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Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 
A 

DECRETO Nº 163/2007 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA 
COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO 
MUNICÍPIO AFETADA POR INTENSA REDUÇÃO DAS 
PRECIPITAÇÕES HÍDRICAS. 

A Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
12 do Decreto Federal nº 895, de 16 de agosto de 1993, e pela 
Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil, e 

Considerando o baixo índice de precipitação pluviométrica 
registrado nos últimos meses, o que provocou uma estiagem que assolou o Município há 
aproximadamente 08 (oito) meses, resultando na escassez d'água para consumo humano e animal, 
extinção das áreas de pastagens, comprometendo a safra cafeeira, ocasionando a perda total de culturas 
temporárias e quebra da produção de leite, além da depressão brusca das atividades de comércio, que é 
de grande relevância para o Município, contribuindo todos estes fatores para a privação parcial ou total 
do atendimento das necessidades básicas das Comunidades; 

Considerando que a estiagem provocou danos humanos, 
materiais e ambientais e os conseqüentes prejuízos econômicos e sociais registrados no formulário de 
avaliação de danos anexo a este Decreto; 

Considerando que de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Resolução Nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil o nível de intensidade da estiagem foi 
dimensionada como sendo de Nível III (Grande); e 

Considerando que concorrem como critérios agravantes da 
anormalidade o despreparo da Defesa Civil e administração locais, a baixa percepção de risco das 
comunidades afetadas, a tendência para agravamento e o grau de vulnerabilidade do cenário. 

DECRETA: 

Art. 1 º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como 
SITUAÇÂO DE EMERGÊNCIA no Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito 
Santo, tendo em vista a intensa redução das precipitações hídricas, ocasionando estiagens, 
secas, queda intensa na umidade relativa do ar e incêndios florestais. 
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo 
Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexo a este Decreto. 

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob 
a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o 
desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação 
real desse desastre. 
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Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Art. 3Q Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a 
realização de càmpanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. 
Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC. 

Art. 4Q De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5Q da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes 
de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de 
risco iminente: 

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, 
para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas; 

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou 
prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos 
ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade 
provoque danos à mesma. 

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa 
que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 90 
(noventa) dias. 

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um 
máximo de 180 dias. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, em 04 de dezembro de 2007. 

A~ 
Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, na data supra. 

RADINI 
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1 - Tipificação 
Código 

NE.SES 12.401 
NE.SSC 12.402 
NE.SQU 12.403 
NE.SIF 12.404 

3- Localização 

AVALIAÇÃO DE DANOS 

Denominação 
1 2- Data de Ocorrência 

Dia Mês Ano Horário 
ESTIAGENS 
SECAS 
QUEDA INTENSA DA UMIDADE RELATIVA DO AR 
INCENDIOS FLORESTAIS 

1 1 

UF: ESPÍRITO SANTO Municí io: SÃO GABRIEL DA PALHA 

4 - Área Afetada 
Tipo de Ocupação 

Não existe/ Urbana Rural Urbana e 
Não afetada Rural 

Residencial o o X o o 
Comercial o o o o X 
Industrial o o X o o 
Agrícola o o o X o 
Pecuária o o o X o 
Extrativismo Vegetal o o o X o 

Reserva Florestal ou AP A o o o X o 

Mineração o o o o 

Turismo e outras o o o o 

Descrição da Área Afetada 

TODO O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME MAPA EM ANEXO . 

,.:t· 

5 - Causas do Desastre - Descrição do Evento e suas Características 

LONGO PERÍODO DE SECA QUE PROVOCOU DESASTRES NO MUNICÍPIO, 
CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. 

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL- SEDEC Telefones - (061) 223 - 4717 
Esplanada dos Ministérios - Bloco "E" - 6º Andar (061) 414 -5802 
Brasília/DF (061) 414- 5806 
70067-901 

Telefax - (061) 226 - 7588 
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6 - Danos Humanos o a 14 15 a 64 anos Acima de Gestantes Total 
Número de Pessoas anos 65 anos 

Desalojadas 

Desabrigadas 

Deslocadas 35 26 04 02 67 

Desaparecidas 

Levemente Feridas 

Gravemente Feridas 

Enfermas 

Mortas 

Afetadas 35 26 04 02 67 

7 - Danos Materiais 
Danificadas Destruídas Total Edificações 

llsidenciais Populares 
Quantidade Mil R$ Quantidade MilR$ Mil R$ 

Residenciais - Outras 

Públicas de Saúde 

Públicas de Ensino 

Infra-Estrutura Pública 

Obras de Arte 

Estradas (Km) 

Pavimentação de Vias 
Urbanas (Mil m2

) 

Outras 

munitárias 

articulares de Saúde 

Particulares de Ensino 

Rurais 

Industriais 

Comerciais 

I 
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8 - Danos Ambientais Intensidade do Dano Valor 
Recursos Naturais Mi!R$ 

