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P O D E R  E X E C U T I V O
BOLETIM INFORMATIVO

VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA
NAS DIVISAS E NA RODOVIÁRIA

O Ministério da  Saúde, através do Programa
Nacional de Imunização, solicitou à Coordenação
Estadual de Imunização para que, em conjunto com os
municípios,  sejam instaladas barreiras,  para vacinar a
população contra a febre amarela.

Assim sendo, as polícias militar e rodoviária
federal, a guarda municipal e as equipes  de vacinadores da
Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
estarão fazendo blitz de vacinação, que serão realizadas
nesta sexta –feira (28/02), das 12 às 18 horas  e sábado
(01/03), das 07 às 18 horas, na Rodovia  Cachoeiro X
Soturno (próximo à empresa Compasso), na Rodovia
Cachoeiro X Alegre (Trevo da Coca – Cola ), Rodovia
Safra X Cachoeiro (Horto da União) e na Estação
Rodoviária de Cachoeiro.

A pessoa que desejar antecipar a imunização pode
se dirigir ao posto de vacinação contra febre  amarela na
Estação Rodoviária de Cachoeiro, das 07 às 19 horas,
sexta –feira (28/02) e sábado (01/03).

É bom ressaltar que a febre amarela é transmitida
também pelo mosquito “Aedes aegypti ”. De acordo  com
a estatística do Ministério da Saúde,  é uma doença que,
nos casos confirmados,  apresenta índices de 50% de
mortalidade.

INTERVENTOR QUER  IMPLANTAR MODELO
GESTOR NA CEASA – SUL

 O Prefeito em Exercício Jathir  Moreira esteve
reunido ontem (25/02), com o Interventor  da Ceasa – Sul
José Roberto Barbosa da Silva. Participaram da reunião o
futuro Secretário Municipal de Agricultura Glauber
Coelho, o Gerente Municipal Ary Moreira e o Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico Renato
Magalhães.

 O Interventor veio ao Município por solicitação
do Secretário de Estado da Agricultura Ricardo Ferraço,
para  firmar, junto à Prefeitura de Cachoeiro, uma parceria,
para dinamização e escoamento da produção agrícola do
sul do Estado.

 Barbosa disse ainda que dentro de 60 dias será
aberta a licitação para a ocupação das 16 lojas da Central,
e também será feita uma verificação no custo financeiro da
obra da Ceasa – Sul, já que foram gastos R$ 3 milhões de

reais. E que pretende implantar, a curto prazo, um feirão,
uma vez por semana, para a venda de produtos
hortifrutigranjeiros,  direto ao consumidor.

EDUCAÇÃO QUER DIRETORAS SENDO
GESTORAS DAS SUAS ESCOLAS

 O Secretário de Estado da Educação José
Eugênio Vieira se reuniu ontem (25/02), em Cachoeiro,
com todas as diretoras das escolas municipais e estaduais
da região sul. Eugênio adiantou que a Sedu vai  ministrar
um curso de capacitação para os diretores, para serem
também gestores das suas escolas.

SECRETÁRIO DISCUTE RECUPERAÇÃO
DAS ÁREAS DEGRADADAS PELAS PEDRAS

 O Secretário de Estado do Meio Ambiente Luís
Fernando Schettino se reuniu  ontem (25/02), com
representantes de todos os segmentos envolvidos  direta e
indiretamente com o setor de rochas ornamentais. Na
oportunidade, foi discutida a necessidade da recuperação
das áreas degradadas pelo setor na extração  da pedra.

COMISSÃO SE REÚNE PARA AGENDAR
EVENTOS PARA A TERÇA MUSICAL

A Diretora Geral do Teatro Musical “Rubem
Braga” Luciá Sampaio informou que a reunião realizada
na última segunda-feira (24/02), com representantes de
todos os gêneros de música praticados em Cachoeiro,
inclusive com a participação dos Corais e do
Conservatório de Música  de Cachoeiro, foi um sucesso,
pois o interesse pelo Projeto “Terça Musical” foi unânime.

