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

FEIRA DA BONDADE PROMOVERÁ SHOWS
DIÁRIOS NO PAVILHÃO

 A Secretaria Municipal de Ação Social realizará,
no período de  20 a 22 de junho, a XX Feira da Bondade,
no Pavilhão de Eventos, da Ilha da Luz. A solenidade de
abertura será  dia 20 de junho, às 20 horas, com a presença
do Prefeito Theodorico Ferraço e de autoridades  em geral,
quando será apresentado  um show pirotécnico. Em
seguida, será  a apresentação do grupo de dança “Vovô
Matilde” e o desfile da Vovó da Feira da Bondade, show
com os Dillen´s e com o  grupo Art & Voz.

  O ponto alto da feira será sábado (21/06),
quando, às 22 horas, acontecerá o show com os cantores da
Jovem Guarda Renato e seus Blue Caps, Vanderléia e
Jerry Adriani. O ingresso será uma lata de óleo ou um
agasalho/cobertor.

 Já no dia 22 de junho, as atividades na feira
começam  às 10 horas, quando serão abertas as barracas;
logo em seguida, será servido o  almoço comunitário, ao
som do grupo Três Caras e um Coroa. Às 13 horas, haverá
a apresentação do grupo de dança  do Centro de
Convivência “Vovô Matilde”. Às 14 horas, será a
apresentação do Roberto Moura e Banda,  e às 16 horas,
haverá o forrozão Raio de Luar. Às 18 horas, o grupo
Garotos do Forró fará sua apresentação, seguindo-se do
bingo beneficente, em prol do Grupo Princesa do Sul; o
encerramento da noite ficará por conta do forró Country.

TODO FINAL DE SEMANA TEM FEIRA DE
ARTESANATO

  A Feira de Artesanato, promovida pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Associação
dos Artesãos, acontece todas as sextas – feiras, das 16 às
22 horas, e aos sábados, das 09 às 18 horas, à Rua Joaquim
Vieira,  próximo ao Teatro “Rubem Braga”.

 A feira, que antes era realizada a cada quinzena,
alcançou tanto sucesso, com a venda dos produtos
fabricados pelos próprios artesãos, que passou a ser
semanal. O consumidor pode, ali, encontrar produtos  com
detalhes e ótimo acabamento,  produzidos com tecidos
diversos, madeira, corda, pedra, linha, além de muitos
doces saborosos, típicos da gastronomia do Sul do Estado.

 PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA FESTA DE
CACHOEIRO

 O Secretário Municipal de Cultura Marcelo
Bózio divulgou a programação  cultural  que será
desenvolvida por sua pasta durante as comemorações pela
passagem de mais um “Dia de Cachoeiro” e Dia do
Padroeiro da Cidade “São Pedro”, 29 de junho. A Casa de
Cultura “Roberto Carlos” realizará, diariamente, sempre
das 09 às 12 horas, show de calouros, que será aberto ao
público e para  todas as idades.

 A  partir do próximo dia 23 até dia 28 de junho,
será montado um stand na Praça Jerônimo Monteiro, com
informações turísticas e passeios programados (city tour),
para pontos turísticos do município. Do  dia 23 até 28 de
junho, será realizado, também, um tributo a Dedé Caiano.

 Do dia 23 até 28 de junho, haverá a exposição do
acervo das Irmãs Volpato, sobre a vida e a carreira  do rei
Roberto Carlos. A exposição estará aberta ao público das
08 às 18, na Casa de Cultura “Roberto Carlos”. A
exposição dos artistas plásticos de Cachoeiro será na Praça
Jerônimo Monteiro. O evento será aberto ao público das 09
às 18 horas.

Às  20 horas,  na Biblioteca Municipal de
Cachoeiro, será o lançamento do livro do cachoeirense
Mauro Santos. No dia 25 de junho, às 14 horas, será aberta
a Feira Municipal de Artesanato, no Parque de Exposições
“Carlos Caiado Barbosa”. A feira será aberta ao público
das 14 às 22 horas.

 Dia 28 de junho, haverá a apresentação dos
grupos folclóricos de Cachoeiro, a partir das 19 horas, no
Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro
Aeroporto.

“MORTO ENCANTADO.  MORRE E PEDE
PASSAGEM”  HOJE NO “RUBEM BRAGA’

      O grupo de Teatro “Arte Levitas” apresenta
hoje, às 20 horas, no Teatro Municipal “Rubem Braga”, a
peça “Morto Encantado. Morre e pede Passagem”.
Ingressos ao preço único de R$ 5,00.

ROMEU & JULIETA NO TEATRO

  O texto “Romeu & Julieta”, com base na obra
de Shakespeare, será encenado quinta e sexta-feira (dias 12
e 13/06), no Teatro Municipal “Rubem Braga”, pelo grupo
de Teatro De Palco. O espetáculo será às 20 horas e o
ingresso ao preço  único de R$  5,00

          D I Á R I O  O F I C I A L
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. SÁBADO TEM  ESPETÁCULO
“TODAS AS MULHERES”

  O espetáculo “Todas as
Mulheres”, com direção de  Marcelo
Soncin, estreará sábado, dia 14 de junho,
às 20 horas, no “Rubem Braga”. Ingressos
ao preço único de R$ 5,00.