Água Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta 

Esgotos Sanitários o o o o o 

Efluentes Industriais o o o X o o 

Resíduos Químicos o o o o o 

Outros o o o X o o 

Solo Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta 

Erosão o o o o o 

Deslizamento o o o o o 

Contaminação o o o o o 

Outros o o o X o o 

Ar Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta 

Gases Tóxicos o o o X o o 

Partículas em suspensão o o o o o 

Radioatividade o o o o o 

Outros o o o X o o 

Ira Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta 

Desmatamento o o o o o 

Queimada o o o X o o 

Outros o o o X o o 

Fauna Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta 

Caça Predatória o o o o o 

Outros o o o X o o 
·-.. ' ~ --· - - - --- - -- -- -- -- ~ - - --.., - - - - -- -· . - - ·-. - --

9 - Prejuízos Econômicos 
Setores da Economia Quantidade Valor 

Agricultura produção MilR$ 
Grãos/cereais/leguminosas t 

3.166.800 8.064,100,00 
Fruticultura t 
Horticultura t 
Silvicultura/Extrativismo t 
Comercial t 
Outras 9.555 t 95.900,00 

Pecuária cabeças MilR$ 
Grande porte 576 uni d 388.800,00 
Pequeno porte uni d 
Avicultura uni d 
Piscicultura mil unid 
Outros 1.250.000 L Unid (LEITE) 562.500,00 

Indústria produção Mi1R$ 
Extração Mineral t 
Transformação uni d 
Construção uni d 
Outros uni d 

Serviços Prest. de Serviço MilR$ 
Comércio 2.157 uni d 12.000,00 
Instituição Financeira uni d 
Outros uni d 

I 
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Descrição dos Prejuízos Econômicos 

10 - Prejuízos Sociais 
Serviços Essenciais 

Abastecimento d' Água 
Rede de Distribuição 
Estação de Tratamento (ETA) 
Manancial 

Energia Elétrica 
Rede de Distribuição 
Consumidor sem energia 

Transporte 
Vias 
Terminais 
Meios 

lmunicações 
Rede de Comunicação 
Estação Retransmissora 

Esgoto 

Gás 

Lixo 

Rede Coletora 
Estação de Tratamento (ETE) 

Geração 
Distribuição 

Coleta 
Tratamento 

Saúde 
Assistência Médica 
Prevenção 

Educação 
Alunos sem dia de aula 

Alimentos Básicos 
Estabelecimentos. armazenadores 
Estabelecimentos comerciais 

Descrição dos Prejuízos Sociais 

_, ,, 

.. 

Quantidade Valor 
Mi!R$ 

1 ;id 
MilR$ 

1 :nsumidor 

MilR$ 

1 ~:d 
. umd 

MilR$ 

1 ~~d 
MilR$ 

1 :iid 

Mi!R$ 

1 :: 

MilR$ 

1 ~ 
MilR$ 

1 p.d~a 
p.dia 

Mil R$ 
aluno/dap 

MilR$ 

estabelec. 

CONFORME RELATÓRIO ANEXO QUE DEMONSTRA QUEDA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS E 
FALTA DE MÃO-DE-OBRA NA ZONA RURAL, QUE ESTÁ GERANDO DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 



11 - Informações sobre o Município 
Ano Atual Ano Anterior 

População (hab ): 1 Orçamento (Mil R$): PIB (Mil R$): 1 Arrecadação (Mil R$): 
28.878 34.3 83. 750,00 99.486.738,00 27.998.001,45 

12 - Avaliação Conclusiva sobre a Intensidade do Desastre (Ponderação) 
Critérios Preponderantes 
Intensidade dos Danos Pouco Médio ou Importante Muito Importante 

Importante Significativo 
Humanos o o o X o 
Materiais o o o X o 
Ambientais o o o X o 

Vulto dos Prejuízos Pouco Médio ou Importante Muito Importante 
Importante Significativo 

Econômicos o o o X o 
Sociais o o o X o 

Necessidade de Recursos Pouco Vultosos Mediamente Vultosos porém Muito Vultosos e 

'plementares 
Vultosos Disponíveis Não Disponíveis no 

ou Significativos SINDEC 

o o o o 
Critérios Agravantes Pouco Médio ou Importante Muito Importante 

Importante Significativo 
Importância dos Desastres Secundários o o o X o 
Despreparo da Defesa Civil Local o o o X o 
Grau de Vulnerabilidade do o o o X o 
Cenário 
Grau de Vulnerabilidade da Comunidade o o o X o 

Padrão Evolutivo do Desastre Gradual e Gradual e Súbito e Súbito e 
Previsível Imprevisível Previsível Imprevisível 

o o X o o 
Tendência para agravamento Não Sim 

o o X 
Conclusão 

o o ox o 
Nível de Intensidade do Desastre 

I II III IV 

r' Pequeno Médio Grande Muito 
Porte do Desastre ou Acidente Grande 

13 - Instituição Informante 
Nome da Instituição Responsável 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES PAULO ROBERTO VALENTIM 
r 