 Assim sendo, foi criada uma comissão  para
elaborar o Projeto, coordenar a agenda de eventos e passar
informações para a imprensa. A primeira reunião  acontece
hoje (26/02), às 19 horas, no Teatro “Rubem Braga”.

Segundo Luciá, já está definido que o primeiro
show será eclético, com  o ingresso ao preço único de R$
3,00, mas a data ainda não ficou marcada. Outra exigência
do projeto é que os shows serão montados e produzidos
por profissionais, inclusive com cenários.

 A Comissão está constituída dos seguintes
membros:   Silvia Bellumat

(Gospel); Ruy Guedes (Seresta); Márcio Lacerda
(MPB); Laeci Ferreira  de Souza (Coral); Felipe Rabelo
(Conservatório de Música) e Luciá Sampaio (Teatro
“Rubem Braga’).

           DI Á R I O  OF I C I A L



Quarta - Feira, 26 de Fevereiro de 2003   E X E C U T I V O    Diário Oficial do Município 1879 Página 2

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA
Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DD  AA  TT  AA  CC  II__________________________
Empresa de Processamento de Dados do

Município de Cach. de Itapemirim.

Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu
Viva Shopping – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES
Cep. 29.300-784

A S S I N A T U R A S_____________

Trimestral ..................        ... ...R$ 50,00
Semestral ..................      . ......R$ 100,00
Anual ..........................       .....R$ 200,00
Publicações e Contatos____ (28) 3521-2001
Diário Oficial                          (28) 3155-5203

SETRAB  PARTICIPA  DA
REUNIÃO PARA ORGANIZAR

“DIA DA MULHER

 A Secretária Municipal de Trabalho
e Habitação Marilene Depes participou ontem
(25/02), no Sindicato dos Comerciários, da
reunião que está organizando a programação
para comemorar o “Dia Internacional da
Mulher”, que transcorrerá a 08 de março.

 Marilene disse, ainda, que a sua
pasta participará da organização, a convite
do  SOS – Mulher e da União Cachoeirense
de Mulheres.

COOPERATIVA DO ALTO UNIÃO
SERÁ REATIVADA

 A titular da pasta do Trabalho e
Habitação Marilene Depes se reuniu ontem
(25/02), às 15 horas, com os membros da
Cooperativa das Costureiras do Alto União.
Na pauta,  a reorganização da Cooperativa, da
categoria. Hoje (26/02), a reunião será com
os membros da Cooperativa de Costureiras
do Zumbi. A reunião será às 15 horas, na
Igreja “São José’.

PORÃO  DAS ARTES SERÁ
INAUGURADO

EM MARÇO

A partir do dia 13 de março, o
Teatro Municipal “Rubem Braga” passará a

contar com um “Porão das Artes”, que vai funcionar no térreo da casa
de espetáculo. Será um espaço com galeria de arte, sala para reunião,
ensaio para  grupos de  teatro e confraternização dos atores.

 A solenidade de inauguração será às 19 horas.  A Diretora
Geral do Teatro Luciá Sampaio, explicou que, por um ano, em caráter
experimental, o “Porão das Artes”  será administrado pela Associação
dos Atores.

CANDIDATOS  PRECISAM RETIRAR CARTÃO DE
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

 Os candidatos inscritos  no concurso público para os cargos
de agente de trânsito, guarda municipal, professor – PEI – A; PEI – B
e auxiliar de centro de educação infantil deverão retornar ao Caic, no
Monte Cristo, até dia 27 de fevereiro, para retirarem o cartão de
confirmação de inscrição. Esse cartão é necessário para o candidato ter
acesso ao local da prova. O candidato que não retirar o cartão está
automaticamente eliminado.

CARNAVAL OFICIAL SERÁ ABERTO SEXTA-FEIRA
NA LINHA VERMELHA

  A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Eventos, abrirá sexta-feira (28/02), às 20 horas,
na Linha Vermelha, o Carnaval Oficial/03, com a apresentação do
grupo de forró “Country”. Às 22 horas, será realizado o concurso para
a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval. A inscrição dos
candidatos pode ser feita nos Blocos Carnavalescos e as fichas
deverão  ser entregues até amanhã (27/02), na recepção da Secretaria.

