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

PRESIDENTE CONVIDA PREFEITO PARA
VISITAR BRASÍLIA

  O Prefeito  Licenciado Theodorico Ferraço
participou, na última terça-feira (22/04), a convite do
Governador Paulo Hartung, das reuniões e do almoço com
o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e sua
comitiva, no Palácio Anchieta.

 Na oportunidade, Ferraço conversou com Lula
sobre os projetos sociais, a respeito do Hospital Materno
Infantil e do projeto Bônus Ecológico, que estão sendo
desenvolvidos em Cachoeiro.

 O Presidente convidou o Prefeito para visitá-lo
em Brasília e apresentar nominalmente os projetos
Municipais. Ferraço adiantou que, nos próximos dias,
agendará  a sua visita à Capital Federal.

TERMINA HOJE PRAZO PARA ENTREGA DE
TÍTULO NA FACCACI

Todos os candidatos classificados na primeira
etapa do concurso público para o magistério, guarda
municipal e agente de trânsito têm até hoje ( 24/04), às 16
horas, para entregar todos os títulos exigidos pelo edital do
concurso,  na Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim - Faccaci, em
sua nova sede, na localidade de Morro Grande.

 A Prefeitura oferece 10 vagas para professor  PEI
– A,  com habilitação mínima de magistério a nível de
ensino médio, para atuar com crianças de zero até 03 anos.
Para professor  PEI - B  estão sendo  oferecidas 57  vagas
com   habilitação mínima, para o  magistério a nível de
segundo grau.

 Existem 28 vagas para auxiliar de serviços do
Centro de Educação Infantil, para cujo cargo se exige o
ensino fundamental completo.  E ainda há  59 vagas (para
cidade e interior),  para guarda municipal e 09 para agente
municipal de trânsito.

PREFEITURA DOA PLANTA DE
CASA PADRÃO

 A  Secretária Municipal de Trabalho e Habitação
Marilene Depes informou que  a  Prefeitura de Cachoeiro,
através da sua pasta, está doando planta de casa padrão,
com cinco cômodos, sendo 02 quartos, 1 sala, 1 cozinha e
1 banheiro,  para atender a famílias comprovadamente
carentes.

 As famílias interessadas devem procurar o setor
técnico do Departamento de Habitação da Setrab, das 12 às
18 horas, no Edifício Grafanassi - 1o andar – em cima  da
Churrascaria River´s Grill.

SEMEL VAI IMPLANTAR PROJETO
DESENVOLVIDO PELA SETRAB

   A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação
Marilene Depes disse ontem (23/04), que os projetos de
quadras de areia, desenvolvidos por um técnico da sua
Secretaria, serão implantados pela Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer em vários bairros.

SETRAB VAI PROMOVER “CACHOEIRO
CIDADÃO” EM CÓRREGO DOS MONOS

O distrito de Córrego dos Monos será a próxima
localidade a ser beneficiada com  o Projeto “Cachoeiro
Cidadão”, promovido pela Prefeitura de Cachoeiro, através
da Setrab. A reunião para discutir a realização do 1o
Cachoeiro Cidadão daquela localidade foi realizada na
última  terça-feira (22/04), às 19 horas, com a participação
das lideranças de Córrego dos Monos, Moitãozinho,
Córrego do Brás e  Bebedouro.

 A informação é da Secretária Municipal de
Trabalho e Habitação, Marilene Depes,  salientando que
também  participaram da reunião os Vereadores, Ailton
Targa e Luiz G. de Oliveira (Luizinho Tereré) e moradores
de todas as localidades.

           D I Á R I O  O F I C I A L
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SEBRAE PARTICIPA DE
ASSEMBLÉIA  PARA CRIAÇÃO

DE COOPERATIVAS

    No próximo sábado (26/04), às
08 horas, acontecerá no Cenciarte, na
Praça Jerônimo Monteiro, uma
assembléia geral,  com a participação da
técnica do Sebrae – Regina Célia Netto de
Oliveira, para discutir,  com as
associações interessadas, a formação de
cooperativas.

 A informação é  da Secretária
Municipal de Trabalho e Habitação
Marilene Depes, que promoverá o evento
para a orientação aos profissionais
interessados em formar cooperativa de
trabalho.

TEATRO DE RUA NA FEIRA DE
ARTESANATO

  A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, através do seu
Departamento de Turismo, promoverá,
neste final de semana, nos dias 25 e 26,
mais uma feira de artesanato, à rua
Joaquim Vieira, na lateral do Viva
Shopping, em frente ao Teatro “Rubem
Braga”. Sexta – feira, a feira estará aberta
ao público das 16 às  22 horas,  e no
sábado,  das 09 às 18 horas.