§ 

Cargo A"inatu., . Telefone Dia Mês Ano 
SECRETÁRIO DE OBRAS E 27-3727-1366 28 11 2007 

DESENVOLVIMENTO URBANO 
V 

14 - Instituições Informadas Informada 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil o 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil o 

15 - Informações Complementares 
\ Taxa de conversão para o Dólar Americano: 1,80 Moeda utilizada no preenchimento: REAL 
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Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
SÃO GABRIEL DA PALHA- ES 

DIAGNÓSTICO DOS EFEITOS DA SECA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA'."'"" ES 

O Norte do Estado do Espírito Santo tem uma característica histórica de déficit de 

chuva, entretanto nos últimos 08 (oito) meses, tais problemas se agravaram com tamanha 

intensidade que colocaram a região em condições semelhantes ás áreas secas do 

Nordeste do Brasil. 

O diagnóstico da situação produzida pela seca no Município de São Gabriel da 

Palha levantado pelas Secretarias Municipais, segmentos da sociedade e analisados pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil é altamente preocupante e calamitosa, com 

reflexos a curto, médio e longo prazo. Reflexos estes que produzem um quadro de 

penúria para a· agricultura e para quem depende de emprego ligado ao campo, com 

reflexos negativos sobre a estruiura econômica social. 

O comercio local está sofrendo um desaquecimento nas vendas e promovendo 

demissões. Com a falta de recursos financeiros e trabalho no campo, a situação dos 

• , proprietários rurais e trabalhadores esta insustentável. 

1 Os pequenos córregos e nascentes estão secando, as pastagens estão secas e 

podem morrer. A cafeicultura esta ameaçada, podendo chegar a 70% de perca na 

produção da lavoura não irrigada e mesmo a lavoura irrigada com a diminuição da água a 

perca deva chegar a 40%. 

O êxodo rural é evidente devido à falta de trabalho e perda das lavouras. Com a 

vinda destes trabalhadores para as periferias da cidade a situação se agrava cada vez 

mais, pois os mesmos irão viver em situação de miséria, situação esta que já é evidente 

para os bóias frias moradores da cidade, que devido a falta de trabalho na cafeicultura e 

~m outras lavouras estão passando necessidades e dependendo cada vez mais da ajuda 

dos órgãos governamentais, pois necessitam cada vez mais de sextas básicas fornecidas 

pela Prefeitura Municipal. . . ~p·· .$J,_ .-. ~ 
{v \}CP-'., 
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Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
SÃO GABRIEL DA PALHA- ES 

Apresentamos a seguir o levantamento feito pelas Secretarias Municipais, 

segmentos da sociedade e da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, onde podemos 

constatar a grave situação por que atravessa o Município de São Gabriel da Palha -ES 

São Gabriel da Palha-ES, 29 de Novembro de 2007 

/Jf,· ~ 
PAULO ROBERTO VALENTIM 

Coordenador Executivo Municipal 



Relatório das famílias beneficiadas com cesta básica em funcão dos. danos 
causados pe!a seca no Mun&cípio de São Gabriel da Palha 

O Município de São Gabriel da Palha está localizado no norte do Espírito 

Santo, tendo uma população de 28.862 habitantes pertencente ao semi

árido capixaba o que contribui para períodos de seca, com chuvas ocasionais 

concentradas em poucos meses do ano. 

A industria de confecção de facção de jeans, do plantio e colheita de café é 

maciça no município, empregando munícipes e pessoas de outras regiões 

que buscam em São Gabriel da Palha, melhores condições de vida por meio 

de empregabilidade . 

• ); O grande número de famílias que dependem do plantio, manuseio e colheita 

do café, um pouco de pecuária e coco a situação de seca contribuiu para 

exposição destas às diversas vulnerabilidades sociais, entre elas o êxodo das 

famílias rurais para zonas urbanas do município, intensificando ainda mais 

suas carências. 

A Secretaria Municipal de Ação Social tem como objetivo oferecer assistência 

social a quem dela necessitar, conforme preconizado na Constituição Federal 

de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social, onde esta última afirma em 

seu Art. 22 § 2º: 

"Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para 

atender necessidades advindas d~ situações de 

vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, 

a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a 

gestante, a nutriz ... ". 

Torna-se válido destacar que os benefícios eventuais são aqueles que visam 

contribuir com a promoção social do indivíduo dando-lhe condição digna, 

mesmo de maneira temporária, até que o mesmo possa tornar-se 

independente destes serviços. 

Em face da falta trabalho, e em decorrência da seca a Secretaria Municipal 

de Ação Social registrou aumento na demanda por cestas básicas e moradias 



pelas famílias que se encontram em estado de fragilidade econômico-social, 
. . . 

objetivando reduzir os gastos da família no que se refere à alimentação, 

podendo estas reorganizarem por determinado período seu orçamento 

familiar. 