“A ÁRVORE QUE FUGIU DO
QUINTAL” NO DOMINGO

INFANTIL

 O grupo de teatro de Guaçuí
“Gota, Pó e Poeira” estará em cartaz
domingo, às 17 horas,  no Projeto
“Domingo Infantil”, com a peça “A
Árvore que Fugiu do Quintal”. Ingressos
a R$ 4,00 e R$ 6,00.

RAUL SAMPAIO LANÇA CD EM
CACHOEIRO

  O cantor e compositor
cachoeirense Raul Sampaio lançará o seu
CD no próximo dia 17 de junho, no
Teatro Municipal “Rubem Braga”. O
evento será aberto ao público e o CD
custa R$ 10,00.

PREFEITURA REALIZA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PARA COMPRAR CIMENTO

   A cópia do edital da
concorrência pública nº 004/03 continua à
disposição dos interessados mediante o
pagamento da taxa de R$ 30,00, através
de depósito na conta corrente 5622907 –
agência 115  -  Banestes, e também na

Caixa Econômica Federal, agência 171 - OP. 06 - conta corrente 193 7.
  Essa concorrência pública é para a compra  de 6 mil sacos de

cimento escuro, com recursos próprios do orçamento municipal e com
reserva orçamentária garantida na Secretaria Municipal de Recursos
Materiais. A abertura das propostas será dia 16 de junho, às 14 horas, à Praça
Jerônimo Monteiro, 93, Edifício Center Shop, 4o andar – centro da cidade.

DOMINGO TEM JÚNIOR & JUNINHO E BANDA  NO CIRCO
DA CULTURA

 No próximo domingo (15/06), o show no Circo da Cultura, na Praça
de Fátima,  ficará por conta  da dupla Júnior & Juninho e Banda. O evento
está previsto para começar às 20 horas e será aberto ao público.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO NOVO PARQUE

  O Centro de Convivência “Vovó Matilde” realizou ontem (10/06),
às 18h30, várias atividades de lazer, na quadra de esporte do bairro Novo
Parque. Essas atividades são destinadas aos idosos do bairro e das
comunidades vizinhas, que não podem se deslocar até ao Centro de
Convivência.

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO COMEÇARÁ SÁBADO

  A Secretaria Municipal de Saúde realizará no próximo sábado
(14/06), o dia “D” da Campanha de Multivacinação, com postos de vacinação
fixos e móveis, na cidade e na zona rural. A abertura oficial será às 08 horas,
no Centro Municipal de Saúde, e a vacinação prosseguirá até às 17 horas.

  A partir de 16 até dia 27 de junho,  as vacinas estarão disponíveis
em todas as unidades de  saúde, nos horários de atendimento ao público.
Nessa campanha, devem ser vacinadas  todas as crianças de zero até 04 anos
de idade, contra  a poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, sarampo, rubéola
e caxumba. Haverá vacinas ainda contra  a haemophilus influenza tipo B
(agente causador de doenças como meningite, osteomielite e  pneumonia),
hepatite “B” e poderão ser vacinadas todas as mulheres na idade de 15 até 49
anos, contra tétano, difteria, rubéola e sarampo. Todos os indivíduos menores
de 20 anos precisam tomar vacina contra a  hepatite “B”. A meta  da
Secretaria Municipal de Saúde é vacinar no mínimo 90%  das 15.465
crianças, na faixa etária de zero até 04 anos de idade.

PREFEITURA VAI RECUPERAR ESTRADAS  NO INTERIOR

  O Prefeito Theodorico Ferraço sancionou a Lei  Nº 5438/03,
aprovada pela Câmara Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a abrir crédito especial para inclusão de despesas com recuperação de
estradas vicinais, na Secretaria Municipal de Interior.

   O crédito especial é no valor de R$ 62.000,00 e tem como objetivo
a recuperação de estradas vicinais que se encontram em péssimo estado de
conservação, em razão das fortes chuvas que afetaram o interior do
município, dificultando o escoamento da produção agrícola e o transporte de
rochas ornamentais.

  Esses recursos, de acordo com a Lei, são provenientes da anulação
parcial de dotação orçamentária l.214.0 – 4.4.90.51.03  - 18.541.0012.2. 100
– implantação do Parque das Águas / Jardim Botânico, na unidade
orçamentária 24.01- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semmades, nos termos que estabelece o
Artigo 43 – parágrafo 1o - item III  da Lei Federal 4.320/64.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 206/2003

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 9270/2003, de
27.05.2003, resolve

Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009,
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, à servidora municipal DULCE AMÉRICA
RIGO VENTURIM, Professor PEF-B V VI A 11 C,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de
120 (cento e vinte) dias, a partir de 12 de maio de 2003,
conforme atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 207/2003

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
processo protocolado sob o nº 10577/2000, de 02.06.2000,
resolve

Conceder nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, à
servidora municipal REGINA CÉLIA CARLETTE
MARTINS DE SÁ FORTE, Professor PEF-B IV V B 10
E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, vinte e
cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do
vencimento do cargo de que é ocupante, a título de
gratificação assiduidade, em caráter permanente, com
efeitos financeiros retroativos a 02 de junho de 2000.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  Nº 208/2003

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 Memorando nº 234/2003, de 21.05.2003, Seq. nº
2-2811/2003, da SEME, resolve

Determinar a localização da servidora municipal
LUCIENE APARECIDA CARARO NOGUEIRA,
Professor PEI-A I IV A 07 A, no CEI “Áurea Bispo

Depes”, com carga horária de 40 h/s, a partir de  15 de
março de 2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de maio de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário de Municipal Administração

.
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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


