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

SEMMADES PROMOVERÁ “DIA DA
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL”

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, através do Departamento de
Educação Ambiental (DEA) promoverá, no próximo dia
05 de junho - Dia  Internacional  do Meio Ambiente - um
“Dia de Conscientização Ambiental ” .

 O evento acontecerá na Praça de Fátima, à
Avenida Beira - Rio, das 08 às 17 horas, e será aberto ao
público. Durante o dia, haverá muitas atividades
relacionadas à preservação do meio ambiente, e serão
distribuídas mil mudas de espécies frutíferas e naturais da
Mata Atlântica, acompanhadas de folders, com orientações
técnicas das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, da
Secretaria da Agricultura e da Pastoral Ecológica.

  E ainda, serão realizadas apresentações do grupo
de capoeira da Semcaj/Cenarte e a atividade “pintando na
praça”,  destinadas à criançada.

SECRETÁRIO DE CULTURA  CONVIDA
ARTISTAS PLÁSTICOS PARA REUNIÃO

  O Secretário Municipal de Cultura Marcelo
Bózio convida todos os artistas plásticos de Cachoeiro de
Itapemirim, para uma reunião hoje (15/05), às 18h30, na
sede da Secretaria, à rua 25 de Março, próximo ao prédio
do INSS. Marcelo quer trabalhar em parceria com esses
profissionais.

“CONFISSÕES DE UM ABORRECENTE” NO
TEATRO

   A peça Teatral “Confissões de um Aborrecente”
está em cartaz hoje  (15/05),  às 20 horas, no Teatro
Municipal “Rubem Braga”. O texto será encenado pelas
alunos da Escola São Camilo de Teatro. Ingressos ao preço
único de  R$ 5,00. Essa apresentação está dentro do
Projeto “Quinta no Teatro”.

CARTÃO  DE INSCRIÇÃO É ENTREGUE A
CANDIDATOS

  Começou ontem (14/05), prosseguindo até
amanhã (16/05), a entrega do cartão de inscrição, aos
candidatos inscritos no Concurso Público da Prefeitura de
Cachoeiro, referente ao Edital 001/2003.

 O cartão está sendo entregue das 09 às 17, no
Ginásio Municipal “Nello Võlla Borelli”, no bairro Nova
Brasília. Para retirar o cartão, o candidato precisa
apresentar o protocolo  original, que recebeu no ato da

inscrição, e que ficará retido, como prova de entrega do
documento.

 A comissão organizadora do concurso alerta que
a retirada do cartão de confirmação de inscrição é muito
importante, porque somente através dele, o candidato terá
acesso ao local da prova. E ainda, solicita para  que o
candidato não deixe para retirar o documento na última
hora, para evitar transtornos no local de entrega.

COMEÇA HOJE  CURSO DE ESPANHOL
GRATUITO

 Começa hoje (15/05), o curso de espanhol
gratuito, promovido  pela Secretaria Municipal de
Trabalho e Habitação. A inscrição ainda está aberta e as
aulas estão previstas para os horários das 13 às 14h30 e
das 15h30 às 17 horas, na sede da Setrab, em cima do
Churrascaria River´s Grill, à Avenida Beira – Rio.

NOVOS FORNECEDORES SE CANDIDATAM
A SERVIÇOS À PREFEITURA

  A Prefeitura de Cachoeiro está recebendo
cadastro de firmas  interessadas em fornecer ou prestar
serviços ao Município. Os interessados devem procurar a
Secretaria Municipal de Recursos Materiais, no Centro de
Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo.
Maiores informações pelo 3155 –5302. A firma que já é
fornecedora deve renovar o seu cadastro, de acordo com as
determinações da Secretaria.

PREFEITURA ACEITA CADASTRO TAMBÉM
DE  EMPREITEIRAS

  Todas as empreiteiras interessadas em prestar
serviço para a Prefeitura de Cachoeiro precisam fazer o seu
cadastro na Secretaria Municipal de Obras, no  Centro de
Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo. As
empreiteiras já cadastradas, que  trabalham com a PMCI,
precisam renovar o cadastro,  para continuarem
participando do processo licitatório.

CONVITES  PARA O SHOW DE DUSEK JÁ À
VENDA

 O Teatro “Rubem Braga” já disponibilizou, para
venda, os convites para o show do cantor Eduardo Dusek,
segunda – feira (19/05), às 21horas. O convite custa o
preço único de R$ 20,00, e pode ser adquirido também à
domicilio, através do telefone 3155 – 5379.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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PREFEITURA ABRE ESPAÇO
PARA DENÚNCIA DOS

TRABALHADORES
 Todos os trabalhadores ou

fornecedores que se sentirem prejudicados
por empresas que prestam serviço ao
município de Cachoeiro podem fazer a
denúncia por escrito e com provas, na
Secretaria Municipal de Auditoria Geral,
para que sejam tomadas as providências
necessárias  em defesa  de seus direitos. A
sede da Secretaria é na Praça Jerônimo
Monteiro, 93, 4o  andar- Centro da
Cidade. Telefone  3155 –5242.

EXPOSIÇÃO DE VEDOVE ATÉ
SÁBADO NO SHOPPING

 Os trabalhos do artista plástico
Giuseppe  Vedove podem ser  vistos até
Sábado, no Shopping Cachoeiro. O
evento conta com o apoio da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, da
Prefeitura de Cachoeiro.