A apresentação destas informações faz-se necessária para que se possam 

enumerar algumas famílias que demandaram o auxílio da Assistência Social, 

sendo que a relação com nome, endereço, composição familiar, condição de 

moradia, e a situação de vulnerabilidade, bem como as medidas de 

intervenção de médio e longo prazo que as famílias necessitam, encontra-se 

na relação familiar descritiva anexa a este relatório. /<Í)P'/. 
ifp ~ 

t> 
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Relacão Familiar Descritiva 

Nome: Antônio Vieira 

Endereço: Invasão (Próx. a rua da Pedra) 

Composição familiar: 5 pessoas 

Condição de moradia: 02 cômodos sendo um de madeira outro de lajota 

Situação de vulnerabilidade: a renda familiar depende do trabalho de 

diarista do Sr. Antônio e ficam sob sua responsabilidade seus três netos 

sendo todos de menor. Recebem R$ 54,00 do Programa Bolsa Família 

A família foi assistida pela SMAS, com cesta básica. 

Nome: Zenilda Prates de Oliveira 

Endereço: Rua Projetada; Nº03 ; bairro Aimorés 

Composição familiar: 5 pessoas 

Condição de moradia: casa alugada (R$ 280,00) 04 cômodos 

Situação de vulnerabilidade: na casa a renda familiar··é proveniente da 

aposentadoria de sua mãe e seu esposo que trabalha como diarista. 

A família foi assistida pela SMAS, com cesta básica. 

Nome: Dinalva Mendes Monteiro de Oliveira 

Endereço: Rua do campestre, Córrego 07 

Composição familiar: 9 pessoas 

Condição de moradia: casa alugada (R$ 60,00) de 02 cômodos de madeira 

Situação de vulnerabilidade: família com renda proveniente da renda de 

seu esposo que é diarista. A família paga um aluguel com valor mais baixo, 

pois a casa é de parentes. 

Nome: Creuza Maria dos Santos 

Endereço: Vila Comboni 

Composição familiar: 03 pessoas 

Condição de moradia: casa alugada (R$ 60,00) de apenas um cômodo 

1··' 



. Situação de vulnerabilidade: Dona Creuza, reside em uma casa alugada 

no valor de R$ 60,00 reais sendo que seu filho caçula paga o aluguel. 

Família freqüentemente assistida pela SMAS com diversas vulnerabilidades. 

Nome: Luzia Borges da Silva 

Endereço: Rua João Mendes; bairro Nova Comboni 

Composição familiar: 4 pessoas 

Condição de moradia: casa própria de 5 cômodos 

Situação de vulnerabilidade: Dona Luzia é freqüentemente assistida pela 

SMAS e por diversos Programas Sociais como Bolsa Família. 

--1 Nome: Simone Lourenço Ribeiro 

Endereço: Invasão 

Composição familiar: 7 pessoas 

Condição de moradia: Casa alugada (R$ 80,00) 3 cômodos 

Situação de vulnerabilidade: o marido da requerente encontra-se 

desempregado e a família está há 05 meses no município, pois vieram de .--

Minas Gerais em busca de emprego. 

Família com renda proveniente do Programa Bolsa Família R$112,00. 

Nome: Carmem Martins da Rocha Moreira 

Endereço: Viveiro Verde Braz; bairro Santa Helena. 

Campos ição familiar: 3 pessoas 

Condição de moradia: casa cedida pelo patrão (Eumail de Medeiros 

Bastos) 

Situação de vulnerabilidade: A requerente foi atropelada e não esta 

podendo trabalhar, seu marido e filho são diaristas. 

Nome: Vanuza de Souza dos Santos 

Endereço: Rua Paulino Massucati, s/n; bairro São Sebastião 

Composição familiar: 5 pessoas 

Condição de moradia: 01 cômodo cedid'I'' · 
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Situação de vulnerabilidade: reside em um cômodo cedido pelo seu 

sogro. A família é de Nova Venécia e ambos estão desempregados vivendo 

com auxilio da comunidade. 

A casa apresenta péssimas condições de higiene e moradia. 

Nome: Juarez Eufrásio Ciriaco 

Endereço: Córrego São Bento em São Bento Barra Seca 

Composição familiar: 5 pessoas 

Condição de moradia: 

Situação de vulnerabilidade: reside em terreno cedido pelo patrão e 

vivem da renda do que produzem - trabalhadores rurais . 

Família beneficiária do Programa Bolsa Família . 

Nome: Rosali de Oliveira 

Endereço: Patrimônio São Jorge da Barra Seca 

Composição familiar~ 7 pessoas 

Condição de moradia: moram em casa cedida pelo patrão (Augustinho) 

Situ~ção de vulnerabilidade: Pouco tempo que estão trabalhando e como 

Rosali estava grávida a situação de fragilidade se intensificou. A família foi 

atendida pela SMAS com cesta básica e vestuário de neném e também tem 

sido acompanhada pela Assistente Social da Secretaria Municipal de Saúde. 