 No  sábado, a  partir das 11 horas da manhã, o Grupo “Ela” de
Teatro  encenará,  em forma de teatro de rua,  a peça “As Aventuras de Kid e
Billy”.  O consumidor que visitar a feira terá a oportunidade de assistir um
espetáculo teatral apresentado no meio da rua.

GIUSEPPE  VEDOVE NO SHOPPING CACHOEIRO

 O artista plástico italiano Giuseppe Vedove deverá expor suas obras
no Shopping Cachoeiro, no  período de 12 a 17 de maio. A exposição conta
com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e todo o trabalho
é feito em óleo sobre tela com técnica mista.

 Giuseppe é formado em Belas Artes na Academia de Belas Artes
“Gianbettino Cignaroll” de Verona, na Itália, e já realizou diversos trabalhos
na Itália, entre os quais estão  o restauro de edifícios históricos em Verona e
restauro em esculturas antigas em mármore.

 Vedove mora no Espírito Santo  desde 1995 e em Cachoeiro, há
dois meses, e já conta com um atelier montado no bairro Aeroporto.
Telefones para contatos: 3518- 6082 ou 9946 – 1999.

AÇÃO SOCIAL ENTREGA NESTA QUINTA-FEIRA
ENXOVAL E CERTIFICADOS

   A Secretária Municipal de Ação Social Norma Ayub entregou,
hoje (24/04), às 11 horas,  na Casa da Sopa “Mãe Dalila”, 40 enxovais de
bebê, para gestantes carentes. Na parte da tarde, às  15 horas, entregará
certificados aos concludentes dos cursos de chocolate e de “biscuit” e do
curso de capacitação em serviços domésticos.

 Na parte da manhã, às  08 horas, ofereceu um café da manhã para a
imprensa e convidados, no auditório da Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude, quando fez a prestação de contas do dinheiro
arrecadado com a rifa da moto C -  BIZ – zero quilômetro, que foi revertido
para a compra de cadeira de rodas.

 O sorteio da rifa foi feito  em agosto do ano passado, no Shopping
Cachoeiro, e o premiado foi o Suinocultor Bruno Machado, de Iconha. O
prêmio foi doado em conjunto com a FDCI,  Faccaci e Itacar Motos, e
entregue em setembro/02, na Casa da Sopa, ao menino Douglas de Paula
Vieira, que sofre de paralisia cerebral.

MUNICÍPIO RECEBEU ALIMENTOS
DA OCEES

  O município de Cachoeiro de Itapemirim  também recebeu 5. 256
quilos de alimentos da Organização e Sindicatos das Cooperativas do Estado
do Espírito Santo – OCEES – arrecadados pela Campanha “Coopera Brasil !
OCEES Fome Zero”.

A entrega dos alimentos aconteceu hoje (24/04), na parte da manhã,
na Casa da Sopa “Mãe Dalila”. A Organização já entregou alimentos, fruto
desta campanha, às prefeituras de Vila Velha, Viana, Serra, Vitória, Santa
Maria e  agora foi a vez  de Cachoeiro.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 347/2002

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve

Por necessidade imperiosa dos serviços, ficam suspensas
as férias do Procurador Geral do Município, Dr. MÁRIO
PIRES MARTINS FILHO, programadas para o período
de 02 a 30 de setembro de 2002 e, concedida, através da
Portaria nº 306/2002, devendo reprogramá-las, de comum
acordo com o Chefe do Poder Executivo Municipal e
comunicando à Supervisão de Recursos Humanos e
Pagamento – SRHP, para gozo posterior.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de setembro de 2002.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº  354/2002

RERRATIFICA A PORTARIA Nº 341/2002, QUE
DESIGNA SUBSTITUTO PARA O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, EM GOZO DE FÉRIAS.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº
14.698/2002, de 15.08.2002, resolve :

Art. 1º - Designar RICARDO
VASCONCELOS CORDEIRO, exercendo o cargo de
Sub-Gerente do Banco do Povo, Símbolo CC.2, para
substituir RENATO RAMOS MAGALHÃES no cargo de
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, no
período de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de setembro de
2002, por motivo de férias regulamentares.

Art. 2º - O substituto, a título de remuneração,
perceberá o subsídio do substituído estabelecido em
legislação municipal, conforme prerrogativas legais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data,
com efeitos financeiros retroativos a 02 de setembro de
2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de setembro de 2002.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

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


