Borba, onde foram 
repassadas as orientações sobre cuidados com os alimentos, que devem estar cobertos, e sobre a 
limpeza dos balcões. Posteriormente, os boxistas do Mercado Cultural receberam algumas informações 
sobre o reforço das práticas de manipulação dos alimentos, plastificação de cardápios, higienização de 
mesas, cadeiras e bandejas, proibição da exposição dos clientes aos produtos alimentícios prontos e 
utensílios, como talheres e guardanapos sem a devida proteção. 

“Se a gente cumprir todas as regras, como o 
distanciamento e a higienização, não iremos precisar 
fechar os estabelecimentos de novo. O Mercado Cultural 
deverá ter suas portas abertas no fim de semana, depois 
de cinco meses fechado. As lanchonetes e bares no 
mercado de farinha irão abrir também. O Prefeito 
Joaquim Neto está sempre se preocupando em fazer a 
lavagem nos locais, mantendo a fiscalização”, ressaltou 
o Secretário Executivo de Comércio, José Eufrázio. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-da-orientacoes-aos-comerciantes-para-a-reabertura-de-estabelecimentos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-da-orientacoes-aos-comerciantes-para-a-reabertura-de-estabelecimentos/
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As recomendações dadas aos donos e funcionários de restaurantes foram as mesmas, além da 
higienização eficaz dos banheiros, disponibilização de álcool em gel, proibição do self service, marcação 
de lugares em filas e a separação mínima de um metro entre as mesas. Também foi informado que é 
fundamental que o funcionário que seja infectado com a Covid-19 seja afastado do trabalho. 

 Edjane Cabral, proprietária do restaurante Make 
Tudo, que estava fechado desde o dia 15 de março, 
atendendo ao público apenas como Delivery, 
ressaltou que a visita da prefeitura foi importante 
para esclarecer algumas dúvidas, já que ela não 
sabia da proibição do uso de toalhas nas mesas e do 
self service. 

“Esse recomeço está sendo bem emocionante 
porque vamos lidar com um novo sistema e com 
vidas, mais do que nunca. Trata-se de um processo 
muito cuidadoso, mas está sendo bem prazeroso 
também. Sei que nós vamos conseguir e a prefeitura 
está nos apoiando. Recebemos um número grande 
de turistas e eles estão ansiosos pra esse recomeço”, completou Edjane. 

“No meu caso, não tive um grande prejuízo na 
pandemia pois o mercado não fechou, já que 
somos da área de alimentação. Só o horário foi 
reduzido. Eu só tenho o que agradecer à vigilância 
pela lavagem que vai ser feita amanhã. É 
importante que a equipe venha porque eu cuido 
do meu box, o vizinho cuida do dele, mas sempre 
tem alguém que não cuida. Às vezes, por conta 
de um, todo mundo se prejudica. Recomendo que 
todos tenham mais higiene. Com uma injeção de 
ânimo da prefeitura, todo mundo vai colaborar”, 
conta Maria das Graças, dona de um box há mais 
de dez anos no Mercado Gustavo Borba. 

Os procedimentos de higienização e de segurança para este momento de reabertura gradual dos 
estabelecimentos comerciais são estabelecidos pelos decretos municipal, de N° 60 e estadual, de N° 
49055. 

“É importante o cumprimento desses decretos 
para que o município possa progredir e passar para a 
outra fase, determinada pelo Governo do Estado. Nós 
também somos fiscalizados pelos órgãos estaduais. A 
progressão da abertura desses espaços é importante 
para a economia local, que tem ficado parada durante 
os últimos quatro meses”, explicou o Secretário 
Executivo, responsável pela Vigilância Sanitária, Carlos 
Romero. 
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Prefeito visita obras da Academia da Saúde no bairro da Área Verde 

Na manhã desta 

segunda-feira (3), o prefeito 

Joaquim Neto visitou o 

canteiro de obras onde está 

sendo construída a 

Academia da Saúde, no 

bairro da Área Verde. As 

obras na estrutura física já 

estão na fase final e em 

seguida serão instalados os 

equipamentos para a prática 

esportiva. 

“Eu estou achando 
maravilhoso ter essa obra 
aqui. Esse terreno era um 
depósito de lixo, onde 
juntava rato, barata, estava 
abandonado mesmo. Mas 
hoje dá orgulho ver o que ele 

está se tornando, estão ficando tudo muito bonito e não 
vejo a hora de levar as crianças para brincar na 
pracinha”, disse Luana Barbosa, moradora e 
comerciante do bairro. 

O prefeito foi recebido com carinho pelos 
moradores e fez um pedido especial à 
comunidade. 

“Este espaço está sendo preparado para 
o lazer de quem vive no bairro, portanto 
contamos com o apoio dos moradores para que 
haja um cuidado e preservação do patrimônio público. Em breve iremos entregar a obra pronta, que será 
acompanhada de uma nova pracinha, com playground para a criançada”, destacou. 

A Academia da Cidade está sendo 
construída na rua Fernando Cabral Chaves, 
Loteamento São Tiago, Área Verde. O 
investimento da obra foi de R$ 91.751,90. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-visita-obras-da-academia-da-saude-no-bairro-da-area-verde/
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Visitas aos cemitérios permanecem suspensas no Dia dos Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura de Gravatá informa que as visitas aos cemitérios da cidade continuam suspensas 

durante o Dia dos Pais, no domingo (09/08/20), devido à pandemia de Covid-19. Diante de quaisquer 

novas decisões, a população será informada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/visitas-aos-cemiterios-permanecem-suspensas-no-dia-dos-pais/
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Boletim Oficial 03/08/20: Prefeitura divulga balanço da primeira etapa de 

testagem em mais de 900 profissionais 

A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma grande 
ação de testagem para os profissionais que estão atuando na 
linha de frente em combate à Covid-19. 

Foram realizados 921 
testes rápidos em profissionais da 
Secretaria de Saúde, Assistência 
Social e também nos idosos do 
Abrigo dos Velhinhos e no abrigo 
de Mandacaru. Destes testes, 48 
tiveram o resultado positivo e 864 
foram descartados. Vale salientar 
que dos 48 que testaram positivo, 
36 já estão curados. 

“No teste rápido é 
identificado se o paciente já teve 
contato com o vírus através da 
presença de anticorpos para o 
coronavírus. Mesmo sem nunca 
terem tido nenhum sintoma da 
doença, alguns profissionais 
apresentaram anticorpos, ou seja, 
foram pacientes assintomáticos e 
só descobriram tal fato após a 
testagem. Por esse motivo é tão 
importante esta ação de testagem 
em massa, pois garante a saúde 
dos profissionais que estão 
atuando na linha de frente, em 
contato direto com o público e, 
com isso, melhora a qualidade do serviço prestado à população” disse Alyne Lima, coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica do município de Gravatá. 

Com a conclusão deste cronograma de testagens, no boletim desta segunda-feira (3), foram 
notificados 34 novos casos de Covid-19, nos quais, além dos profissionais, entraram para o número de 
confirmados 9 pacientes e o óbito de uma paciente com 47 anos. Destes 34, 20 já entraram no Boletim 
como curados. 

Nos casos descartados, foram registrados 4 novos pacientes mais 864 testes negativos realizados 
nos profissionais. Ao todo já são 1239 casos descartados da Covid-19 em Gravatá. 

Em investigação o município registrou mais 21 casos novos, e hoje, há 97 casos mais três óbitos 
que seguem em investigação aguardando o resultado dos exames. 

A Prefeitura informa que irá estender a ação de testagem em massa para outros setores do 
município, que trabalham diretamente com atendimento ao público. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-03-08-prefeitura-divulga-balanco-da-primeira-etapa-de-testagem-em-mais-de-900-profissionais/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/boletim-oficial-03-08-prefeitura-divulga-balanco-da-primeira-etapa-de-testagem-em-mais-de-900-profissionais/
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Prefeito assinará ordem de serviço para construção de creche no Alpes 

Suíço na quarta (04/08/20) 

O Prefeito Joaquim Neto irá assinar na quarta-feira (04), às 8h, a ordem de serviço no local onde 
será dado o início da construção de uma creche no bairro Alpes Suíço. A instituição de ensino ficará 
localizada na rua Adélia da Silva Pereira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra contará com um investimento de R$ 3.298.683,00, recurso do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). O prédio terá capacidade para atender até 440 crianças, sendo 
220 pela manhã e a outra metade no turno da tarde, com condições ideais para a oferta da Educação 
Infantil. A empresa que ganhou o processo licitatório para a construção da nova creche é a LMX 
Empreendimentos Eireli EPP. 

Devido à pandemia, o evento não contará com a participação popular, mas será transmitido pelas 
redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-assinara-ordem-de-servico-para-construcao-de-creche-no-alpes-suico-nesta-quarta-04/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-assinara-ordem-de-servico-para-construcao-de-creche-no-alpes-suico-nesta-quarta-04/
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Bairros de Gravatá passam por nivelamento de ruas, plantio de mudas 

capinação e melhorias na iluminação 

 

A Prefeitura de Gravatá, através das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de 
Infraestrutura deu início nesta terça-feira (04), a uma série de serviços de capinação, aplicação de piçarro, 
além da substituição de lâmpadas da iluminação pública em vários bairros da cidade. Os locais 
beneficiados com as obras são o loteamento Riacho do Mel e os bairros Salgadão e Porta Florada.  

Aproveitando a ausência das 
fortes chuvas no município, para que 
as obras sejam concluídas mais 
rapidamente, no loteamento Riacho do 
Mel, as ruas estão sendo niveladas 
com piçarro, a começar pela Avenida 
Mariana de Lourdes Lima, que também 
receberá o plantio de mudas. Neste 
loteamento, serão trocadas mais de 
vinte lâmpadas de postes. 

Os moradores disseram ter 
ficado surpresos com a rapidez com 
que o pedido foi atendido pela 
prefeitura. Walter Lisboa contou que 
escolheu este local para morar devido 
à tranquilidade, mas que estava com 
algumas dificuldades para transitar 
com o carro e a moto pelas ruas. 

“A ideia dos vizinhos de chamar a prefeitura para 
atender essa demanda surgiu há tempos. O prefeito se 
engajou em promover uma melhoria no bairro, mas a 
gente não esperava que fosse tão rápido. A gente 
acreditava que ia durar até um mês para sermos 
atendidos, porque a gente sabe que as demandas da 
prefeitura são muitas, inclusive, pensamos que as 
chuvas recentes seriam um empecilho. Falamos com 
Joaquim no domingo. Ontem, o pessoal veio visitar o 
bairro e, hoje, já começaram. Era uma coisa que a gente 
não esperava. Já coloquei no grupo do bairro que a 
prefeitura começou a ação”, explicou. 

A princípio, três 
bairros serão beneficiados com as obras, mas, segundo o 
Secretário Executivo de Agricultura e Meio Ambiente, Paulo 
Andrade, o Prefeito Joaquim Neto solicitou que todas as ruas da 
cidade que ainda não possuem asfalto sejam niveladas em breve. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/bairros-de-gravata-passam-por-nivelamento-de-ruas-plantio-de-mudas-capinacao-e-melhorias-na-iluminacao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/bairros-de-gravata-passam-por-nivelamento-de-ruas-plantio-de-mudas-capinacao-e-melhorias-na-iluminacao/
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Idosos do Abrigo dos Velhinhos recebem alta da Covid-19 em clima de festa 

Alaíde Maria, Albertina Maria e Gilvan Gomes, com 92, 88 e 79 anos, respectivamente, 
protagonizaram na segunda-feira (3) uma das cenas mais emocionantes desde o início da pandemia do 
Coronavírus em Gravatá.  

Os idosos, que residem no Abrigo 
dos Velhinhos, receberam alta do Hospital 
Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa, 
depois de 16 dias de internação em leitos 
de retaguarda da Covid-19 e foram 
recebidos com festa e aplausos da equipe 
de médicos e enfermeiros, que cantaram 
e pularam em comemoração à 
recuperação e conclusão do tratamento. 
De 12 idosos da casa de repouso que 
testaram positivo para o vírus e foram 
tratados e curados no hospital, apenas 1 
ainda permanece em observação, mas 
com previsão de alta para as próximas 24 
horas. 

“Só tenho o que agradecer por todo o cuidado e 
carinho que tiveram com a gente no hospital. 
Equipe muito paciente, que cuidou de mim com 
atenção. Muito obrigada e tchau, tchau”, disse 
Alaíde, ao se despedir da equipe. 

Quem também fez questão de estar presente foi 
a técnica de enfermagem Giselda de Souza, que 
também venceu a luta contra a Covid-19 após 
passar 16 dias na UTI. 

“Um dos momentos mais difíceis da minha vida 
foi quando eu soube que ficaria em isolamento 
numa UTI. Contar com uma equipe capacitada e 

atenciosa fez toda a diferença e sei o quanto esse 
momento é especial para quem pode voltar com 
segurança para casa. Eu, como profissional da saúde e 
paciente curada, posso afirmar com toda certeza que não 
é só uma gripezinha, portanto, peço que, por favor, quem 
puder fique em casa, fique”, enfatizou. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/idosos-do-abrigo-dos-velhinhos-recebem-alta-da-covid-19-em-clima-de-festa/
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Prefeito se reúne com Associação dos Mototaxistas para discutir protocolo 

de retomada dos serviços 

O Prefeito Joaquim Neto se 
reuniu na terça-feira (04) com 
representantes da Associação dos 
Mototaxistas para planejar e discutir a 
formulação de um protocolo que 
regulamente a retomada dos serviços 
da categoria no município. 

Os profissionais, que desde o 
início da pandemia, por medidas de 
segurança, não estão autorizados a 
transportar passageiros, pediram um 
posicionamento da gestão municipal, 
já que vários seguimentos do comércio 
local já estão em processo de 
reabertura. 

“Apresentamos nossas demandas e tivemos um 
retorno muito positivo do prefeito, que sempre é muito 
parceiro de todos os profissionais. Nos comprometemos 
em listar medidas de higiene, que podemos proporcionar 
aos nossos clientes pra que os riscos de contaminação 
sejam reduzidos”, pontuou Renes Pereira, Presidente da 
Associação. 

Entre as medidas preventivas que foram 
discutidas foi a determinação da disponibilização de 
toucas descartáveis aos passageiros e a higienização 

com álcool 70 nos capacetes, a cada 
viagem realizada, além da confecção de 
novos coletes de identificação da categoria. 
Ainda durante a reunião, o prefeito contatou 
o Ministério Público para que, assim que 
concluído o protocolo de segurança, ele 
seja analisado pelos órgãos de fiscalização 
para a sua efetiva aprovação.  