- Nome: Marli Gonçalves Reis - grávida 

Endereço: Rua Darli Streiq ; n 10 ; bairroJardim Vitória 

Composição familiar: 5 pessoas 

Condição de moradia: reside em casa cedida pela sogra 

Situação de vu!nerabmdade~ por complicações entre a requerente e seu 

companheiro a mesma separou-se e esta chefiando a família com auxilio de 

sua sogra que cedeu moradia. 

Encontra-se desempregada e recebe Bolsa Famíl~"' 

/ 
(__.---



Nome: Josina Ferreira Carvalho 

·Endereço: Rua São Braz; bairro Santa Terezinha 

Composição familiar: 2 pessoas 

Condição de moradia: casa alugada 

Situação de vulnerabilidade: o Beneficio de Prestação Continuada -BPC 

(R$ 380,00) de seu companheiro foi suspenso e a única renda da família é 

proveniente da aposentadoria de Josina. 

Nome: Jucilene Lima de Souza 

Endereço: Rua Projetada ; bairro Aimorés - Próx. a igreja Católica 

Composição familiar: 6 filhos 

Condição de moradia: casa cedida 

Situação de vulnerabilidade: família vinda de Barra de São Francisco 

dependente da comunidade, o esposo faleceu deixando Jucilene, grávida de 

sete meses em situação de extrema vulnerabilidade já que o mesmo é quem 

trabalhava para sustentar a família. 

Nome: Maria das Dores Teixeira 

Endereço: Rua Projetada 04; bairro Aimorés próx. igreja de São Benedito 

Composição familiar: 5 pessoas 

Condição de moradia: 

Situação de vulnerabilidade: família saiu da zona rural em busca de 

emprego na zona urbana atualmente a família é dependente do trabalho de 
/1 

diarista do esposo de dona Maria. Seus três netos residem na casa. ·~--

Nome: Thereza das Neves 

Endereço: Invasão 

Composição familiar: 7 pessoas 

Condição de moradia: casa na invasão de 4 cômodos 

Situação de vulnerabilidade: Dona Tereza é freqüentemente assistida 

pela Prefeitura Municipal, os filhos que residem com ela tem problemas 

mentais, sendo ela beneficiária do PBF e do BPy: 
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Medidas de intervenção emergênciais adotadas foram: 

e Doação de cestas básicas; 

e Enxoval para bebe; 

• Colchão; 

• Fraldas descartáveis; 

e Outros. 

Medidas de intervenção de médio e longo prazo: 

Acompanhamento sistemático das famílias por parte da equipe técnica da 

Assistência Social, dando continuidade à concessão de benefícios referentes às 

• l novas demandas advindas dessas famílias, até que as mesmas se emancipem. 

Obs: O relatório apresenta uma amostra das famílias que estão sendo 

assistidas pela Secretaria Municipal de Ação· Social, haja vista que este 

relatório se tornaria extenso se colocadas todas as famílias . 
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Secf'etária Municipal de Ação Social 

) ()l ' 
vµ, ~;-) 1Y~ /~ ' \~ r/+ yf 0 
á~!na Peref ra fie Ar~o 
ssistente SedaD /""· 

1 J 
I I ! 

j I j 
I 



i l 

TabNet Win32 2.6: Morbidade Hospitalar do SUS - po_r local de residência - Espfrit... Página 1 de 2 

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência -
Espírito Santo 

Internações por Mês competência segundo Capítulo CID-10 
Município: São Gabriel da Palha 
Período: Jan-Set/2007 

Capítulo CID-10 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total 

TOTAL 157 199 211 264 235 202 257 198 236 1.959 

I. Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 21 27 28 42 29 19 22 13 20 221 
II. Neoplasias (tumores) 5 4 9 7 5 3 5 4 10 52 
III. Doenças sangue órgãos .) hemat e transt imunitár 3 2 2 2 1 4 3 1 18 
IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 6 5 12 7 8 6 3 5 5 57 
V. Transtornos mentais e 
comportamentais 7 4 4 10 12 19 13 9 78 
VI. Doenças do sistema 
nervoso 5 6 1 1 6 5 4 2 1 31 
VII. Doenças do olho e 
anexos 3 3 5 4 1 1 1 4 4 26 
VIII.Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 1 1 
IX. Doenças do aparelho 
circulatório 23 25 30 33 37 22 42 25 40 277 
X. Doenças do aparelho 
respiratório 13 17 18 36 32 28 37 34 34 249 
XI. Doenças do aparelho 
digestivo 29 27 33 24 27 28 29 20 32 249 
XII. Doenças da pele e do 

e) tecido subcutâneo 2 1 1 1 5 
XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo 5 5 3 4 6 7 3 4 7 44 
XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 7 19 13 29 26 23 27 24 23 191 
XV. Gravidez parto e 
puerpério 18 35 34 43 29 42 38 26 25 290 
XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 2 3 4 2 3 14 
XVII.Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 1 1 1 3 1 1 8 
XVIII.Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 3 4 1 1 5 14 
XIX. Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 10 13 14 14 13 15 16 14 21 130 

XX. Causas externas de 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde pa~ais informações. 
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Morbidade Hospitalar do _SUS - por local de residência -
Espírito Santo 

Internações por Mês competência segundo Capítulo CID-10 
Município: São Gabriel da Palha 
Período: Jan-Set/2007 

Capítulo CID-10 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total 

morbidade e mortalidade 
XXI. Contatos com serviços 
de saúde 

1 

1 2 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações. 