Conhecidos  e coroados o Rei Momo e a Rainha do Carnaval,
a folia continua com a apresentação da Banda “Oásis” e  na seqüência,
a Banda ‘Água de Cheiro”.

 Dia 1o de março – sábado de carnaval - às 20 horas – a folia
começa com o grupo de forró “Country”, seguido do grupo
“Juventude no Samba”, Banda “Oásis” e Banda “Água de Cheiro”.

Domingo de carnaval (02/03) às 18 horas, matinê com o
grupo forró “Country”; às 20 horas – concurso de fantasia de luxo; às
21 horas, “Juventude no Samba”, seguida das Bandas  “Água de
Cheiro” e “Oásis”.

Segunda – feira de carnaval (03/03) às 20 horas – desfile
oficial dos blocos carnavalescos. O encerramento da noite ficará por
conta da Banda “Água de Cheiro”. Terça-feira de carnaval – às 18
horas – matinê com o grupo “Art & Voz”; às 20 horas, forró
“Country” e às 23 horas, “Juventude no Samba”. O encerramento da
festa de momo ficará a cargo da Banda  ‘Água de Cheiro”.

RESULTADO DO DESFILE SERÁ CONHECIDO  NA
QUARTA – FEIRA

 O resultado do julgamento do desfile oficial dos blocos de
samba  será conhecido somente na quarta – feira de cinzas. Os
envelopes com as notas dos jurados serão abertos às 16 horas, no
Ginásio de Esportes “Nello Borelli”, no bairro Nova Brasília.

 Estão  confirmados, para desfilarem na passarela do samba,
os blocos “Caprichosos do Gonzaga”, “Catedráticos do Samba”,
“Unidos do Zumbi”; “Torcida Jovem do Estrela” e “Independentes do
Aquidabã”.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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PORTARIA Nº 068/2003

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta no processo protocolado sob o nº 13820/2002, de
01.08.2002, resolve

Conceder à servidora municipal ELIANE DE LOURDES
GONÇALVES, Terapeuta Ocupacional VI A 11 B, lotada
na Secretaria Municipal de Ação Social, licença sem
vencimentos, para tratar de interesses particulares, no
período de 02 (dois) anos, a partir de 01 de agosto de
2002, nos termos do Artigo 105 da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de fevereiro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 069/2003

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, resolve

Retificar a Portaria nº 054/2003, de 06.02.2003, referente à
licença sem vencimentos para trato de interesses
particulares da servidora LUCIENE MOURA TAVARES,
onde consta “a partir de 31 de janeiro de 2003”, leia-se
“ a  partir de 11 de fevereiro de 2003”.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de fevereiro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 070/2003

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta nos processos individuais relacionados abaixo,
resolve

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do
Artigo 91 da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, de 30 (trinta) dias, aos
servidores municipais citados abaixo, conforme atestados
médicos apresentados e anexos aos processos
mencionados.

Servidor Cargo Lotação Início Protocolo nº
Delisete Peçanha Rastoldo Martins Professor PEF – B II SEME 4/2/03 1628/2003
Luciene Aparecida Cararo Nogueira Professor PEI -A  I  IV

A 07A
SEME 4/2/03 1676/2003

Rosemara Santos Zangirolame Professor PEI -A  I  IV
A 07 B

SEME 31/01/03 1675/2003

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de fevereiro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como COMBATER a Dengue - (Denuncie – 3155-
5711)

• Destrua tampas, copos descartáveis, lata e
pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das
chuvas e colocados para coleta de lixo.

• Mantenha a água da piscina bem tratada e
sempre limpe as calhas e a laje da sua casa
principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.

• Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em
casa planta que acumulam água nas folhas, como
bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir
a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.

• Troque a água das jarras de flores
diariamente. Lave e escove bem os recipientes para
remover os ovos do mosquito que podem esta colados
nas paredes.

• Esvazie as garrafas que estão fora de uso e
guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares
cobertos.

• Mantenha bem fechadas as caixas d'águas,
poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a
entrada ou saída de mosquitos.

• Troque, todos os dias, a água dos bebedouros
de animais, lavando-os com escova ou bucha.

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor
remédio
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