“Nossos profissionais são pais de 
família que precisam ganhar o pão no dia a 
dia. Precisamos nos organizar para que 
eles voltem a trabalhar de forma bem 
estruturada e segura, sem colocar a saúde 
de ninguém em risco”, registrou o prefeito. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-se-reune-com-associacao-dos-mototaxistas-para-discutir-protocolo-de-retomada-dos-servicos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-se-reune-com-associacao-dos-mototaxistas-para-discutir-protocolo-de-retomada-dos-servicos/
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Mercado de Farinha passa por lavagem e desinfecção para reabertura 

Para garantir uma reabertura com total segurança 
do Mercado Público Gustavo Borba, conhecido 
como Mercado de Farinha, a Prefeitura de 
Gravatá realizou na terça-feira (04) a lavagem de 
todo o estabelecimento, onde são 
comercializados os alimentos. 

“Nesse momento de pandemia, essa limpeza aqui 
no mercado é de grande importância para o 
combate ao Coronavírus. Todo esse serviço da 
prefeitura com a colaboração dos comerciantes 
será muito eficaz. Além da limpeza do piso, as 
caixas d’água foram lavadas e higienizadas da 
forma devida. Tudo isso é muito importante para 
que o mercado volte a funcionar de forma segura 

para receber a população. Agradeço ao Prefeito Joaquim 
Neto por se preocupar com todos”, registrou Adeildo do 
Posto, Diretor do Mercado de Farinha. 

O mercado retoma as atividades já na próxima quinta-feira 
(06) com os boxistas que vendem mantimentos, carnes e 
demais alimentos a granel. Já as lanchonetes do local 
reiniciam suas atividades na sexta-feira (07). 

Maria do Carmo e seu esposo Arnóbio Gomes são donos 
de uma das lanchonetes que funciona no espaço há mais 
de 5 anos. 

A comerciante falou de sua emoção ao saber da notícia 
da reabertura do mercado e disse estar satisfeita com a 
limpeza que está sendo realizada no local. 

“Quando iniciou a pandemia, tivemos que fechar e foi 
muito ruim porque ficamos sem trabalho. Agora, depois 
de 4 meses, reabrir com tudo limpo, lavado e todo o 
ambiente higienizado, é muito bom. Estou muito feliz com 
essa ação. Tudo vai melhorando aos poucos”, disse. 

 

O comerciante Edvaldo Antônio da Silva, que 
comercializa charque no Mercado de Farinha, há 12 
anos, fala que poder vender seus produtos de novo é 
uma grande conquista. 

“O Prefeito está de parabéns pela ação realizada aqui. 
Essa limpeza será muito boa, pois tudo vai voltar limpo e 
higienizado, para a gente receber os nossos clientes”, 
enfatizou. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/mercado-de-farinha-passa-por-lavagem-e-desinfeccao-para-reabertura/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial desta terça (04/08/20) 

 

No boletim da terça-feira 
(4), Gravatá registra mais dois 
pacientes e um óbito confirmado 
com a Covid-19. 

Os pacientes são dois 
homens, com 43 e 66 anos. O 
óbito confirmado é de um homem, 
com 78 anos, que estava 
internado desde o dia 25 de julho 
em unidade hospitalar estadual. 
Ele já constava na lista de casos 
confirmados. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 440 casos confirmados 
de Covid-19, dos quais 50 
pacientes vieram a óbito e 298 já 
estão curados. Os outros 92 
pacientes seguem em tratamento, 
sendo 48 em rede hospitalar e 44 
em isolamento domiciliar. 

Em investigação, 2 novos 
casos foram registrados, além do 
óbito de uma paciente com 93 
anos. Hoje, o município tem 92 
casos mais quatro óbitos em investigação. 

Mais seis pacientes testaram negativo para o novo 
coronavírus e saíram da investigação e o número chega a 
1245 casos que já foram descartados na cidade. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-terca-04-08/
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Concurso público da Prefeitura de Gravatá tem cronograma alterado; 

inscrições seguem até 30 de agosto 

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, o concurso público da 
Prefeitura de Gravatá teve o cronograma 
prorrogado. A informação foi divulgada 
através de uma Live nas redes sociais da 
prefeitura, onde o prefeito Joaquim Neto e 
a banca organizadora do concurso 
anunciaram as novas datas. 

As inscrições, que tiveram início no 
dia 9 de março, agora podem ser feitas até 
o dia 30 de agosto, por meio do site 
do Instituto de Administração e Tecnologia 
– Adm&Tec. Para quem realizou inscrições 
até o dia 2 de agosto, o prazo de 
vencimento do boleto está para o dia 
07/08/2020. Já os candidatos que 
realizarem as inscrições do dia 03 até 
30/08/2020, terão o vencimento do boleto 
de pagamento até o dia 08/09/2020. 

Os candidatos que preencheram o 
formulário de inscrição de pedido como 
hipossuficientes, não precisarão entregar 
documentos físicos na ADM&TEC e nem 
na prefeitura. 

“Basta apenas aguardar a divulgação do resultado pré-eliminar, que ocorrerá em nosso site ainda 
esta semana. Caso o candidato não seja contemplado com a isenção, ele ainda terá tempo suficiente até 
mesmo para fazer outra inscrição ou pagar o boleto da inscrição anterior, se assim desejar”, explicou Tito 
Sales, representante da ADM&TEC (empresa responsável pelo certame). 

O concurso que tem como objetivo à admissão de 515 profissionais de diversos níveis de 
escolaridade, segue, por medidas de segurança, com datas indefinidas para a realização das provas. 

Por motivos de segurança à saúde pública, devido à atual situação da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), o Instituto ADM&TEC suspendeu temporariamente todos os atendimentos 
presenciais. Havendo dúvidas relacionadas aos certames em andamento, as mesmas deverão ser 
encaminhadas para o e-mail do Instituto (concursos@admtec.org.br) ou para o número de WhatsApp +55 
81 99769-0218. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/concurso-publico-da-prefeitura-de-gravata-tem-cronograma-alterado-inscricoes-seguem-ate-30-de-agosto/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/concurso-publico-da-prefeitura-de-gravata-tem-cronograma-alterado-inscricoes-seguem-ate-30-de-agosto/
https://site.admtec.org.br/prefeitura-de-gravata-pe
https://site.admtec.org.br/prefeitura-de-gravata-pe
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Investimento na educação: Prefeito Joaquim Neto assina ordem de serviço 

para início das obras da creche no Alpes Suíço 

A população gravataense 
acompanhou na quarta-feira (04/08/20), 
através das redes sociais, a assinatura da 
ordem de serviço e início da construção de 
mais uma creche escolar no município. 
Desta vez, o prédio está sendo construído 
na rua Adélia da Silva Pereira, no bairro 
Alpes Suíço. 

Devido à pandemia, o evento não 
pôde contar com a participação popular 
presencialmente, mas, de forma virtual, os 
moradores fizeram questão de 
acompanhar mais um avanço na 
educação gravataense. 

“Essa obra é muito mais do que um prédio 
físico, ela representa oportunidade e esperança. 
Aqui as mães poderão deixar suas crianças com 
segurança e irem trabalhar, sabendo que elas 
estarão em boas mãos. Ver essa creche sair do 
papel é a realização de um sonho, meu e de toda a 
comunidade”, disse o prefeito. 

  

 “Essa creche vai ajudar demais, tenho dois 
filhos, com 1 ano e 3 anos, e com essa creche aqui 
terei onde deixá-las para voltar a trabalhar para 
ajudar em casa. Não vejo a hora de ficar pronta”, falou 
Eliane Maria da Silva, moradora do bairro. 

 

A obra contará com um investimento 
de R$ 3.298.683,00, recurso do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). O prédio terá capacidade para 
atender até 440 crianças, sendo 220 pela 
manhã e a outra metade no turno da tarde, 

com condições ideais para a oferta da Educação Infantil. A empresa que ganhou o processo licitatório 
para a construção da nova creche é a LMX Empreendimentos Eireli EPP. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/investimento-na-educacao-prefeito-joaquim-neto-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-da-creche-no-alpes-suico/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/investimento-na-educacao-prefeito-joaquim-neto-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-da-creche-no-alpes-suico/


  

281 
 

 

 

Dia Nacional da Saúde: Prefeito visita Posto Ricardo Valmir 

O Prefeito Joaquim Neto, acompanhado do secretário de Saúde, 
Luiz Melo, iniciou a manhã da quarta-feira (05/08/20), visitando a 
Unidade de Saúde Ricardo Valmir. 

 

Hoje, comemora-se o dia Nacional da Saúde 
e o prefeito comentou sobre a importância da visita. 
“Faz parte da nossa rotina, sempre estamos 
acompanhando os espaços públicos, só assim 
conseguimos conversar com os moradores e 
funcionários e entender a demanda de cada local. 
Essa também foi uma forma de parabenizar os 
colaboradores pela data tão importante”. 

A unidade, localizada no bairro Alpes Suíço, 
recebeu melhorias no último mês com instalação de totem para higienização das mãos, termômetro digital 
para aferição de temperatura, banner informativo, além de reforços que irão garantir um maior cuidado 
com os pacientes durante a pandemia. 

“Gosto muito do atendimento deste posto 
pois eles sempre dão um jeito de nos receber bem. 
Sempre tenho saio com orientações de como usar a 
máscara, passar o álcool em gel e evitar tocar nos 
locais. Os cuidados deles são ótimos, teve um dia 
que vim aqui e pediram para esperar na frente do 
posto, para não aglomerar, depois fui atendida 
direitinho”, relatou a moradora Nágila dos Anjos. 

Todas as unidades de saúde receberam 
investimentos desde o início da pandemia, com 
compras de equipamentos de proteção individual, 
entrega de kits de medicamentos, capacitações de 
profissionais e adesão aos novos protocolos de 
segurança. 

“Temos que estar atentos para não nos 
contaminarmos e o maior cuidado tem que ser na 
retirada dos EPIs. Até então, não faltou nenhum 
equipamento para os funcionários do posto. Tudo que 
solicitamos, somos atendidos, isso é muito importante”, 
ressalta o médico de saúde da família, Pablo de Melo 
Lucena. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/dia-nacional-da-saude-prefeito-visita-posto-ricardo-valmir/
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Secretaria de Saúde retoma atendimentos especializados de forma 

gradativa 

A Secretaria de Saúde de Gravatá deu início nesta semana à retomada gradual dos serviços de 
atendimento presencial nas unidades especializadas e de Atenção Básica, após período de suspensão 
de parte dos atendimentos devido à pandemia de Covid-19. 

 

Os serviços de odontologia, psiquiatria adulto e infantil, neurologia, dermatologia, 
otorrinolaringologia, urologia, cardiologia, ginecologia e os exames de mamografia já foram retomados. 
A partir da próxima semana, voltarão a ser realizados os exames de ultrassonografia e os atendimentos 
no Centro de Inclusão de Gravatá (CIG), além do Centro de Fisioterapia. As cirurgias eletivas e 
atendimentos nutricionais não retornarão nesta primeira etapa.  

Para que o retorno das atividades ocorra de forma segura para 
pacientes e profissionais da saúde, todas as medidas de prevenção ao 
Novo Coronavírus têm sido adotadas, como o cumprimento 
do distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e higienização. 

Além disso, os pacientes deverão chegar para as consultas nos horários marcados e, com 
exceção de idosos, crianças e pessoas com deficiência, não poderão levar acompanhantes, a fim de 
evitar aglomerações. Tanto o paciente, quanto o acompanhante, terão a temperatura medida ao chegar 
às unidades.  

Durante o período crítico da pandemia, consultas que não podiam sofrer adiamentos, como nos 
casos de pré-natal e vacinação, foram mantidas, além da triagem dos casos leves da Covid-19. Hoje, o 
protocolo sugere ao cidadão procurar a unidade em que é cadastrado ou entrar em contato com seu 
Agente Comunitário de Saúde para agendamento de consulta. 

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o paciente pode entrar em contato através da 
Ouvidoria Municipal pelo 3563-9007. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-saude-retoma-atendimentos-especializados-de-forma-gradativa/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/secretaria-de-saude-retoma-atendimentos-especializados-de-forma-gradativa/
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Parque Ambiental Janelas para o Rio: Construção do projeto tem início em 

agosto/2020. 

Gravatá ganhará um parque ambiental e sua 
construção já terá início neste mês de agosto. A notícia foi 
anunciada na quarta-feira (05), na sede da Secretaria de Meio 
Ambiente.  

Batizado como Parque Ambiental Janelas para o Rio, 
o empreendimento é fruto de uma parceria entre o Programa 
Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca (PSA 
Ipojuca), em parceria com a prefeitura, a Compesa, a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), Agência 
Pernambucana de Água e Clima (APAC) e a Secretaria de 
Recursos Hídricos do Estado. 

“Esse projeto é de suma importância para a 
população gravataense. Ele foi elaborado desde 
2011 pelo comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Ipojuca. Nos anos que se passaram, surgiram editais 
que contemplavam parques urbanos às margens do 
rio Ipojuca e a Prefeitura de Gravatá se inscreveu, 
tendo sido contemplada para a construção desse 
parque. A obra não tinha sido iniciada ainda por 
questões de liberação de recursos do Banco Mundial 
e, claro, toda a documentação para a área que foi 
disponibilizada pelo município”, explicou Arão Neto, 
Secretário Municipal de Meio Ambiente.  

O espaço contará com um 
viveiro de mudas nativas, playground, 
portaria, administração, quiosques, 
sanitários, um anfiteatro para a 
educação ambiental, sinalização e 
iluminação pública. O parque será 
construído no terreno cedido pela 

prefeitura, onde era localizado o antigo matadouro, que possui uma área de 10.200,00 m². 

Fernando Acioli, Gerente da Agência Pernambucana de Águas e Climas, disse que o projeto é 
mais um ganho para o município e para todo o estado. 

“A concepção desse projeto é voltada 
exatamente para essa questão ambiental, para que a 
própria população possa reconhecer que, aqui, na 
cidade, tem um rio e que ele tem uma função ecológica 
para o município e para Pernambuco. Esse é um rio 
que banha várias cidades, então, é muito importante. A 
maioria da população ribeirinha constrói as suas casas 
de costas para o rio e o nome do projeto ‘Janelas para 
o Rio’ já sugere que as pessoas possam abrir suas 
janelas e dar valor a esse sistema ecológico”, pontuou. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/parque-ambiental-janelas-para-o-rio-construcao-do-projeto-tem-inicio-em-agosto/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/parque-ambiental-janelas-para-o-rio-construcao-do-projeto-tem-inicio-em-agosto/
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Obras públicas em Gravatá têm gerado emprego para profissionais locais 

 Da zona urbana à rural, da região de brejo ao agreste, a Prefeitura de Gravatá está realizando 
obras por todas as partes. As construções de escolas, creches e quadras, as revitalizações na 
pavimentação e infraestrutura da cidade estão gerando centenas de empregos para os gravataenses, 
graças ao pedido do Prefeito Joaquim Neto, que ao assinar as ordens de serviço e fechar contrato com 
as empreiteiras que ganharam os processos licitatórios, solicitou mão de obra local. 