Copia como .CSV Copia para TabWin 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Of.nº.: 284/2007-SEMAGMA São Gabriel da Palha - ES, em 28 de novembro de 2007. 

Ilmo. Sr. 
PAULO ROBERTO VALENTIM 

• Presidente do COMDEC 

Em resposta ao of. Nº 435/2007, concluiu-se que a .estiagem ocas10u para os agricultores e 
consequentemente para o Município, enormes prejuízos, tais como: 

• Perdas na produção do café conilon - 40% (quarenta por cento); 
e Diminu!ção na produção de leite - 80% (oitenta por cento); 
e Perdas na pecuária de corte - 99% (noventa e nove por cento) negócio; 
" Diminuição do volume de água - 80% (oitenta por cento); 
e Perda na agricultura de subsistência - 80% (oitenta por cento); 
• Diminuição trabalhista rural (diarista)- 99% (noventa e nove por cento); 
• Aumento das queimadas - 99% (noventa e nove por cento); 
• Redução das plantações - 99% (noventa e nove por cento); 

Atenciosamente, 

,aUvi: 
DAURIJOSÉ TAMANHÃO 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
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INFORMACÕES CLIMÁTICAS E EFEITOS DA ESTIAGEM NO 
NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO: SÃO GABRIEL DA PALHA 

Neste 1nunicípio existe um déficit de chuva de 76,5mm, acumulados a partir 
de janeiro em relação à média da série histórica (20 anos), no entanto, existe 
um déficit de chuva acumulado em relação à demanda das culturas (Eto) de 
422,5m1n, como pode ser observado na tabela O 1 abaixo: 

Tabela O l: Dados de precipitação média mensal histórica, precipitação 
mensal do ano de 2007 e necessidade potencial (Eto )de água pelas culturas, 
em mm, para o município de São Gabriel da Palha - ES. 

Mês * Chuva média da Chuva de 2007 (mm) *Necessidade 
série histórica potencial (Eto) 

(mm) de águas das 
culturas da 
sé ri e histórica . 

Janeiro 155 110,80 161 
Fevereiro 116 248,60 139 

Março 103 51,00 138 
Abril 62 129,80 104 
Maio 37 14,40 80 
Junho 31 8,90 62 
Julho 46 4,00 80 

Agosto 28 26,40 89 
Setembro 61 60,10 104 
Outubro 100 8,50 128 

Ano 739 662,5 1085 
*Média histórica de 20 anos. 

Em cima destas infonnações climáticas, inerente ao mumc1p10 de São 
Gabriel da Palha, até o mês de outubro de 2007, se conclui que: 
=> Haverá uma redução drástica na produtividade das atividades 

agrícola e pecuária, que não estiverem sendo irrigadas, tais como: café, 
coco anão verde, banana culturas brancas ( milho e feijão), leite e 
pastagem; 
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=> Os mananci:üs já apresentam sinais evidentes de exaustão, ·podendo 
ser interrompido a qualquer momento. Alguns já secaram; 

=> Demanda energética violenta, via irrigação; 
=> Aumento no custo de produção das atividades irrigadas, reduzindo 

assim, o lucro do agricultor familiar; 
=> Para os agricultores que fizeram financiamento para uma atividade 

agrícola ou pecuária, não irrigada, estão com problemas; 
=> Aumento no custo da mão-de-obra; 
=> 100% de abortamento na cultura do coqueiro, não irrigada; 
=> Reflexo na redução da produção da lavoura de coco anão verde, não 

irrigada, até 2009; 
=> Um déficit de chuva de 422,Smm, acumulado, em relação às 

demandas das· culturas (Eto ), como o que esta ocorrendo, em São 
Gabriel da Palha, até o mês de outubro de 2007, é altamente marginal, 
para o desenvolvimento e produção do cafeeiro conilon, não irrigado, 
com reflexo na redução da produção do próximo ano. 

Diante do exposto, concluímos que a agricultura não irrigada, no município 
de São Gabriel da Palha, no ano de 2007, está passando por um processo de 
falência, com conseqüências, imprevisíveis para o futuro da economia 
local. 

