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PREFEITURA MUNlCtPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO Do ESPÍRITO SANTO
SEMSA — Secretaria Municipalde Saúde

Baixo Guandu, 27 de janeiro de 2022.

DO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vinicius Dettoni Gobbo
A: COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPENATO CAPIXABA DE VOO LIVRE

Considerando o aumento exorbitante de casos confirmados e suspeitos nas últimas
semanas de COVID-19 no municipio.

Considerando que desde do dia 01 até o dia 26 de janeiro de 2022, houve um
aumento exponencial de casos confirmados de COVlD-19, chegando a um total de
966 positivos, destes, 543 ainda estão ativos.

Considerando o boletim epidemiológico nos últimos 7 dias tivemos 571 casos
confirmados de COVlD-19, totalizando um aumento da média móvel de casos ativos
em 1.150%.

Considerando que existe locais que possuem maior circulação de pessoas,
oferecendo maior risco de transmissão a população, favorecendo a maior
disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas
respiratórias ou contato.

Considerando que toda semana o mapa de risco é liberado pelo Estado do Espirito
Santo para os municipios, e de acordo com o instrutivo de cálculo da matriz de risco
avaliam o Coeficiente de Ativos, testes para 1.000 habitantes e estes para 1.000
Habitantes, analisando as últimas semanas o município tem grande possibilidade de
elevar o grau de risco.

Considerando que os municípios que fazem divisa com Baixo Guandu também estão

obtendo um aumento exponencial de casos de COVID-19 no mesmo período
mencionado acima.

Venho através deste, em razão do considerandos acima, comunicar, como medida
preventiva para o municipio, o CANCELAMENTO da 3ª ETAPA DO CAMPEONATO
CAPIXABA DE VOO LIVRE (GRANDE FtNAL) que se realizaria no periodo de 28 a 3D

de janeiro de 2022, com o intuito de minimizar a exposição entre as pessoas,
preservando prioritariamente a população guanduense. Determine que seja adiado o
evento de acordo com critérios determinados previamente pela secretaria municipal de
saúde de Baixo Guandu.
Atenciosamente;
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