“Eu e mais 6 gravataenses estamos construindo 
essa quadra em Russinhas e é muito importante ver que 
as oportunidades estão surgindo pra quem é da terra, 
valorizando a mão de obra daqui”, disse Manoel Geraldo, 
o mestre de obras encarregado da construção da Quadra 

Poliesportiva no distrito de Russinhas. 

O pedreiro Robegildon Severino da Silva também é um dos contratados para as obras da quadra 
de Russinhas e fez questão de agradecer e contar como está sendo a experiência. 

“Eu nunca tinha trabalhado numa obra pública. Entrava e saía prefeito e, quando tinha obra, 
chamavam profissional de fora, mas, agora, com essa 
oportunidade que o Prefeito Joaquim Neto deu para a gente, 
tudo está diferente e melhor. Sou muito grato por tudo. Dessa 
forma, a gente trabalha com amor, sabendo que a obra vai 
trazer tantas benfeitorias para nossa cidade”, falou. 

Do outro lado da cidade, na comunidade de Uruçu-
Mirim, as obras de mais uma quadra poliesportiva também 
segue a todo vapor e o cenário está sendo construído, também, 
por profissionais locais. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/obras-publicas-em-gravata-tem-gerado-emprego-para-profissionais-locais/
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“Há 10 anos que trabalho com construção 
civil e nem lembro quando tive minha carteira 
assinada com a certeza de que vou ter o salário 
certo no final do mês. Aqui, a gente está ajudando 
a construir uma obra que servirá pra nossa 
comunidade, pra nossos filhos jogarem bola, se 
divertirem. Além do retorno financeiro, também 
ficamos orgulhosos em mudar o cenário da nossa 
cidade e poder dizer que fizemos parte disso aqui”, 
destacou Jailson dos Santos, servente de pedreiro. 

A geração de empregos está proporcionando 
a Almir Severino de Abreu uma oportunidade de 
aprender uma nova profissão. 

“Sempre trabalhei com agricultura e essa 
obra abriu um novo mercado pra mim. Estou 
aprendendo uma nova profissão. Nasci e me criei em 
Uruçu, jogava bola em um campinho de terra e nem 
sonhava que um dia ia ajudar a construir uma obra 
com essa estrutura aqui. Estou muito feliz”, contou. 
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Parque da Cidade passa por reformas para reabertura dia 11/08/20 

O Parque da Cidade está passando por mais 
uma reforma para voltar a receber os gravataenses a 
partir da terça-feira (11). O espaço ficou fechado por 
quatro meses devido à pandemia de Covid-19 e, sob a 
coordenação das Secretaria de Turismo, Esporte e 
Lazer, de Infraestrutura e de Agricultura e Meio 
Ambiente, as obras trarão algumas novidades para a 
segurança e o bem-estar da população. 

Além dos serviços de capinação, troca de 
iluminação, recuperação dos banheiros, pintura e 
instalação de novas lixeiras, a pista de bicicross será 
retirada, devido a uma demanda da população, que solicitou mais segurança para caminhar pelo parque. 
No lugar da pista, está sendo construído um campinho. O local ainda receberá pinturas de painéis 
produzidas pelo artista Mário Santinha e novos brinquedos, que estão sendo feitos de eucalipto, para o 
parque infantil.  

“Esse parque tem importância, não só para o 
turismo, mas também, para o lazer da população de 
Gravatá porque é um local onde as pessoas podem 
praticar vários tipos de exercícios, além de 
proporcionar o contato com a natureza. É um ambiente 
multifuncional, já que temos um anfiteatro, academia e 
playground”, pontuou o Secretário de Turismo, Esporte 
e Lazer, Darlan Raphael. 

Neste momento de readaptação, algumas regras de higiene e segurança serão adotadas no 
espaço, como o uso obrigatório de máscaras e utilização do álcool em gel, que será disponibilizado no 
próprio parque. Além disso, os visitantes apenas poderão entrar pelo portão principal, a fim de manter o 
controle da movimentação no local. Funcionários da 
saúde também estarão no ambiente verificando a 
temperatura das pessoas. 

“Todo mundo tem consciência da importância de 
se prevenir e prevenir o próximo. É importante que as 
pessoas usem máscara, passem álcool em gel e evitem 
passar a mão no rosto para que possamos voltar às 
atividades normais”, alertou o Secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente, Arão Neto. 

Atualmente, o parque conta com pistas de skate e 
para caminhada, parque infantil, academia de ginástica, 
parkour e banheiros. Devido aos procedimentos de limpeza, o espaço ficará fechado todas as segundas-
feiras. Nos outros dias da semana, o funcionamento será das 5h às 22h. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/parque-da-cidade-passa-por-reformas-para-reabertura-na-proxima-terca-11/
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Covid-19: Prefeitura lança segundo edital de credenciamento para 

contratação de profissionais da saúde 

A Prefeitura do Gravatá vai contratar mais 29 profissionais para atuarem na linha de frente em 
assistência aos pacientes com Covid-19 na rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de 
Saúde durante a pandemia do novo coronavírus. 

 

A Secretaria de Saúde lançou, no Diário Oficial da sexta-feira (07/08/20), um edital de 
credenciamento 2020.2 para contratação temporária de enfermeiros, fisioterapeuta, médicos e técnicos 
de enfermagem e de análises clínicas. 

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas através do site 
(prefeituradegravata.pe.gov.br). Todo o processo será online, inclusive a entrega da documentação. 
Confira o edital (Clique aqui). 

A seleção será realizada em três etapas: habilitação, com a verificação dos requisitos exigidos no 
edital; admissão; e assinatura do contrato temporário. 

Confira as vagas disponíveis: 
Enfermeiro Diarista (2 vagas) – 40h/s – R$1300,00  
Fisioterapeuta Respiratório (1 vagas) – 40h/s – R$1546,40 
Médico Plantonista Seg. à sex (10 vagas) – 24h/s – R$10.000,00  
Médico Plantonista Sab. e Dom (3 vagas) – 24h/s – R$12.000,00 
Médico Evolucionista (2 vagas) – 20h/s – R$8.000,00 
Médico Cardiologista (1 vaga) – 20h/s – R$4.800,00 
Técnico de enfermagem diarista (6 vagas) – 40h/s – R$1045,00 
Técnico de enfermagem plantonista (1 vaga) – 40h/s – R$1045,00 
Técnico de laboratório de análises clínicas (3 vagas) – 40h/s – R$1045,00 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-lanca-segundo-edital-de-credenciamento-para-contratacao-de-profissionais-da-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-prefeitura-lanca-segundo-edital-de-credenciamento-para-contratacao-de-profissionais-da-saude/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/EDITAL-CREDENCIAMENTO-FUNDO-MUNICIPAL-DE-SAÚDE-DE-GRAVATÁ-002-2020.pdf
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CIG retomará atendimentos presenciais a partir do dia 12/08/2020 

A partir da quarta-feira (12), o Centro de Inclusão Gravatá (CIG) dará início ao retorno gradual 
dos atendimentos presenciais. Para cumprir as medidas de segurança estipuladas pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), algumas mudanças de rotina serão aplicadas na instituição.  

Além do uso obrigatório de máscaras 
e álcool em gel para as crianças durante os 
atendimentos e a proibição de atividades em 
grupos, para evitar o contato físico, os 
profissionais também estarão devidamente 
protegidos. Como os sintomas da Covid-19 
costumam ser mais graves em pessoas com 
problemas respiratórios, o CIG decidiu, por 
enquanto, atender apenas as crianças que 
não se encaixam neste grupo de risco. 

Outra medida tomada é que as 
atividades do grupo “Movimento e Dança”, 
composto por cerca de 40 mães, retornará 
de modo que apenas 10 mulheres sejam 
atendidas por horário, conforme 
agendamento prévio. Além disso, o número 
de atendimentos às crianças estará reduzido devido à ampliação do intervalo entre as consultas, que 
passa a ser de uma hora, conforme definição dos novos horários. 

“Esse retorno se dará de forma planejada. Então, é 
importante que os pais não venham até o CIG buscar 
pelo atendimento logo de imediato, mas, sim, aguardem 
nossa ligação porque estamos realizando uma triagem 
dos casos das crianças que já podem retornar às 
atividades presenciais. Estamos passando pela primeira 
etapa de retorno. Na segunda etapa, iremos ampliar 
ainda mais o atendimento para os demais, se baseando 
no desempenho da primeira”, explicou a coordenadora 
do CIG, Simone Rocha. 

 

Durante o isolamento social, o 
CIG continuou ofertando os atendimentos 
de forma remota para as quase 500 
crianças cadastradas. Nesse período, as crianças receberam cartilhas especializadas, atendendo a cada 
necessidade do aluno, possibilitando a continuidade dos estudos em casa, com a ajuda dos profissionais 
de forma online.  

A partir da próxima quarta, o CIG contará com um aplicativo para celular, que irá auxiliar o 
desenvolvimento das turmas por meio de atividades, jogos e dicas apropriadas para cada tipo de 
necessidade específica, como a dos autistas, cadeirantes e surdos, por exemplo. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cig-retomara-atendimentos-presenciais-a-partir-da-proxima-quarta-feira-12/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial de sábado (08/08/20) 

No boletim de sábado (8), Gravatá registra mais 2 pacientes confirmados com a Covid-19 e 11 
novos curados.  Os pacientes são um homem, com 23 anos e uma mulher com 36 anos. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 472 casos confirmados 
de Covid-19, dos quais 51 
pacientes vieram a óbito e 333 já 
estão curados (3 a mais que no 
boletim anterior). Os outros 88 
pacientes seguem em 
tratamento, sendo 47 em rede 
hospitalar e 41 em isolamento 
domiciliar. 
Em investigação, 10 novos casos 
foram registrados e hoje o 
município tem 111 casos mais 
dois óbitos em investigação. 

Mais 4 pacientes e dois 
óbitos testaram negativo para o 
novo coronavírus e saíram da 
investigação e o número chega a 
1274 casos que já foram 
descartados na cidade. 

Todos os pacientes e 
parentes que tiveram contato 
próximo a quem está com 
diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham 
em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, 
os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes 
sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-deste-sabado-08-08/
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Seguindo protocolo de segurança, Centro de Fisioterapia de Gravatá reabre 

as portas na segunda-feira (10) 

 

Aferição de temperatura e higienização 
das mãos com álcool em gel na entrada, 
distanciamento entre os pacientes e sessões 
em horários marcados. Assim tem sido a 
retomada dos atendimentos no Centro de 
Fisioterapia de Gravatá, que reiniciaram na 
segunda-feira (10), após longo período 
suspensos devido à pandemia de Covid-19. 

Para que os atendimentos fossem 
retomados de forma segura, outras medidas 
têm sido tomadas, através da elaboração de um 
protocolo, que pretende diminuir os riscos de 
exposição ao novo coronavírus. Dentre essas 
medidas, está o fato de cada profissional estar 
atendendo exclusivamente um paciente por vez 
em locais isolados e higienizados antes de 
iniciar cada consulta. As atividades em grupos 
seguem suspensas.  

Além disso, o limite de pessoas atendidas na unidade também 
foi reduzido, portanto, estão sendo priorizados os atendimentos 
daqueles com casos mais urgentes, como recuperação pós-fraturas, por 
exemplo. 

Os agendamentos são realizados pelo setor de regulação e os pacientes recebem contato via 
telefone para marcar dia e horário das sessões. É importante a pontualidade para que sejam evitadas 
aglomerações no centro. 

O Centro de Fisioterapia de Gravatá fica localizado na rua Dr. Régis Velho, 113, Centro e funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguindo-protocolo-de-seguranca-centro-de-fisioterapia-de-gravata-reabre-as-portas-nesta-segunda-feira-10/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/seguindo-protocolo-de-seguranca-centro-de-fisioterapia-de-gravata-reabre-as-portas-nesta-segunda-feira-10/
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Prefeitura convoca cirurgiões dentistas aprovados em Seleção Simplificada 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo 
número 001/2018 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde.  

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário 
levar os documentos descritos no item 9 do  EDITAL – SELECAO SIMPLIFICADA FMS 001.18 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Cirurgião Dentista (5) – PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 020-2020 FMS  

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-cirurgioes-dentistas-aprovados-em-selecao-simplificada/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/EDITAL-SELECAO-SIMPLIFICADA-FMS-001.18.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/PORTARIA-DE-CONVOCAÇÃO-Nº-020-2020-FMS-3.pdf


  

292 
 

 

 

Covid-19: Confira o Boletim Oficial desta segunda (10/08/20) 

 

No boletim da segunda-feira (10), Gravatá não registra 
nenhum novo caso de paciente confirmado com a Covid-19. 10 
novos pacientes receberam o diagnóstico de cura. 

Uma paciente, com 86 anos, internada desde o mês de junho, 
veio a óbito em unidade hospitalar estadual.  

Hoje, Gravatá tem notificado 
476 casos confirmados de Covid-19, 
dos quais 52 pacientes vieram a óbito e 
343 já estão curados. Os outros 81 
pacientes seguem em tratamento 
hospitalar ou isolamento domiciliar. 

Em investigação, 19 novos 
casos foram registrados e hoje o 
município tem 140 casos mais dois 
óbitos em investigação. 

Mais um paciente testou 
negativo para o novo coronavírus e saiu 
da investigação e o número chega a 
1276 casos que já foram descartados 
na cidade. 

Todos os pacientes e parentes 
que tiveram contato próximo a quem 
está com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-segunda-10-08/
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Oportunidade: Banco do Nordeste está contratando Agente de Microcrédito 

para atuar na zona rural de Gravatá 

 

 

 

 

 

 

 

O Banco do Nordeste anuncia que está com processo seletivo aberto para vaga de emprego como 
Agente de Microcrédito Rural (AGROAMIGO) com área de atual para o setor da zona rural de Gravatá. 

O profissional atuará no time de Microfinanças, executando as etapas de captação de clientes, 
análise e concessão de crédito para pequenos empreendedores. Todo o processo seletivo será feito 
através da plataforma NESTE LINK. 