MEDIDÀS EMERGÉNCIAIS 

./ A construção de caixas secas, em todos os carreadores das propriedades 
rurais do município. Serão utilizados as duas retroescavadeiras, 
adquiridas com recursos do PRONAF. O atendimento, será, 
prioritariamente, via associações rurais. O preço a ser cobrado, pelo 
valor da hora máquina, a título de sugestão, poderá ser de 50% 
(cinqüenta por cento), do valor da hora máquina deliberado pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, enquanto 
perdurar a seca, como medida provisória e emergência!. 

ivIEDIDAS A IVIÉDIO E LONGO PHAZO 

./ Campanha educativa voltada para a conscientização da população rural e 
urbana:> vislumbrando uma adequação entre a oferta e demanda por 
recursos hídricos, que seria implementada através de um Programa de 
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Conscientização para a Convivência com a Estiagem na Região Norte do 
Espírito Santo. 

Quadro Atual 

.~.. ·. < . 
. .. : ·; -~ ... t ... ., '' . • •• •' . . . 

Falência da agricultura e da pecuária não irrigada 

t 
Exaustão dos mananciais 

l 00% de abortamento f a cultura do coqueiro 

Reflexo com redução na produção da lavoura de coco, 
até 2009 

Reflexo com redução Iia prodL_Jção de café, para o 
próximo ano 

Conclusão 

O êxodo rural, com consequencias 
sociais imprevisíveis. Finalizando, se 
não houver decisões políticas, 
priorizadas para a agropecuária 
municipal, dificilmente a agriculiura 
familiar sobreviverá num município de 
terras acidentadas, quentes e secas, 
como é o nosso, como veremos no 
mapa em anexo. 

.<t;f~ (J. "O" -v " I . 
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O Índice Termo-Hídrico (HTC), do município de São Gabriel da Palha, 
inerente ao ano de 2007, até o mês de outubro, já alertava, para as autoridades 
municipais, o que poderia acontecer durante o ano em curso, com relação às 
condições climáticas. Eis o resultado mesmo: 

MêsfAno .·Rfmrtt) . T( ºGL 
jan/07 tto,so· 26,70 
fev/07 '24t(6ô 26;30 

., 

.. 51,00.· 26,30 mar/07 
abr(07 129,80. 25,40 
mai/07 14,4o' 22.20 
iun/07 8,90 21,40 
jul/07 . 4;00 21,00. 

ago/07 26,40 21,70 
set/07 60,10 ..•. 22,20 .. 
out/07 8,50 24,60 
nov/07 
dez/07 

INDICE TERMO-HÍDRICO 
SÃO GABRIEL DA PALHA- ES 

N? cléDIA$ HTC CLASSIFICACAbMENSAl.· 
31; 1,34 Nível óiiíti6 de Umidade 
28 3,38 Umidade· Excêssivá 
31 0,63 .. secá Moderada 
30 1,70 Umidade Excessivà, 
31 0,21 Seca Extrémcjril~nté Severa 
30 0,14 Seca Extremamente. Severa 
31 0,06 Seca Extremamente. Severa 
31 0,39 Seca.s~vera .. 
30 0,90 Secáleve. 
31 O, 11 Seca Extremamente Severa 

OBSERVAÇÕES: 
1- P ( mm ) = Precipitação mensal em milimetros. 
2- T ( ºC) = Temperaura média mensal em graus centí

grados. 
3- Nº de DIAS = No mês. 
4- HTC =Índice Termo-Hídrico. 

HTC CLASSIFICAÇÃO MENSAL 
Até 0,30 Seca Extremamente Severa 
0,31 - 0,6 Seca Severa. 
0,61 - 0,80 Seca Moderada 
0,81-1,0 Seca Leve 
1,01-1,5 Nível Ótimo de Umidade 

-'/:\Cima· cie 1, 5 Umidade Excessiva. 

A definição de de índice termo-hídrico (HTC) é a seguinte: É um índice 
empírico que vem sendo utilizado para o monitoramento da umidade do solo e 
~-É dado pela seguinte fórmula: HTC= LPM x O,llLT xlOO, onde: HTC é 
o índice termo - hídrico; 

LPM é o total da precipitação mensal; 
LT é a soma das temperaturas durante o mês. 

~a' 
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Outros dados pluviométricos, que acusavam, também, que as "coisas não iam 
bem" este ano, eram os dados de Precipitação (P), Evapotranspiração 
Potencial (ETP) e a diferença entre a Precipitação e a Evapotranspiração 
Potencial, mostrando, que a quantidade de chuva que caiu durante este ano, 
até o mês de outubro de 2007, foi inferior, na maioria dos meses, à que se 
perdeu pela evaporação do solo e transpiração pelas plantas 
(Evapotranspiração). Em outras palavras: "choveu para cima". Como veremos 
no quadro abaixo: 

cl~~Ar4Ç(j HjÓRrcq .~ s:~fy GÁ~RIELbA'PALHA- 2001 .. , '' ,-

200,00 - ----·- --- -1 
! 