 Giuseppe é italiano,  formado
em Belas Artes, na Academia
“Gianbettino Cignarolli”, de Verona. Já
realizou diversos trabalhos na Itália, entre
eles, o restauro dos edifícios históricos em
Verona e restauro de esculturas antigas de
mármore. Mora no Espírito Santo desde
1995, e em Cachoeiro, há dois meses.

.
PREFEITURA CONTRATA

MÉDICO PARA O PSF

  A Prefeitura de Cachoeiro,
através da Secretaria Municipal de Saúde,
está contratando médico para trabalhar no
Programa “Saúde da Família” (PSF). A

contratação será através de análise de curriculum vitae, para trabalhar 48
horas semanais. Maiores informações pelo telefone – 0 XX-28-3155 – 5312,
com a Dra. Rita,  Dr. Marcelo ou Luiz Roberto.

SECRETARIA PARTICIPARÁ DA SESSÃO SOLENE NA
ASSEMBLÉIA

  A Secretária Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude
Mariza Moreira informou que uma equipe da sua pasta participará amanhã
(16/05), às 09 horas, na Assembléia Legislativa do Espírito Santo, em
Vitória, da sessão solene sobre o combate à violência sexual infanto –
juvenil.

 No domingo, dia 18 de março, a Secretaria promoverá uma
panfletagem, com distribuição de folders educativos,  contendo o telefone do
Conselho Tutelar, para que as pessoas possam denunciar a violência contra
crianças e adolescentes.

Essa atividade acontece pela passagem do Dia Nacional de
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto – Juvenil, e a Semcaj quer a
participação de toda a sociedade, para vencer mais esse desafio.

SETRAB CADASTRA EMPREGADA DOMÉSTICA

  A Secretaria Municipal do Trabalho e Habitação iniciou o
cadastrando de empregadas domésticas desempregadas, para um possível
ingresso ao mercado de trabalho. As interessadas devem procurar a Setrab,
das 12 às 18 horas, à Avenida Beira- Rio, em cima da Churrascaria River´s
Grill.

AUDITORIA TÉCNICA APURA SE HOUVE NEGLIGÊNCIA
NA MORTE DA MENINA

A Secretária Municipal de Saúde, Terezinha Dardengo, realizou no
final da tarde de ontem(14/05), uma reunião que contou com a participação
da Diretoria  e da Superintendência do Hospital Infantil “ Francisco de
Assis”, para anunciar que  já foi instaurada uma Auditoria Técnica  para
apurar com detalhes o que ocorreu  que levou a óbito ontem(13/05), uma
criança de 07 meses,  no colo da mãe, enquanto estava na fila de espera para
o atendimento médico no Hospital Infantil.

Assim sendo, enquanto  está sendo apurada as causas e ouvindo os
profissionais que estão envolvidos no episódio da morte da criança, a
Secretária anunciou  algumas medidas que serão colocadas em prática, já a
partir desta quinta – feira (15/05).

Segundo Terezinha, será designado uma profissional para fazer a
triagem das crianças na fila de espera para o  atendimento, priorizando o
atendimento para àquelas que realmente precisam da medicação de urgência.
Também  será implantada uma guia de contra referência para
acompanhamento ambulatorial, principalmente nas localidades onde existem
as equipes de Médico de Família.

E ainda,  será feito o encaminhamento da rede básica para o Hospital
Infantil quando o médico  que atender detectar gravidade ou algum sinal de
risco de vida.

Dardengo anunciou ainda, que a Secretaria de Saúde estará
imprimindo folders de esclarecimento à população orientando quando a mãe
deverá procurar o serviço de urgência do Hospital ou posto de saúde. E que
será providenciada a capacitação do médico do PSF para atendimento básico
em pediatria e já está sendo providenciada a contratação de médico pediatra
para o Hospital Infantil.

Participaram da reunião, o Diretor do Hospital Infantil, Erlindo Dias;
o Superintendente, Álvaro Scalabrin, a médica Márcia Fardin e a Diretora
Clínica, médica Rosemary

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 170/2003

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
5573/2002, de 05.04.2002, resolve

Nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição
Federal/88, aposentar por invalidez, o servidor municipal
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, Gari  I  A  01  A, lotado
na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço, fixando-lhes
em R$ 200,00 (Duzentos reais), a partir de 12 de dezembro
de 2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de maio de  2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 176/2003

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 5598/2003, de
07.04.2003, resolve

Conceder ao servidor municipal DEOCLECIANO
FONSECA DE ANDRADE FILHO, exercendo o cargo
em comissão de Chefe da Divisão de Planejamento Rural,
Símbolo CSV-CD, lotado na Coordenadoria de
Planejamento, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a
que tem direito, referentes ao exercício de 2001/2002, a
partir de 02 de maio de 2003, nos termos do Artigo 70, da
Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 177/2003
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 1266/2003, de
04.02.2003, resolve

Tornar sem efeito a Portaria nº 024/2003, de 20.01.2003,
referente ao servidor municipal RUSSIANO GOMES DO
AMARAL, a partir de 20 de janeiro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

AGERSA

ERRATA

A AGERSA, por equívoco remeteu para publicação um
texto errôneo atribuído à portaria 048/03. Para referida
Portaria, prevaleceu a publicação encontrada no Diário
Oficial de nº 1928, de 14/05/03.

MARCOS BUENO SILVA
Gerente Administrativo e Financeiro da Agersa

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