As inscrições estarão abertas até a quarta-feira (12). O 
salário base é de R$ 1.242,64; com remunerações extras, plano de 
saúde, odontológico, auxílio alimentação, entre outros benefícios. A 
carga horária é de 200h mensais.  

Para concorrer a vaga, é necessário ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio completo 
e possuir experiência em vendas externas, negociação e cobranças, além de conhecimento em pacote 
office e disponibilidade de viagens intermunicipais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/oportunidade-banco-do-nordeste-esta-contratando-agente-de-microcredito-para-atuar-na-zona-rural-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/oportunidade-banco-do-nordeste-esta-contratando-agente-de-microcredito-para-atuar-na-zona-rural-de-gravata/
https://inec.gupy.io/jobs/268714
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Prefeito anuncia calendário para retomada de atividades da feira de roupas, 

calçados e importados 

Em pronunciamento oficial ocorrido nesta segunda-feira (10), o Prefeito Joaquim Neto, através de 
live nas redes sociais da Prefeitura de Gravatá, anunciou o cronograma de reabertura das feiras livres de 
vestuário, calçados e importados, sendo esta última mais conhecida como a “feira do troca”.  

Para garantir mais segurança à população, a retomada será feita de forma gradual, em três 
etapas. A prefeitura elaborou um plano de convivência, que deve ser seguido rigorosamente pelos 
comerciantes e clientes, a fim de reduzir os riscos de exposição ao novo coronavírus.  

O uso de máscaras continuará sendo obrigatório, tanto 
para os comerciantes, quanto para os clientes. Também será 
indispensável o uso de luvas por parte dos feirantes, bem como, 
deve haver disponibilização de álcool 70 para higienização e 
desinfecção das mãos, equipamentos, superfícies e materiais 
expostos. Haverá fiscalização constante com o intuito de garantir 
o pleno cumprimento dos procedimentos. 

Para os comerciantes da feira de importados, será necessária a realização de um cadastro para 
que seja feita a regularização do comércio e para a elaboração de um espaço mais organizado de 
negociação. Tais feirantes já podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na 
rua Rui Barbosa, 150, 1º Andar – Centro, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, para a 
atualização cadastral. 

Confira o cronograma de reabertura das feiras: 

– A partir de 14/08 – Feira de Roupas  
– A partir de 21/08 – Feira de Calçados 
– A partir de 28/08 – Feira de Importados (Feira do troca) 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-calendario-para-retomada-de-atividades-da-feira-de-roupas-calcados-e-importados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeito-anuncia-calendario-para-retomada-de-atividades-da-feira-de-roupas-calcados-e-importados/
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Parque da Cidade reabre as portas com muitas novidades e melhorias 

Após mais de 100 dias fechado devido à pandemia, o 
Parque da Cidade reabriu as portas na terça-feira 
(11/08/20), com muitas mudanças e melhorias na 
infraestrutura.  

“Aproveitamos este período para fazer uma reforma que 
estava precisando. Nós instalamos novos brinquedos no 
playground, reformamos os banheiros, trocamos a 
iluminação em todo o parque, bem como a areia na quadra 
de vôlei, fizemos reparos no piso, para a academia nós 
adquirimos novos equipamentos e vamos poder intensificar 
as aulas com profissionais de educação física”, explicou o 
Secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Darlan 
Raphael. 

O programa Saúde no Parque também retornou de forma 
gradual, mas já nas primeiras aulas os alunos puderam se 

exercitar com segurança. 

“Estamos com um cronograma bem rígido para evitar 
aglomerações e proporcionar a todos uma boa experiência. O 
limite de pessoas por turma é de até 11 alunos, que devem se 
manter distantes uns dos outros e manter o protocolo de 
segurança e higiene”, disse Fabiana Caxias, profissional de 
Educação Física. 

Para quem tiver interesse em participar das aulas, é necessário 
realizar um cadastro para reservar as vagas. A inscrição é 
gratuita e pode ser feita na própria academia do parque, junto 
a um dos profissionais. As aulas acontecem de terça a sexta-
feira, das 5h30 às 7h30 e das 17h às 19h. 

O gravataense Luiz Felipe não perdeu tempo e já aproveitou o equipamento para se exercitar. 

“Atividade física é saúde e essa reabertura nos oferece isso, 
espaço e oportunidade para cuidar da nossa saúde. Precisamos 
fazer nossa parte, nos proteger e seguir todas as recomendações”, 
falou. 

Para uma boa convivência, todos os usuários devem seguir à risca 
o protocolo de saúde e as regras do parque. A entrada e saída 
agora são realizadas por um único acesso, onde há um profissional 
aferindo a temperatura e verificando o uso de máscaras, que é 
indispensável durante toda a estadia. Totens de álcool também 

estão espalhados pelo parque para higienização das mãos.  

A direção do parque também alerta que a pista de bicicross foi desativada, portanto não é mais permitida 
a entrada de bicicletas no ambiente, bem como a de animais. Todas as segundas o parque será fechado 
para manutenção e seu horário de funcionamento é das 5h às 22h, de terça a domingo. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/29359-2/
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CIG se prepara para retomar os atendimentos presenciais 

Na manhã da terça-feira (11/08/20), os profissionais do Centro de Inclusão Gravatá (CIG) se 
reuniram na sede da instituição para conhecer os novos protocolos de segurança com relação ao novo 
coronavírus para o retorno das atividades. Os atendimentos presenciais no centro serão retomados na 
quarta (12).  

Além da discussão sobre a redução do número de crianças atendidas nas atividades, para garantir 
o distanciamento social, o uso de máscaras, álcool em gel e aferição de temperatura na entrada do 
espaço, os funcionários planejaram a Semana da Pessoa com Deficiência, que acontecerá entre os dias 
21 e 27 de agosto. 

Durante o encontro, a equipe recebeu mais cinco novos 
profissionais para atuar no local, entre eles um psicólogo, 
assistentes sociais e técnicos de enfermagem. A 
assistente social Larissa Molchanov, uma das novas 
integrantes do grupo, explicou como funcionará seu 
trabalho. 

“Estarei com dedicação exclusiva no CIG para coordenar 
a equipe de saúde e fazer esse intermédio, porque o 
centro possui uma gestão compartilhada e cada 

secretaria tem seu papel dentro da 
instituição. Vamos fazer fluxogramas e 
formular estratégias para que 
possamos levar esse atendimento a 
quem está na ponta, que é a 
sociedade civil que precisa destes 
serviços”, pontuou. 

O CIG funciona desde 2017 e já contribuiu com o desenvolvimento educacional, psicológico e 
fisioterapêutico de mais de mil crianças e adolescentes com deficiência e, atualmente, conta com 
aproximadamente 500 em atendimento. A equipe de profissionais conta com fisioterapeutas, técnicos de 
enfermagem, psicólogos, médicos, educadores físicos, 
pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e 
massoterapeutas.  

“Cada criança apresenta um tempo de resposta 
diferente e nossa tarefa como equipe é estimulá-las e 
fazer com que se desenvolvam da melhor forma 
possível. Percebemos que, aqui, temos grandes 
evoluções, principalmente, quando elas começam com a 
gente desde pequenas. É importante que, assim que o 
pai note que a criança possui alguma dificuldade no 
aprendizado ou na movimentação, procure nossos 
serviços”, registrou a Coordenadora do CIG, Simone 
Rocha. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cig-se-prepara-para-retomar-os-atendimentos-presenciais/
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No Dia do Estudante, prefeitura anuncia oferta de curso de língua Inglesa 

para a rede municipal 

Na terça-feira (11/08/20), dia 
em que é comemorado o Dia do 
Estudante, a Prefeitura de Gravatá, 
através da Secretaria de Educação, 
anunciou uma parceria com a 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e a English Center, que 
resultará na oferta de um curso 
gratuito de língua inglesa em 
plataforma digital para alunos do rede 
municipal de ensino. 

“Ao todo, dez escolas serão beneficiadas a princípio. 
Esse é um projeto piloto, que está sendo realizado em 
pleno período de pandemia. Nesse momento, os alunos 
do 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, bem como, os 
professores de língua inglesa serão os contemplados 
com o curso. Isso equivale a uma média de vinte 
professores e 500 
estudantes. Os 
alunos já estão 

sendo inscritos no projeto,por meio da catalogação dos seus nomes, 
escola e E-mail. Em breve, receberão um link por E-mail para que 
comecem a ter acesso às aulas”, explicou Íris Dias, Secretária de 
Educação. 

A plataforma, intitulada “Nectar/English Central Google”, permite aos estudantes o 
desenvolvimento da pronuncia, comunicação em tempo real e a construção gramatical adequada da 
língua. O acesso é livre e o aplicativo funciona em modo off-line, através do próprio Google. Para que o 
estudante assista às aulas, será necessário apenas ter acesso à internet e baixar o aplicativo em qualquer 
dispositivo, como computador, notebook, tablete ou celular. 

“Estamos oferecendo esse curso em mais de 180 
países e somos a maior plataforma de ensino de inglês 
do mundo. Hoje, estamos no processo final de 
elaboração do currículo a ser implementado no município 
de Gravatá. Assim que estiver pronto, iremos comunicar 
e disponibilizar um vídeo contendo todas as instruções 
de uso da plataforma para que os estudantes comecem 
o curso”, pontuou Marcelo Cazé, Executivo de Negócios 
da English Center. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/no-dia-do-estudante-prefeitura-anuncia-oferta-de-curso-de-lingua-inglesa-para-a-rede-municipal/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/no-dia-do-estudante-prefeitura-anuncia-oferta-de-curso-de-lingua-inglesa-para-a-rede-municipal/
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Comerciantes da feira do troca devem se cadastrar na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico 

Teve início n terça-feira (11/08/20) o cadastramento para comercialização de produtos na feira de 
importados, popularmente conhecida como a feira do troca. Para realizar o cadastro, o comerciante deve 
se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na rua Rui Barbosa, 150, 1º Andar – 
Centro, no horário das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, portando os documentos exigidos. 

 

A iniciativa foi desenvolvida pela prefeitura para que os comerciantes sejam regularizados, 
mediante identificação, tornando a comercialização mais segura para os clientes e feirantes. No momento 
do cadastro, a equipe da secretaria também está dando orientações sobre as medidas de segurança que 
deverão ser seguidas, como a correta utilização de equipamentos de proteção individual, a higienização 
frequente das mãos e produtos, além de evitar aglomerações. 

As atividades da feira serão retomadas a partir do dia 28 de agosto, conforme o calendário de 
reabertura gradual das feiras livres do município, após fechamento devido à pandemia de Covid-19. 
Confira a lista dos documentos originais que deverão ser apresentados pelos comerciantes da feira do  
troca na hora do cadastramento: RG; CPF; Título de eleitor e Comprovante de residência. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/comerciantes-da-feira-do-troca-devem-se-cadastrar-na-secretaria-de-desenvolvimento-economico/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/comerciantes-da-feira-do-troca-devem-se-cadastrar-na-secretaria-de-desenvolvimento-economico/


  

299 
 

 

 

 

Prefeitura de Gravatá realizou audiência pública online para elaboração da 

LDO 2021 

A Prefeitura de Gravatá, por meio das Secretarias de Finanças e de Planejamento, realizou na 
quarta-feira (12) uma audiência pública para a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 
o exercício 2021. Devido à pandemia de Covid-19, a reunião aconteceu de forma online e contou com a 
participação da população através das redes sociais da prefeitura. 

 

Durante a audiência, que foi dirigida pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, Léo do Ar, foram 
apresentadas as metas e prioridades orçamentárias, priorizando a programação de receitas e despesas 
da municipalidade para o exercício do próximo ano. De acordo com o projeto proposto pelo Poder 
Executivo, a previsão da receita será na ordem de 265 milhões de reais. O Projeto de Lei 009/2020 já foi 
encaminhado para a câmara, que terá até o dia 31 de agosto para análise, votação e aprovação do 
Projeto de Lei. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-realizou-audiencia-publica-online-para-elaboracao-da-ldo-2021/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-realizou-audiencia-publica-online-para-elaboracao-da-ldo-2021/
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Prefeitura convoca aprovados em seleção simplificada para o cargo de 

serviços gerais 

A Prefeitura de Gravatá convoca alguns dos profissionais aprovados no processo seletivo número 
001/2020 para atuar na Secretaria Municipal de Saúde.  

O candidato convocado deve comparecer a sede da Secretaria de Administração até cinco dias 
úteis. A Secretaria fica localizada na rua Rui Barbosa, 150, e funciona das 7h às 13h. É necessário levar 
os documentos descritos no item 9.7 do  Edital Seleção Simplificada-FMS-2020 (cópia e 
original). Confira os documentos necessários. 

Confira os cargos convocados: 

Auxiliar de Serviços Gerais (3) – PORTARIA DE CONVOCAÇAO Nº 033-2020 FMS 

O processo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Novas 
convocações serão realizadas em breve, os candidatos devem estar atentos ao site e redes sociais da 
Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-aprovados-em-selecao-simplificada-para-o-cargo-de-servicos-gerais/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-convoca-aprovados-em-selecao-simplificada-para-o-cargo-de-servicos-gerais/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-Selec%CC%A7a%CC%83o-Simplificada-FMS-001-2020-RETIFICADO.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/28_Lista-de-documentos-para-contrata%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/PORTARIA-DE-CONVOCAÇAO-Nº-033-2020-FMS.pdf
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial desta terça (13/08/20) 

No boletim da quinta-feira (13), Gravatá registra mais 15 casos confirmados da Covid-19. 

Os pacientes são 
nove do sexo feminino e 
seis do sexo masculino e 
estão entre 26 e 60 anos. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 500 casos 
confirmados de Covid-19, 
dos quais 54 pacientes 
vieram a óbito e 363 já 
estão curados. Os outros 
83 pacientes seguem em 
tratamento, sendo 39 em 
rede hospitalar e 44 em 
isolamento domiciliar. 

Em investigação, 
foram notificados 29 novos 
pacientes, além de um 
óbito de uma paciente com 
85 anos. Hoje, o município 
tem 132 casos mais 3 
óbitos em investigação 
que aguardam o resultado 
dos exames. 