150,00 - -·-· -- . -------1 
100,00 

; 

i 
1 ·, 
l 
j 

. ---------l 

i 
0,00 

-50,00. 

dezJOI 

. ~ 
noviíl7 

i 

-100:00 1 
.. ·-· ------ ------~ 

1 
-1SO,OO L ____________ _ 

. ,_,'·'.· ·:' 
---------,,--J 

janió7 ' fev/07 1 márioi' .· abr(ot ' mai/07 jun/07 jÚl/07 ago/07 set/07 out/07 novio7 dezl07 

EIP(min) 110,ao 248:60 · 51,00 .. .129,BO . 14.40 8,9p. ... 4,QO 2é),40 60,10 8,5() 

lillÉP(mm) 1,50,22· 129;53 · 137,91 ·124;68 · 115;44.' 107,2~ . 116:41 116,01 119,09 135,69 

DP-EP(mm) -39.42 119,07 . -86,91 ,p,12 ~10_1,04 ,98;39_ c106;41 C89,61 -58,99 -127,19 i' ·' 
~ ,;, .· -·' 

Num município, como o nosso, onde predomina: terras quentes, acidentadas e 
secas, o monitoramento dos dados pluviométricos, mês a mês, de cada ano que 
se inicia, se toma uma prática imperativa, uma vez que, um dos fatores que 
limita o desenvolvimento do município de São Gabriel da Palha é a escassez 
de água doce. O mesmo raciocínio, se aplica aos municípios 1imítrofes. Daí a 
importância de se envolver o Conselho Municipal de Vigilância Ambiental 
(COMVIGIA), nas discussões destas informações, supracitadas, nas suas 
reuniões mensais. É necessário também, que haja "vontade política", para se 
instalar no município, notadamente no meio rural, algumas práticas de baixo 
custo, visando a manutenção e preservação dos mananciais. Eis algumas: !
proteção de nascentes; 2- reflorestamento dos morros e encostas. A seguir 
mostraremos o quadro real do município de São Gabriel da Palha. 
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA - ES 

Algumas características das zonas naturais1 do município São Gabriel da Palha 

Zonas naturais 

Zona6 Terras quentes, acidentadas e secas 

Temperatura 

Média 
rnín. rnê 

ZONAS 

mais frio 
(ºC) 

Zona 6 é Terras 
quentes, 11,8 -
acidentadas 18,0 
e secas 

Média 
máx. 
mês 
mais 

quente 
("C) 

30,7-
34,0 

Relevo 

Decli- Meses 
vidade secos1 

J 

>8% 6,5 

Área(%) 

100,00 

Água 

Meses secos, chuvosos/secos e secos 1 

FMAMJJASOND 

p p p 

6 

1 
Fonte: Mapa de Unidades Naturais(EMCAPA/NEPUT, 1999); 

2 
Cada 2 meses parcialmente secos são contados corno um mês seco; 

3 
U- chuvoso; S -seco; P- parcialmente seco. 

,...~tv: !Y: 
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DISTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIA DE SÃO GABRIEL DA PALHA ~ ES 

DISTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIASÂO GABRIEL DA PALHA. ES 

.1600 .,T'.-.·~~~~-~~--------"-~-.-'-=-'---------·-""----'-----------. ·. · ... 

. · r4M· 
, __ <-.:x:·.~---~;:;:.:~ 

i 
·---·-·--------·-----------------;-·---:--------·--f 

l 
1 

-------------·--------· -"-----'-------------·--·--··--·----------··---------···-··--·---------··---····--------·----------1 

. N.0 DE PROPRIEOAbES 
RURAIS•. 

0-10ha 

1 
/:, 
r 

·---·~--

894 1 · 

. . . i ' . 

·.· ..... 

10" 50ha 

1 

l 
.......... --~-.- .. --~-··----·"'j 

------------ ----- ... ·- ....... -----:-- --·---~ 
f 

l-

----------------1 
.. ·--------130·---------·· --· .......... ·--.. ··-· --------------- --·-· -----

1 
. . . ~-···-·~r------·-1-. _ _,_J 

66 

50 -100tia > 100ha 



De: 
Para: 

Assunto: 

CarIOs Lobo <carloslobo45@hotmail.com> 03/12/2007 07:53 
<pmsgp@veloxmail.com. br> 
Dados comparativos. 

Prezado amigo: Paulo Roberto Valentim 
Bom-dial 

Página 1 de 

Segue o anexo. O mesmo, fala sobre dados comparativos da precipitação mensal (mm), do município de São 
Gabriel da Palha, em três momentos: 1- média 1976 a 2006; 2- ano de 2006; 3- ano de 2007, até o mês de outubro. 
Qualqu.er dúvida estyarei ao inteiro dispor. 
Um abraço. 
Carlos Lobo Teixeira. 

Receba GRÁTIS as mensagens do Messenger no seu celular quando você estiver offline. Conheça o MSN Mobile! 
Cadastre-se já! 

Dados comparativos .. gif 
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