Mais 16 pacientes 
e um óbito de um natimorto 
tiveram o diagnóstico 
descartado e o número já chega a 1301 casos que testaram negativo para a Covid-19. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a 
quem está com diagnóstico confirmado ou em investigação estão 
recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que 
mantenham as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em quarentena em suas 
residências. Neste momento também é importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura 
de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-terca-13-08/
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Construções de quadras poliesportivas seguem em escolas dos distritos 
  

A Prefeitura de Gravatá, através das Secretarias 
de Infraestrutura e de Educação, continua investindo na qualidade da prática de esportes dos estudantes 
do município. As construções das quadras poliesportivas das escolas dos distritos de Mandacaru, Uruçu-
Mirim, Russinhas e Avencas continuam a todo vapor e a previsão é que sejam finalizadas já em 
novembro. 

“As obras tiverem início há três meses, mas a 
pandemia deixou tudo mais lento, embora não tenhamos 
deixado de trabalhar. As bases mais importantes das 
estruturas já foram concluídas e todo o processo de 
terraplanagem da quadra em Avencas também já está 
finalizado. A empresa Times está fazendo um trabalho 
satisfatório ao lado dos trabalhadores gravataenses que 
estão envolvidos no projeto”, pontuou o secretário de 
Infraestrutura, Euclides Gomes. 

A obra empregou mais de 40 gravataenses, que 
foram contratados especialmente para a construção dos 

ginásios. A estrutura das quadras é composta por um campo de futebol, basquete e vôlei, banheiros e 
vestuário. A área será completamente coberta e sua dimensão total é de 60 metros de comprimento por 
40 de largura, atendendo às medidas determinadas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação). Os espaços servirão, não somente para os estudantes, mas, também, estarão disponíveis 
para toda a comunidade dos distritos, que poderão desfrutar da prática de esportes de forma segura e 
em um local amplo. 

“Essa obra trará um grande benefício pra todos os 
moradores, porque ainda não tínhamos um espaço 
como esse pra passarmos um tempo de lazer. Essa 
quadra proporcionará a prática de esportes, 
estimulando de forma positiva o físico e garantindo a 
segurança dos jovens, que, às vezes, buscam formas 
não tão saudáveis pra se distrair”, registrou Andreza de 
Melo, professora do ensino fundamental da Escola 
Francisco Galdino Chaves, do distrito de Russinhas. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/construcoes-de-quadras-poliespoetivas-seguem-em-escolas-dos-distritos/
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Prefeitura entrega dia (14) banheiros públicos do centro totalmente 

ampliados e revitalizados 

A Prefeitura de Gravatá, 
através da Secretaria de 
Infraestrutura, entregou na 
sexta-feira (14) mais uma obra 
de revitalização para a 
população. Os banheiros 
públicos, localizados na rua 
Vereador Elias Torres, centro da 
cidade, passaram por reformas 
nos últimos três meses e, hoje, 
contam com uma estrutura 
totalmente melhorada.  

 

 

Além da troca da iluminação, que agora conta com lâmpadas de LED, os banheiros tiveram o piso 
e o revestimento das paredes trocados. Além disso, o espaço recebeu adaptação para a acessibilidade 
de cadeirantes, reparos na rede de saneamento e a construção de um espaço de convivência do lado de 
fora das dependências. O investimento total foi de 72 mil reais, oriundos dos recursos próprios do 
município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-entrega-nesta-sexta-14-banheiros-publicos-do-centro-totalmente-ampliados-e-revitalizados/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-entrega-nesta-sexta-14-banheiros-publicos-do-centro-totalmente-ampliados-e-revitalizados/
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Os banheiros públicos foram totalmente revitalizados e ampliados e, hoje, os gravataenses 
puderam conhecer o novo espaço, que conta com um ambiente mais amplo, acessível e até uma pequena 
área de lazer. 

Na reforma foi restaurado o piso, trocada a rede elétrica para lâmpadas em Led, adequação para 
acessibilidade, pergolado para área de convivência e muito mais.  

Apesar da contenção de pessoas para evitar aglomerações em espaços públicos, devido à 
pandemia, alguns comerciantes e moradores fizeram questão de visitar o espaço para ver como ficou. 

“Eu fiz questão de ver essa obra de perto. 
Está de ótima qualidade e não consigo ver um 
defeito. Essa reforma era uma grande 
necessidade. Muita gente pediu e o Prefeito 
Joaquim Neto atendeu. Estou muito feliz e 
grato por mais uma melhoria em nossa 
Gravatá”, destacou o aposentado Adalto 
Nazário de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 



  

305 
 

 

 

Feira de roupas voltou a funcionar em 14/08/20. 

Na sexta-feira (14), os comerciantes da feira de roupas voltaram às suas atividades seguindo as 
regras de proteção contra a Covid-19. Este comércio estava fechado há cerca de cinco meses e está 
retornando aos poucos, com algumas restrições. Agora, a feira funcionará às sextas e sábados, das 5h 
às 17h e nos domingos até as 12h. Atualmente, cerca de 30 gravataenses investem no setor.  

Josivânia Vieira possui uma barraca de roupas há oito anos no local e, devido à pandemia, precisou 
vender pela internet, no período de fechamento. Ela falou sobre suas expectativas com a retomada dos 
serviços e sobre os cuidados que deverá ter durante as comercializações. 

“Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. De fato, 
a gente não esperava por essas mudanças. Agora, que 
recebemos a notícia da retomada, ficamos muito felizes e 
acreditamos que as vendas vão normalizar, mas temos 
que seguir alguns cuidados como, continuar usando 
máscara e álcool em gel. Já estou atenta para ver se os 
meus clientes estão seguindo esses protocolos”, afirmou. 

Outro comerciante que disse ter ficado satisfeito com o 
retorno das atividades foi o vendedor de roupas esportivas 
Jaciel Rodrigues. 

“Recebi a notícia de que iria precisar fechar meu 
estabelecimento com muita tristeza, mas, aos poucos, o 
comércio está abrindo e estamos nos recuperando. Soube da 
retomada da feira pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e, agora, minhas expectativas são as melhores 
possíveis. Porém, é importante usar máscara, manter a 
distância mínima de 1 metro e oferecer álcool em gel para os 
meus clientes”, enfatizou. 

Todas as áreas do comércio da cidade estão retornando 
às suas atividades de forma gradativa. Além das medidas de 
segurança adotadas por comerciantes e clientes, como o uso da máscara, do álcool em gel e do 

distanciamento social, os feirantes também deverão usar luvas 
durante as vendas. Na próxima sexta-feira (21), a feira de calçados 
também terá suas atividades retomadas e no, dia 28, será a vez da 
feira do troca voltar a funcionar.  

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, José 
Eufrásio, lembrou a importância de os comerciantes da feira do troca 
realizem o cadastro na secretaria, antes da reabertura. 

“O cadastro vem sendo realizado desde o início da 
semana e é necessário que sejam apresentados 
documentos, como RG, CPF e comprovante de 
residência. Esse cadastro é necessário para 
entendermos melhor quais segmentos a feira segue e o 

que é trocado e vendido nela, logo, o processo não é feito para cobrarmos impostos. É importante 
salientar isso”, esclareceu. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/feira-de-roupas-voltou-a-funcionar-nesta-sexta-feira-14/
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Mototaxistas voltam a trabalhar a partir do dia 17/08/20. 

O Prefeito Joaquim Neto se reuniu na 
manhã da sexta-feira (14), em seu 
gabinete, com os representantes da 
Associação dos Mototaxistas de Gravatá 
para anunciar a retomada das atividades 
da categoria a partir da próxima segunda-
feira (17). 

Sem autorização para transportar 
passageiros desde o início da pandemia, 
o atual Presidente da Associação, Carlos 
Bezerra, falou da importância da volta do 

trabalho para os profissionais. “Estávamos esperando 
muito por essa liberação. Agora, todo pai de família vai 
poder trabalhar tranquilamente, seguindo todas as 
recomendações”, falou. 

Durante a reunião, também foram apresentadas as 
determinações dos protocolos de segurança que devem 
ser seguidas pelos profissionais. Segundo Wedja 
Martins, Controladora Geral do Município, a decisão 
segue um Decreto Estadual, que determinou as regras 
para esse período de readaptação.  

Confira as exigências que deverão ser cumpridas pelos 
mototaxistas: 

 – Fornecer toucas descartáveis aos passageiros; 

 – Disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das 
mãos antes de manipular equipamentos de proteção; 

 – Realizar limpeza com álcool no capacete dos passageiros, 
nos punhos, nas alças de apoio do garupa e assentos da moto, na presença de cada novo passageiro; 

– Observar a utilização de máscaras para condutores e passageiros durante o trajeto, devendo a viseira 
do capacete permanecer fechada para evitar que o vento traga sujeira ou partículas que os obriguem a 
tocar os olhos e outras partes do rosto; 

– Nos pontos de paradas, indica-se que o condutor mantenha distanciamento de outros mototaxistas de 
1 metro e meio de distância. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/mototaxistas-voltam-a-trabalhar-a-partir-da-proxima-segunda-feira-17/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial do domingo (16/08/20) 

 

No boletim do domingo (16), Gravatá registra mais 1 casos confirmados da Covid-19. O paciente tem 55 
anos e está em tratamento em unidade hospitalar. 

Hoje, Gravatá tem notificado 509 
casos confirmados de Covid-19, dos 
quais 54 pacientes vieram a óbito e 
385 já estão curados. Os outros 68 
pacientes seguem em tratamento, 
sendo 39 em rede hospitalar e 29 em 
isolamento domiciliar. 

Em investigação, foram notificados 15 
novos pacientes e hoje, o município 
tem 175 casos mais 2 óbitos em 
investigação que aguardam o 
resultado dos exames. 

Mais 4 pacientes e um óbito tiveram o 
diagnóstico descartado e o número já 
chega a 1327 casos que testaram 
negativo para a Covid-19. 

Todos os pacientes e parentes que 
tiveram contato próximo a quem está 
com diagnóstico confirmado ou em 
investigação estão recebendo 
acompanhamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham 
as medidas de higiene e segurança e que se mantenham em 
quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais 
informações, os gravataenses devem acessar fontes seguras, como 
o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-deste-domingo-16-08/
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Transporte de vans entre Gravatá e Chã Grande volta a funcionar na quarta-

feira (19/08/20) 

 

A partir da quarta-feira (19), será iniciada a flexibilização do transporte de vans entre Gravatá e 
Chã Grande. A notícia foi anunciada na manhã da segunda-feira (17), no gabinete da Prefeitura de 
Gravatá, em reunião com o Prefeito Joaquim Neto e o Prefeito de Chã Grande, Diogo Alexandre.  

Logo no início da pandemia, em março, a circulação das vans, um serviço diário que beneficia 
quase duas mil pessoas por dia, foi suspensa. Após cinco meses de paralisação, o Presidente da 
Cooperativa de Transporte Complementar de Chã Grande e Gravatá, Josildo José da Silva, fala sobre as 
expectativas dos profissionais com a volta dos serviços.  

“Essa retomada é muito esperada porque, hoje, 
temos 60 pais de família trabalhando diretamente nesse 
transporte, além de alguns motoristas reserva. Todo 
mundo parado nesse tempo foi algo difícil, mas é bom 
saber que vamos voltar, sem contar que iremos retomar 
a ajudar no aquecimento da economia”, pontuou. 

Os motoristas dos veículos deverão seguir alguns 
protocolos de segurança, como a disponibilização de 
álcool em gel, exigência da obrigatoriedade do uso de 
máscaras dentro das vans e higienização do automóvel 
a cada viagem. 

“Inicialmente, iremos fazer a limitação da frota 
para 50% na primeira semana, 75% na segunda e 100% 
depois da terceira. Também estaremos monitorando o 
número de casos de Covid-19 para ir realizando a 
liberação das próximas etapas”, explicou a Controladora 
Geral do Município. 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transporte-de-vans-entre-gravata-e-cha-grande-volta-a-funcionar-nesta-quarta-feira-19/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transporte-de-vans-entre-gravata-e-cha-grande-volta-a-funcionar-nesta-quarta-feira-19/
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Projeto Movimento e Dança do CIG retoma suas atividades em 18/08/20. 

O Projeto Movimento e 

Dança, idealizado pelo Centro de 

Inclusão Gravatá (CIG), retomou 

suas atividades na terça-feira 

(18), após cerca de cinco meses de suspensão devido à 

pandemia de Covid-19. Hoje, o encontro foi realizado no 

Rotary Club e reuniu cerca de 40 participantes, além de 

profissionais do centro. 

“Com esse grupo, conseguimos levar qualidade de vida e inclusão para os idosos e pais das 
crianças que são atendidas no CIG. Nesse momento, estamos seguindo os protocolos passados pela 
Secretaria de Saúde para que possamos voltar com segurança”, explicou a coordenadora do CIG, 
Simone Rocha. 

O retorno das atividades se dará nas terças e nas sextas-feiras, das 9h às 11h, com dois grupos 
distintos em cada dia, para garantir maior distanciamento social entre os participantes. Os encontros 
serão feitos em sua maioria no Parque da Cidade, um local amplo e ao ar livre.  

O projeto surgiu em 2018 e tem como objetivo desenvolver atividades físicas e aulas de dança 
para idosos e responsáveis por crianças 
cadastradas no CIG. A iniciativa partiu de um 
grupo de mães que teve a ideia de proporcionar 
maior interação entre as famílias, através da 
promoção de atividades saudáveis e de 
entretenimento. 

Rizonete Soares, de 58 anos, faz parte do projeto desde o seu início e conta quais têm sido os 
benefícios em fazer parte do grupo. 

“Esse projeto representa uma qualidade de vida 
pra todos nós. Aqui, temos encontros com amigos e, por 
meio de exercícios e da conversa, conseguimos tirar os 
outros da tristeza. Muitas pessoas vêm pra cá e 
melhoram a saúde com a aeróbica e a dança. Já trouxe 
várias amigas pra cá e minha família também”. 

Para participar, é necessário que o interessado 
procure o CIG e realize a inscrição com a psicopedagoga 
Fabiana Araújo. A partir desta retomada, todos os 
participantes passarão por uma análise com nutricionista 
para que todas as necessidades individuais sejam 

atendidas, através da mediação de um educador físico. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/projeto-movimento-e-danca-do-cig-retoma-suas-atividades-nesta-terca-18/
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Revitalização de trecho ferroviário em Gravatá recebe apoio da prefeitura 

 

O Prefeito da cidade refirmou na terça-feira (18), em seu 
gabinete, a parceria da prefeitura com o Projeto Serra das Russas, da 
ONG Movimento Nacional Amigos do Trem (MNAT), que, desde 2018, 
tem realizado um trabalho de revitalização e conservação do trecho 
ferroviário que vai do distrito de Russinhas até o túnel 14, em Gravatá.  

 “A ideia do projeto é a restauração dessa área, 
preservando o patrimônio público e gerando emprego para a 
região, visto que, com essa área revitalizada, a atividade 
turística no município cresce, atraindo pessoas para a prática 
de trilhas pelos túneis que se encontram nesse trecho da 
ferrovia”, explicou André Cardoso, representante da Diretoria 
Regional da ONG Amigos do Trem de Pernambuco. 

Para a continuação das obras, a prefeitura cedeu o 
terreno da extremidade leste da plataforma da antiga estação e 
se comprometeu com a doação de materiais para a construção 
de um ponto de apoio para as equipes no mesmo local, bem 

como, a construção de uma garagem de auto de linha 
no distrito de Russinhas. Além do benefício para o 
turismo da cidade, um dos objetivos é a possibilidade 
futura de uma reconstrução da antiga estação, 
visando o retorno da circulação de trem pela cidade, 
por meio do programa de revitalização das ferrovias 
do governo do estado. 

Para saber mais sobre o Projeto Serra das Russas, clique aqui: 
www.brasilferroviario.com.br/projeto-serra-das-russas-pernambuco/ 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/revitalizacao-de-trecho-ferroviario-em-gravata-recebe-apoio-da-prefeitura/
http://www.brasilferroviario.com.br/projeto-serra-das-russas-pernambuco/
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Confira os serviços autorizados a retomar a partir desta semana em Gravatá 

A Prefeitura de Gravatá, através do Decreto Municipal Nº 067.2020, em conformidade com o 
Plano de Convivência do Governo Estadual de Pernambuco, divulga a retomada de serviços e ampliação 
de horário de atendimentos a partir desta semana, seguindo os protocolos de segurança em combate à 
pandemia de Covid-19 no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confira os serviços retomados e ampliação de horários de atendimento.  

– Serviço de moto táxi; 

– Aulas presenciais em instituições de ensino que ofertam cursos livres, como os de inglês e 
espanhol, por exemplo (A ocupação das salas e a autorização de frequência por faixa etária serão 
expandidas de forma gradual);  

– Academias de lutas marciais, que ofertam a prática de karatê, judô e jiu-jitsu, por exemplo.  

– Os horários de funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes foram ampliados, podendo 
se estender até às 22h. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/confira-os-servicos-autorizados-a-retomar-a-partir-desta-semana-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/aaa20200817101539-1.pdf
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Oportunidade de emprego: Empresa anuncia vaga para operador de 

escavadeira hidráulica em Gravatá 

 

A Saneape Soluções Ambientais anunciou na 
quarta-feira (19), a oferta de vaga de emprego para 
operador de escavadeira hidráulica sobre esteira para 
trabalhar em Gravatá. O salário base é de R$ 
1.592,70, além de vales transporte e alimentação. O 
tempo exigido de experiência é de no mínimo 2 anos. 

O profissional que tiver interesse em se 
candidatar à vaga deve entrar em contato com Ariane 
Riveca, Gestora de Contrato da empresa, através do 
telefone – 81 982584109, no horário das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/oportunidade-de-emprego-empresa-anuncia-vaga-para-operador-de-escavadeira-hidraulica-em-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/oportunidade-de-emprego-empresa-anuncia-vaga-para-operador-de-escavadeira-hidraulica-em-gravata/
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Mercado Cultural de Gravatá: Comerciantes dizem ter boas expectativas 

após reabertura do espaço 

O Mercado Cultural de Gravatá é um dos polos 
turísticos mais visitados da cidade, mas teve suas atividades 
interrompidas no início do ano devido à pandemia de Covid-
19. Após longo período fechados, os estabelecimentos do 
espaço reabriram suas portas neste mês, seguindo todos os 
protocolos de segurança e prevenção para proteger os 
comerciantes e seus clientes do coronavírus. As 
expectativas dos boxistas com relação à retomada das 
vendas têm sido positivas. 

“No começo, a notícia de que a gente ia precisar 
fechar chocou bastante e tivemos um prejuízo, mas, aos 
poucos, vamos superando. Esse retorno está sendo bom e o 
pessoal já está se acostumando. As coisas estão um pouco 
lentas, mas minhas expectativas são boas e sei que tudo vai 
melhorar”, disse Ana Paula, proprietária de um dos boxes do 
mercado. 

Helena Maria possui um bar e restaurante no local e 
garantiu tomar todos os cuidados necessários para proteger 
o público, mantendo todos os clientes informados sobre a 

higienização que é realizada no ambiente. 

 “Infelizmente, não pudemos nos organizar quando 
recebemos a notícia de que o mercado ia fechar, mas, agora 
está voltando a dar certo. Essa retomada é ótima e estou 
recuperando meus clientes e vendas. Coloquei placas 
informativas sobre os procedimentos de segurança nas 
paredes e eles têm sido obedientes, só tiram a máscara na 
hora de comer”, afirmou. 

Dentre as medidas adotadas pelo protocolo repassado 
pela Secretaria de Saúde e determinado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estão a disponibilização de álcool 
em gel, a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização constante das 
mesas, entre a chegada e a saída das pessoas dos estabelecimentos. Para evitar aglomerações, o 
mercado ainda não deu retorno aos shows, que são realizados nos finais de semana. 

Roberto Borges disse que costuma visitar o local com frequência e se disse satisfeito com a 
retomada dos serviços. 

“Sempre venho tomar café da manhã aqui e fiquei feliz com a reabertura do mercado. Quando 
fechou, fiquei triste porque quebra a rotina e o canal que a gente tem com os nossos amigos, donos dos 
restaurantes. Acho que, agora, a tendência é melhorar e abrir cada vez mais boxes, porque, aqui, além 
de prestarem um serviço de comércio, também impulsiona o turismo. 

O Mercado Cultural de Gravatá oferece produtos diversos, que vão desde comidas regionais, bebidas, 
até artigos de artesanato e decoração, contando com 45 boxes. O espaço está localizado no centro da 
cidade, na Rua Sergio Loreto S/N e funciona de terça a domingo, das 7h às 19h. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/mercado-cultural-de-gravata-comerciantes-dizem-ter-boas-expectativas-apos-reabertura-do-espaco/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/mercado-cultural-de-gravata-comerciantes-dizem-ter-boas-expectativas-apos-reabertura-do-espaco/
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Prefeitura realiza serviços de manutenção do saneamento básico e 

pavimentação no bairro do Cruzeiro 

 

Para melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida dos moradores do Cruzeiro, a Prefeitura de 
Gravatá, através da Secretaria de Infraestrutura, deu início na terça-feira (18) a uma série de obras de 
manutenção do saneamento básico e pavimentação em ruas do bairro. 

Na rua Sempre Viva, os serviços correspondem à instalação de tubulações na rede de esgotos 
do espaço. Em ruas vizinhas, próximas ao Grupo de Apoio aos Meninos de Rua – (GAMR), também estão 
sendo realizados reparos na pavimentação, melhorando a segurança de quem transita pelo local. As 
obras estão sendo feitas pela prefeitura, após serviços realizados pela Compesa na região. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-servicos-de-manutencao-do-saneamento-basico-e-pavimentacao-no-bairro-do-cruzeiro/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-servicos-de-manutencao-do-saneamento-basico-e-pavimentacao-no-bairro-do-cruzeiro/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial na quarta-feira (19/08/20) 

 

No boletim da quarta 
(19), Gravatá registra mais 2 
casos confirmados da Covid-
19, além de 6 pacientes 
curados. O óbito de um 
paciente com 61 anos também 
foi registrado em unidade 
hospitalar estadual. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 515 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 56 pacientes vieram a 
óbito e 409 já estão curados. 
Os outros 50 pacientes seguem 
em tratamento, sendo 34 em 
rede hospitalar e 16 em 
isolamento domiciliar. 

Em investigação, foram 
notificados 3 novos pacientes e 
hoje, o município tem 132 
casos mais 2 óbitos em 
investigação que aguardam o 
resultado dos exames. 

Mais 17 foram descartados para Covid-19 e o número já chega 
a 1372 casos que testaram negativo para o novo coronavírus.  

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a 
quem está com diagnóstico confirmado ou em investigação estão 
recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-quarta-feira-19-08/
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Prefeitura de Gravatá realiza obra de saneamento básico no bairro do 

Cruzeiro 

A Prefeitura de Gravatá, 
através da Secretaria de 
Infraestrutura, está realizando uma 
obra de saneamento básico e de 
limpeza na rua Sempre Viva, no bairro 
do Cruzeiro. Os serviços, que tiveram 
início na segunda-feira (17), irão 
beneficiar os moradores da área, que, 
agora, contarão com um ambiente 
mais higienizado e seguro.  

 

Além da implantação de 80 metros de tubulação na rede de esgoto, foram realizados serviços de 
capinação e aplicação de piçarro na via, garantindo o bem-estar dos gravataenses e melhores condições 
de acessibilidade dos motoristas que transitam pelo local. Anteriormente, a área estava com o esgoto a 
céu aberto, que atraía insetos e roedores, colocando a saúde dos moradores em risco. 

Dona Laura Maria, de 83 anos, 
moradora da comunidade há 65, falou 
sobre a importância desta ação.  

“Essa obra é a maior maravilha 
para a gente dessa comunidade. 
Antes, era água escorrendo no meio da 
rua e muito mal cheiro. Agora, com 
essa obra, a rua já está ficando boa, 
porque a água vai pra o lugar certo”, 
afirmou. 

“Antes essa rua era muito ruim. 
Para mim, os buracos eram o pior. 
Agora, já consigo ver melhora”, 
enfatizou José Carlos, outro morador 
da região. 

Os trabalhos estão sendo feitos com o auxílio de uma retroescavadeira e têm a previsão de serem 
concluídos em até duas semanas. Além do Cruzeiro, duas ruas do bairro São José estão passando pelas 
mesmas obras. Em uma delas, a ação já está sendo finalizada e, na outra, a conclusão já será na sexta 
(21). No CAIC, os serviços serão iniciados na próxima semana, com previsão de término em cerca de um 
mês. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-realiza-obra-de-saneamento-basico-no-bairro-do-cruzeiro/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-de-gravata-realiza-obra-de-saneamento-basico-no-bairro-do-cruzeiro/
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Feira de calçados retoma atividades dia 21/08/20 

O Prefeito da 

cidade se reuniu na 

manhã da quinta-feira 

(20), com os 

comerciantes da feira de 

calçados para anunciar a 

retomada das vendas a 

partir da sexta-feira (21). 

O encontro foi realizado 

no gabinete e, na 

ocasião, foram 

discutidas as medidas de 

segurança, bem como, algumas alterações na estrutura 

da feira, garantindo os cuidados necessários com a 

higienize para evitar o contágio do novo coronavírus durante as comercializações. 

“Achei a notícia dessa retomada muito boa. Claro 
que as coisas estão difíceis por causa da pandemia, 
mas, estamos certos de que tudo vai melhorar. Na 
reunião de hoje, com o prefeito, eu toquei na questão da 
higiene dos produtos que a gente vende, que antes 
ficavam no chão e, agora, é importante que tudo fique no 
banco. Com essa nova organização da feira, acho que 
vamos ter uma boa retomada”, disse Maria Lucineide, 
que trabalha há mais de 20 anos no setor de venda de 
calçados. 

O comércio gravataense está voltando ao seu 
horário de funcionamento normal de forma gradativa, aderindo às medidas de segurança determinadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Secretaria Municipal de Saúde, como a 
obrigatoriedade da disponibilização do álcool em gel para os clientes, o uso da máscara, o distanciamento 
social e higienização das mercadorias no horário das vendas. 

“Essa é uma feira antiga e beneficia as pessoas 
que não gostam ou não têm condições de fazer 
compras em lojas. Além disso, a feira atende em sua 
maioria as pessoas da zona rural. Ela também traz 
benefícios para os negociantes e até estimula as 
pessoas que produzem calçados de forma artesanal. 
Esperamos que esse pessoal tenha êxito com a 
reabertura”, apostou o Secretário Executivo de Indústria 
e Comércio”, José Eufrázio. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/feira-de-calcados-retoma-atividades-nesta-sexta-feira-21/
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Prefeitura realiza limpeza no terreno onde será construída escola de tempo 

integral na Área Verde  

A Prefeitura de Gravatá, 
através da Secretaria de 
Infraestrutura, deu início à limpeza do 
terreno onde será construída uma 
escola municipal na Rua Joaquim 
Batista de Oliveira, na Área Verde. Os 
serviços tiveram início nesta quinta-
feira (20) e têm a previsão de serem 
concluídos já nesta sexta-feira (21). 

Luiz Severino é morador do 
bairro há 22 anos e disse estar 
satisfeito com a limpeza do ambiente 
e feliz com a construção de mais uma escola na cidade. 

“O serviço é 
nota dez. Sempre fica 
um acúmulo de lixo aqui, o que acaba atraindo muito 
inseto. Acho que o que estão fazendo é o suficiente. 
Toda a equipe está de parabéns. O povo dessa região 
está mesmo precisando de uma nova escola e estamos 
esperando Gravatá progredir cada vez mais com essa 
gestão atual,” disse. 

O serviço está sendo feito por uma equipe de dez 
funcionários e com o auxílio de três caçambas, uma 
retroescavadeira e uma pá carregadeira. O local possui 

3.228,08 M² e o projeto da construção da unidade escolar conta com doze salas de aula, com capacidade 
para acolher 780 alunos ao todo. 

“Essa obra é a melhor coisa do mundo e a gente 
esperava por isso há muito tempo. No começo, a área 
estava fechada e limpa. Peço para que as pessoas não 
joguem lixo aqui. Isso não pode acontecer de maneira 
nenhuma. A gente precisa muito de uma escola nesse 
lugar e é uma maravilha poder ver que a construção vai 
de fato acontecer”, enfatizou o morador Joaquim de 
Oliveira. 

Além do serviço na área, todo o bairro da Área 
Verde está passando por limpeza, capinação e pintura 
de meio fio, com previsão de término no início da próxima 
semana. Os serviços da Secretaria de Infraestrutura não param e o bairro Porta Florada também está 
recebendo aplicação de piçarro nas ruas e máquinas também estão melhorando a acessibilidade das 
estradas do distrito de Russinhas e do sítio Brejo Velho. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpeza-no-terreno-onde-sera-construida-escola-de-tempo-integral-na-area-verde/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/prefeitura-realiza-limpeza-no-terreno-onde-sera-construida-escola-de-tempo-integral-na-area-verde/
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Programa Alerta Celular: Polícia Militar realizará mais uma ação 

 

A Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria 
de Turismo e da Polícia Militar, reiniciará na segunda-
feira (24), novos cadastros para a população no 
programa “Alerta Celular”, no município. Os cadastros 
poderão ser realizados, tanto presencialmente, quanto 
de forma online. 

O Alerta Celular é um programa da Secretaria 
de Defesa Social do Estado de Pernambuco e 
começou a funcionar em Gravatá, em 2018, tendo 
contado com grande adesão da população, garantindo 
sucesso significativo no ano de 2019. O projeto tem o 
objetivo de facilitar a busca e a identificação de 
celulares roubados, furtados ou extraviados. Segundo 
a Polícia Militar, chega a 90% de chances a 
possibilidade de recuperação do item perdido, quando 
cadastrado na plataforma. 

Para se cadastrar, basta levar o aparelho 
celular até a Secretaria de Turismo, localizada no 
segundo andar do prédio da Secretaria de Finanças, 
portando RG e CPF, de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 13h.  

 

Quem desejar saber mais 
sobre o programa, ou realizar o 
cadastro online, acesse: 

www.alertacelular.sds.pe.gov.br/. Por conta da pandemia, o atendimento presencial será realizado por 
ordem de chegada e só será permitida a entrada de uma pessoa por vez. Também será disponibilizado 
no local máscaras e álcool em gel. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/programa-alerta-celular-policia-militar-realiza-mais-uma-acao/
http://www.alertacelular.sds.pe.gov.br/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial do domingo (23/08) 

 

No boletim do domingo 
(23), Gravatá registra mais 8 
casos confirmados da Covid-19, 
além de 4 pacientes curados. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 534 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 57 pacientes vieram a óbito 
e 421 já estão curados. Os outros 
56 pacientes seguem em 
tratamento hospitalar ou 
isolamento domiciliar. 

Em investigação, foram 
notificados 6 novos pacientes e 
hoje, o município tem 163 casos 
mais 2 óbitos em investigação 
que aguardam o resultado dos 
exames. 

Mais 15 pacientes foram 
descartados para Covid-19 e o 
número já chega a 1409 casos 
que testaram negativo para o 
novo coronavírus. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo 
a quem está com diagnóstico confirmado ou em investigação estão 
recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-deste-domingo-23-08/
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Projetos sociais irão contemplar 240 crianças atendidas por instituições de 

Gravatá 

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – COMDICA, em 
parceria com a Prefeitura de 
Gravatá, dará início nos próximos 
dias à realização de projetos 
sociais que irão contemplar 240 
crianças vinculadas às instituições 
do GAMR, SERC, Círculo 
Operário, ODIP e Pró-Ludos. 

Os projetos consistem no 
desenvolvimento de oficinas 
envolvendo cultura, esportes, 
combate ao uso drogas, trabalho e 
violência infantil, além da inclusão 
social. A oferta dos projetos se dá 
mediante a um chamamento 
público, que foi realizado em 
janeiro, englobando os eixos da Lei Municipal Nº 3701/2016, de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

 “O percentual que deve ser passado 
anualmente pela prefeitura para a criação de 
projetos em benefício de crianças e adolescentes foi 
devidamente destinado para o conselho e cinco 
projetos de instituições de Gravatá foram aprovados, 
o que trará muita alegria e conhecimentos para a 
nossa juventude”, explicou a Irmã Velúzia 
Rodrigues, Presidente do COMDICA. 

Cada instituição terá uma temática diferente 
para o projeto, atendendo as especificidades de 
cada contexto social em que as crianças estão 
inseridas. Todas as medidas de segurança 

relacionadas ao protocolo de prevenção ao novo coronavírus serão seguidas durantes as oficinas. Confira 
as temáticas para cada instituição:  

– Brincando nos fortalecemos para enfrentarmos situações difíceis (PróLudos) 
– Construindo Sonhos (GAMR e Fábrica de Cultura) 
– Cidadania Art&Vida (Círculo Operário) 
– Reabilitação Inclusiva (SERC) 
– Esporte é vida. Vida é alegria (ODIP) 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/projetos-sociais-irao-contemplar-240-criancas-atendidas-por-instituicoes-de-gravata/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/projetos-sociais-irao-contemplar-240-criancas-atendidas-por-instituicoes-de-gravata/
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Conectada com o Aluno: Estudantes de Gravatá contam com plataforma 

digital para aulas online 

Anny Kelly, de 10 anos, e José Lucas, de 8, são irmãos e estudam na Escola Maria Alice da Veiga 
Pessoa. Como tantas outras crianças, eles tiveram as aulas presenciais interrompidas, devido à 
pandemia de Covid-19, mas, para continuarem os estudos da melhor maneira possível durante esse 
período, a Prefeitura de Gravatá tem disponibilizado a plataforma digital “Moodlepmg” com aulas online 
para toda a rede municipal de ensino, através do seu próprio site. 

 “As professoras deles são ótimas e eu adorei essa 
oportunidade de estarem estudando em casa, mesmo 
com a pandemia. De casa, posso ver que as aulas são 
muito melhores que as de uma escola particular. Se eu 
soubesse que era tão bom o ensino, eu tinha colocado 
meus filhos logo nessa escola”, disse Mônica, mãe de 
Anny e José Lucas. 

Mônica garantiu que participa ativamente do 
processo de aprendizagem dos filhos, organizando os 
horários de estudos das crianças e estabelecendo uma 
rotina saudável, ao orientá-los a fazer os exercícios entre 
as 14h e 17h. Ela disse ainda que ajuda os pequenos, ao localizar os vídeos e tarefas no celular e 
incentivando a estudarem pelas apostilas, que são disponibilizadas mensalmente pela Secretaria de 
Educação. 

“Estou satisfeita com esse serviço. Seria ruim se eles ficassem sem aulas, mas os dois têm feito 
as tarefas direitinho. Eu sento com eles pra ver se estão fazendo tudo certo. Eles não tiveram muita 
dificuldade em se acostumar com essa rotina de estudos em casa, porque eu já tinha o costume de 
ensinar aqui. Claro que eles sentem falta da escola e, no começo, me perguntavam muito quando iam 
voltar, mas não dão trabalho pra estudar”, completou Mônica. 

Através da internet, pais, professores e gestores 
escolares têm se conectado para discutir e planejar as 
atividades, aulas, e o desempenho dos estudantes. A 
plataforma é de fácil acesso e dispõe de exercícios e aulas 
das disciplinas tradicionais do currículo, como português, 
matemática, história e educação física, por exemplo, além 

de vídeos sobre assuntos diversos, como inclusão e dicas de nutrição. 

“Sabemos que as aulas presenciais possuem um grande 
peso e não substituem as aulas presenciais, pois estas 
serão repostas quando for possível, no entanto, as aulas 
online, na atual conjuntura, são essenciais para dar 
seguimento ao processo de aprendizagem iniciado no 
ano letivo de 2020. Nós reconhecemos que ficar em 
casa, em isolamento social e sem desempenhar 
atividades úteis do universo escolar é prejudicial aos 
alunos, portanto, se faz necessário mantê-los com a 
mente ativa”, pontuou a secretária de Educação, Íris 
Dias. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/educacao-conectada-com-o-aluno-estudantes-de-gravata-contam-com-plataforma-digital-para-aulas-online/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/educacao-conectada-com-o-aluno-estudantes-de-gravata-contam-com-plataforma-digital-para-aulas-online/
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial na quarta (26/08) 

No boletim da quarta-
feira (26), Gravatá registra 
mais 12 casos confirmados da 
Covid-19, além de 8 pacientes 
curados e um óbito. A vítima é 
do sexo masculino, 82 anos e 
estava interna em unidade 
hospitalar estadual desde o 
final do mês de maio. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 557 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 59 pacientes vieram a 
óbito e 440 já estão curados. 
Os outros 58 pacientes 
seguem em tratamento, 
sendo 31 em rede hospitalar e 
27 em isolamento domiciliar. 

Em investigação, 
foram notificados 34 novos 
pacientes e hoje, o município 
tem 182 casos mais 2 óbitos 
em investigação que 
aguardam o resultado dos 
exames. 

Mais 33 pacientes foram descartados para Covid-19 e o 
número já chega a 1458 casos que testaram negativo para o novo 
coronavírus     . 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo 
a quem está com diagnóstico confirmado ou em investigação estão 

recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-quarta-26-08/
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 Centro de Inclusão Gravatá: Mais de mil crianças e adolescentes já 

receberam atendimentos na unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos, 
psicopedagogos e tantos outros profissionais para auxiliar no desenvolvimento físico, comportamental e 
intelectual de meninos e meninas com deficiência. Essa é a rotina do Centro de Inclusão Gravatá (CIG), 
que desde sua inauguração, no dia 27 de março de 2017, já atendeu mais de mil crianças e adolescentes 
no município. 

Em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai 
de 21 a 28 de agosto, a Secretaria de Comunicação Social e Imprensa de Gravatá conversou com alguns 
pais e responsáveis de pacientes do CIG, que relataram como tem sido o desenvolvimento das crianças 
ao longo do tratamento. 

Maria de Fátima Martins é mãe de Caio Miguel, 
que tem 4 anos e 11 meses e é autista. Ela conta que viu 
o filho falar as primeiras frases durante as sessões e que 
foi um momento marcante e muito esperado. 

“Quando meu filho chegou ao CIG, dois anos 
atrás, ele não conseguia falar nada. Mas com o 
acompanhamento dos profissionais, hoje, ele se 
comunica com a gente, está se desenvolvendo na escola 
e tem um relacionamento melhor com a família e com os 
coleguinhas”, disse. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/centro-de-inclusao-gravata-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-ja-receberam-atendimentos-na-unidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/centro-de-inclusao-gravata-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-ja-receberam-atendimentos-na-unidade/
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Michele de Souza Lima, mãe de Túlio Rafael, 9 anos, 
diagnosticado com a Síndrome Legg-Calvé-Perthes, relata 
que passou meses em filas de espera para conseguir 
tratamento e que, desde a inauguração do CIG, tem 
recebido todo o suporte necessário. 

“Foi aqui, no CIG, que eu consegui o atendimento que meu 
filho precisava. Hoje, ele tem uma postura melhor, já 
consegue caminhar e sou muito grata pelo cuidado e carinho 
que a equipe tem com a minha família. Se não fosse essa 
instituição na cidade, não sei nem como meu filho estaria 
hoje”, registrou. 

Para Maria José da Silva, avó de Gabriele Félix, 10 anos, o CIG tem ajudado sua família a superar um 
momento difícil. 

“Após a separação dos pais, minha neta teve um 
colapso e mudou completamente. Ficou agressiva e 
parou de conversar com a gente, mas ter o apoio de 
profissionais foi fundamental pra todos nós. Ela está em 
tratamento e a recuperação está excelente. Só tenho o 
que agradecer”, enfatizou. 

Esse não é só o caso de Gabriele. Além de oferecer 
tratamento para os pacientes, a rede de profissionais do 
CIG dá suporte para muitas outras famílias, ajudando 
no relacionamento e desenvolvimento no seio familiar. 

“Eu não sabia lidar com meu filho. Quando ele tinha crise, eu 
ficava nervosa e não sabia como acalmá-lo. Mas, com o apoio 
dos profissionais do CIG, tanto ele, quanto eu, recebemos o 
atendimento e orientações que precisamos. Nosso 
relacionamento melhorou muito. Posso dizer que a equipe do 
CIG são anjos em nossas vidas”, compartilhou Renata Silva, 
mãe de Endrio Davi, 5 anos, diagnosticado com TDAH e 
hiperatividade. 

 “Após frequentar a terapia, a evolução do meu filho foi 
enorme, tanto na fala, quanto no aprendizado, 
comportamento e relacionamento com outras crianças. 
Tudo isso mudou. A rede de apoio do CIG é maravilhosa 
para toda a família. Saber que não estamos sozinhos e 
que há outras famílias como a nossa dá mais segurança 
e permite que possamos trocar experiências”, disse 
Merciane Coelho, mãe de José Lucas, 5 anos, 
diagnosticado com TDAH e TOD. 

O Centro de Inclusão Gravatá, que está localizado na rua 
Joaquim Souto, bairro Nossa Srª das Graças, funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. 
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Nova fase do programa Gravatá Mais Asfaltada teve início em 26/08/20. 

 

Com as obras iniciadas neste mês, a Prefeitura de Gravatá, através da Secretaria de 
Infraestrutura, já deu início à nova fase do programa Gravatá Mais Asfaltada na quarta-feira (26). Desta 
vez, é a Avenida Governador Agamenon Magalhães, localizada no bairro do Prado, que está sendo 
contemplada com a recuperação asfáltica. Ao todo, três máquinas estão sendo usadas para realizar o 
serviço, como rolo compactador, rolo de pneu e uma vibro acabadora. 

“Só nesta via, já foram utilizados 14 caminhões 
com aproximadamente 16 toneladas de massa asfáltica, 
correspondendo a 40 metros de asfalto com seis 
centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ)”, informou Diego Gomes, engenheiro. 

O procedimento para a reconstrução dos 
asfaltos, que compreendem todo o projeto, começou 
com a Operação Tapa-Buracos ao longo da gestão. Em 
seguida, foi realizada a limpeza das ruas para que, 
então, seja passada a liga e, por fim, o asfalto. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/nova-fase-do-programa-gravata-mais-asfaltada-teve-inicio-nesta-quarta-26/
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O motociclista Cosme Abreu já aprova a obra e fala sobre os benefícios na rotina de quem trabalha 
na localidade. 

“Esse asfalto vai ajudar bastante a gente que 
trafega pela via. Eu trabalho com entrega e, agora, 
vou até chegar mais rápido”, disse. 

 Diego Matias, técnico de informática, também 
reafirma o benefício, ao se lembrar das 
dificuldades com que se deparava na via, antes 
dos serviços serem realizados. 

 

“Para quem dirige, a importância de uma 
via asfaltada é de 100%. Aqui, antes, tinha 
alguns buracos e até prejudicava os veículos, 
mas, agora, será diferente. Estou muito satisfeito 
com essa melhoria”, enfatizou. 

O programa já contemplou a Avenida XV 
de Novembro e a rua Conselheiro Manoel 
Rodrigues. Ao todo, 16 ruas da cidade, além da 
perimetral, leste e oeste, seguem sendo 

beneficiadas. O investimento do projeto é de R$ 11.366.774,00.  

Confira quais ruas serão contempladas pelo programa: 

 Comendador Miguel Gastão de Oliveira 

 Rua do Norte 

 Dr. Régis Velho 

 Manoel Castor da Rosa 

 Quintino Bocaiuva 

 Izaltino Poggi 

 Duarte Coelho 

 Antônio Avelino do Rego Barros 

 Naturalista Farias Neves 

 Caramuru 

 Rui Barbosa 

 Sete de Setembro 

 Dr. Amaury de Medeiros 

 Av. Perimetral (todo o trecho). 
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Cadastro Cultural: Prefeitura orienta artistas alternativos a participarem de 

editais e chamamentos públicos de eventos na cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na quinta-feira (27), foi realizada uma reunião na Prefeitura de Gravatá para anunciar a ampliação 
das inscrições no Cadastro Cultural para segmentos da cultura alternativa da cidade, em cumprimento à 
Lei Nº 14017/2020, que prevê a possibilidade de abertura de editais com chamadas para diversos setores 
culturais locais. 

Representantes da comunidade do break, rock, rap, escritores e skate participaram do encontro, 
onde foi explicado pelo Secretário Municipal de Turismo, Darlan Raphael, todo o procedimento de 
cadastro dos grupos nos editais culturais realizados pela secretaria para os eventos da cidade. 

“Um dos pedidos do prefeito, ao montar a grade 
cultural de qualquer evento em Gravatá, é que eles 
sejam multiculturais e que todos os artistas tenham a 
possibilidade de mostrar seu trabalho e ser valorizado 
por isso. Percebemos que nossa cidade é muito rica 
culturalmente e, por isso, estamos orientando sobre como esses artistas podem participar dos próximos 
eventos”, pontuou o secretário. 

O Cadastro Cultural também é um dos requisitos obrigatórios para o recebimento do auxílio 
emergencial cultural durante a pandemia de Covid-19, já que o município foi contemplado com verba de 
606 mil reais, conforme determinado pela Lei Aldir Blanc. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cadastro-cultural-prefeitura-orienta-artistas-alternativos-a-participarem-de-editais-e-chamamentos-publicos-de-eventos-na-cidade/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/cadastro-cultural-prefeitura-orienta-artistas-alternativos-a-participarem-de-editais-e-chamamentos-publicos-de-eventos-na-cidade/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
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“Estamos muito felizes em ver que 
está tendo essa oportunidade pra o nosso 
trabalho, que não é cultura de massa” 
“Queremos trabalhar juntos pra ter 
participação efetiva e direta neste processo 
de construção da cultura de Gravatá”, 
destacaram respectivamente os produtores 
culturais de bandas e artistas de rock, 
Thales Gonçalves e Cláudio Heleno. 

  

“Há 20 anos, o Break salvou a 
minha vida e, desde então, tenho 
trabalhado com crianças e 
adolescentes, ensinando a arte da 
dança de rua. Ter o apoio da prefeitura 
nesse projeto é fundamental”, registrou 
Maciel Gomes, integrante do Estilo 
Break.  

“Em 2009, nós tínhamos esse 
espaço, contávamos com polos 
alternativos e nos apresentávamos na 
nossa cidade, mas, com a chegada de 
outras gestões, fomos deixados de 
lado. Saber que teremos visibilidade 
novamente nos traz esperança e 
fortalece nossa identidade cultural, 
estimulando as crianças a ensaiarem e a se dedicarem por saber que terão onde se apresentar”, 
completou o rapper Marivaldo Antônio Andrade, conhecido como Wey. 

Os artistas que tiverem interesse em se inscrever no Cadastro Cultural podem realizar as 
inscrições online, através DESTE LINK ou de forma presencial, no horário de 08h às 13h, na sede da 
Secretaria de Turismo, situada a Rua Rui Barbosa nº 150 – Segundo andar – Centro. Para mais 
esclarecimentos, o interessado pode entrar em contato com a secretaria através do telefone (81) 3563-
9047. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjTVyBqwI65oPzmgsM_6yG4e3kLZjjLDecAkgMAmbv6y7-Q/viewform
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Semana da Pessoa com deficiência é encerrada com homenagens e 

histórias de superação 

 

Em homenagem a semana da 
Pessoa com Deficiência, celebrada de 21 
a 28 de agosto, a Prefeitura de Gravatá 
realizou a culminância das atividades na 
sexta-feira (28).  

O evento, que foi realizado no Centro de 
Inclusão Gravatá - CIG, contou com atividades 
físicas do grupo de pais das crianças e adolescentes 
atendidas pelo CIG, homenagens e depoimentos de 
superação. 

“Nosso acompanhamento é de uma equipe 
multiprofissional, onde abraçamos as limitações das 
crianças com dedicação e amor e ajudamos em seu 
desenvolvimento. Ouvir relatos de pessoas que lutam 
e vencem diariamente tantas dificuldades enchem 
nosso coração de esperança e satisfação, de saber 
que estamos no caminho certo. Eu sinto prazer em 
fazer parte da família CIG”, destacou a coordenadora 

do CIG, Conceição Silva. 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/semana-da-pessoa-com-deficiencia-e-encerrada-com-homenagens-e-historias-de-superacao/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/semana-da-pessoa-com-deficiencia-e-encerrada-com-homenagens-e-historias-de-superacao/
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Uma das homenageadas foi a paratleta Samira Pereira, que conquistou prêmios nacionais de 
atletismo. 

“Muita gente já me disse que 
eu estava perdendo meu tempo, que 
só deveria aceitar a condição da 
minha filha. Mas contei com anjos em 
nossas vidas que nos estimularam. 
Cada consulta, cada pequeno passo, 
tudo é uma vitória e desistir nunca 
será uma opção”, disse Maysa 
Pereira, mãe da paratleta. 

 

A adolescente Anne Karoline também 
recebeu homenagem e contou que se sente 
lisonjeada em saber que sua trajetória inspira 
outras pessoas. 

“É bom ver que as pessoas com 
deficiência hoje têm uma maior visibilidade e 
eu fico muito feliz em poder ser uma representante e ser vista como referência. Quero ajudar muitas 
pessoas a passar por momentos ruins e superar seu limite todos os dias”, falou. 
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Segunda parcela dos cartões do Bolsa Merenda será paga no dia 10 de 

setembro 

 

A Prefeitura de Gravatá anuncia que no dia 10 de setembro será realizado o pagamento referente 
à segunda parcela do Bolsa Merenda. O saldo ficará disponível no cartão, com valores de 50 reais por 
cada aluno matriculado na rede municipal de ensino. 

A senha do cartão permanece a mesma e os responsáveis podem efetuar compras em 
estabelecimentos cadastrados. Mais de 8 mil 
estudantes foram beneficiados com o programa, 
que visa auxiliar as famílias no suplemento 
alimentar das crianças e adolescentes durante a 
pandemia. 

Uma nova remessa dos cadernos de atividades também será entregue durante o mês de 
setembro, onde os responsáveis pelos estudantes levarão para as escolas os atuais cadernos 
respondidos e pegarão um novo material de estudos. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segunda-parcela-dos-cartoes-do-bolsa-merenda-sera-paga-no-dia-10-de-setembro/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/segunda-parcela-dos-cartoes-do-bolsa-merenda-sera-paga-no-dia-10-de-setembro/
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Campanha da vacina contra tríplice viral irá até o mês de outubro 

A campanha da 

vacina que previne a 

tríplice viral (sarampo, 

caxumba e rubéola) 

continua em Gravatá. A 

ação é uma parceria da 

prefeitura, através da 

Secretaria de Saúde, 

com o Ministério 

Público. As aplicações 

das doses, que são 

destinadas para 

pessoas entre 20 e 49 anos, tiveram início no mês de março e 

seguem até outubro. A coordenadora do Programa Nacional 

de Imunização, Isleide Silva, ressaltou a importância de a 

população estar atenta ao prazo. 

“Sarampo é uma doença perigosa, altamente 

contagiosa e que pode levar a óbito ou deixar sequelas. A 

vacina é uma das armas mais poderosas que temos para a 

prevenção de diversas doenças”, alertou a coordenadora, que 

também recomendou aos gravataenses que procurem a Unida 

de Básica de Saúde mais próxima de suas casas para receber 

a dose. 

Até o momento, mais de 7 mil gravataenses já 

tomaram a vacina, que está disponível em todas as 22 

unidades da cidade. Cleitiane Lima é moradora do 

bairro do Prado e tomou a dose na última sexta-feira 

(28), junto com a mãe. Elas decidiram ser vacinadas no 

Posto de Saúde Fernando da Veiga Pessoa (Posto 1). 

“Fiquei sabendo da vacinação quando vim ao 
posto saber se tinham a vacina que os meus filhos 
precisavam e foi 
bom, porque a 
enfermeira me 

informou sobre a campanha e resolvi tomar a segunda dose. Acho o 
atendimento desse posto muito legal. Sempre sou bem atendida”, 
relatou. 

A decisão de realizar a ação partiu do Ministério Público, devido a um surto de sarampo ocorrido 
no ano passado. Cerca de 5,3 milhões de pessoas já foram vacinadas em todo o país, entre março e 
agosto, embora a campanha tenha o objetivo de vacinar cerca de 90 milhões de pessoas. O número 
ainda não foi alcançado por causa da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde informa 
que, mesmo após a campanha, as vacinas continuarão disponíveis nos postos e que a vacina não é 
recomendada para idosos e gestantes. 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/campanha-da-vacina-contra-triplice-viral-ira-ate-o-mes-de-outubro/
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SAMU de Gravatá ganha mais uma ambulância e frota da saúde já chega a 

16 veículos 

A saúde pública 
de Gravatá vive um 
momento ímpar na 
história. Com a chegada 
de mais uma ambulância 
para o Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, a frota 
de veículos já chega a 
14 ambulâncias e 2 
motolâncias. 

“Quando esta 
gestão chegou aqui, em 
2017, a frota de veículos 
estava sucateada, muitos 
atendimentos de urgência 
tinham que ser realizados 

pelo Corpo de Bombeiros. Hoje, com muito trabalho e 
compromisso, temos viaturas equipadas e de prontidão 
para atender os gravataenses em resgates, 
transferências e dar todo o suporte que a população 
precisa”, disse o secretário de Saúde, Luiz Ribamar 
Melo. 

A professora Maria Edneide observou a 
chegada da nova ambulância e destacou a 
felicidade em ver mais uma conquista para o 
município. 

“Nós, gravataenses, nos sentimos acolhidos. Saber que há uma gestão que se preocupa e que 
corre atrás do melhor para nossa cidade me deixa muito feliz. E quando se trata de saúde, quanto mais 
investimentos melhor, porque podemos precisar a qualquer momento”, disse. 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/samu-de-gravata-ganha-mais-uma-ambulancia-e-frota-da-saude-ja-chega-a-16-veiculos/
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/samu-de-gravata-ganha-mais-uma-ambulancia-e-frota-da-saude-ja-chega-a-16-veiculos/
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O biomédico aposentado Paulo Coelho, reside em Gravatá há dez anos e aponta as mudanças 
que tem notado na saúde pública de Gravatá.  

“Quando vemos obras e investimentos como essa ambulância, ficamos satisfeitos em saber que 
nossos impostos estão sendo aplicados em melhorias que irá nos favorecer. Acho importante que numa 
pandemia como esta, haja mais ações voltadas para a saúde pública”, falou. 

A Secretaria de Saúde destaca que, apesar do novo veículo ser de uma unidade móvel básica, 
ele receberá equipamentos adicionais que irá transformá-la em uma unidade avançada. 
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Covid-19: Confira o Boletim Oficial na segunda (31/08) 

 

No boletim da segunda-
feira (31), Gravatá registra mais 
3 casos confirmados da Covid-
19, além de 3 pacientes 
curados. 

Hoje, Gravatá tem 
notificado 587 casos 
confirmados de Covid-19, dos 
quais 60 pacientes vieram a 
óbito e 460 já estão curados. Os 
outros 67 pacientes seguem em 
tratamento hospitalar ou 
isolamento domiciliar. 

Em investigação, foi 
notificado 1 novo paciente e 
dois óbitos, as vítimas tinham 69 
e 65 anos, e hoje, o município 
tem 121 casos mais 4 óbitos em 
investigação que aguardam o 
resultado dos exames. 

Mais 8 casos e 1 óbito 
foram descartados para Covid-
19 e o número já chega a 1536 
casos que testaram negativo para o novo coronavírus. 

Todos os pacientes e parentes que tiveram contato próximo a quem está com diagnóstico 
confirmado ou em investigação estão recebendo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

Diante do cenário, a prefeitura reforça à população que mantenham as medidas de higiene e 
segurança e que se mantenham em quarentena em suas residências. Neste momento também é 
importante evitar as Fake News e para ter acesso às reais informações, os gravataenses devem acessar 
fontes seguras, como o site e redes sociais da Prefeitura de Gravatá. 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/covid-19-confira-o-boletim-oficial-desta-segunda-31-08/
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Conclusão  

 

Pelo exposto, concluímos nossa apresentação de forma resumida das ações, no período de 

março/20 até agosto/20,  da Gestão Municipal de Gravatá integradas com a sociedade e empreendidas 

nos nossos intensos trabalhos diários, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), no enfrentamento a pandemia e no cumprimento das metas do eixo 15 - Juntos pela Segurança 

na Saúde – COVID-19, este, estabelecido pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco (MP-PE) 

dentro do Projeto Cidade Pacífica na versão do ano de 2020.  
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              Anexo 1 – Gráficos - Boletim de Gravatá - Covid-19 

  

 

 
NOTA: período de março/20 até agosto/20. 
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          Anexo 2 - Plano Municipal de Contingência_Covid-19 

 

 

Para acessar pela internet o Plano Municipal de Contingência_Covid-19:  

Passo 1 - Acesse: www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transparencia/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 - clique no ícone:   

 

 

 

 

Passo 3 - clique no botão: (documento com 21 páginas) 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir, o Plano Municipal de Contingência_Covid-19:  

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transparencia/
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                   Anexo 3 – Acesso as LIVE e vídeos institucionais 

Para acessar pela internet as LIVE’s das ações do Covid-19:  

Passo 1 - Acesse: www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transparencia/   

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 - clique no ícone:   

 

 

 

 

Passo 3 - clique no botão:     

 

 

Passo 4 - clique no botão:     

 

Passo 5 – No canal do YOUTUBE acesse as lives municipais específicas no enfrentamento da 

pandemia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transparencia/
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  Anexo 4 - Decretos 

Para acessar pela internet os decretos específicos das ações do Covid-19:  

Passo 1 - Acesse: www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transparencia/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 - clique no ícone:   

 

 

 

 

 

Passo 3 - clique no botão:     

 

 

 

 

Apresentamos a seguir, cópias dos decretos municipais específicos no enfrentamento da 

pandemia:  

 

 

 

http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/transparencia/

