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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

COMITÊ FAZ AVALIAÇÃO E INTENSIFICA 
COMBATE À DENGUE 

 

O Prefeito em Exercício, também Presidente do 
Comitê Municipal de Combate à Dengue, Jathir Moreira, e 
a Secretária Municipal de Saúde, Terezinha Dardengo, e os 
demais membros  se reuniram hoje (21/01), às 08h30, no 
salão de reunião do Gabinete, no Edifício da Câmara, para  
uma avaliação e intensificação no combate à Dengue. 

 

 JATHIR ASSUME  NOVAMENTE  A 
PREFEITURA DE CACHOEIRO 

 

 O Vice – Prefeito, Jathir Moreira, assumiu ontem 
(20/01), o cargo de Chefe do Executivo Municipal por um 
período de até  120 dias. 

 O Prefeito, Theodorico Ferraço, disse que estava 
se afastando da Prefeitura para atender recomendação 
médica, já que precisa fazer um tratamento de saúde. Na 
oportunidade, apresentou atestado médico dos 
profissionais Eurípedes Mello e Lauro Bueno. Também 
pediu que fosse dado conhecimento à Câmara Municipal  
da sua licença em consideração, respeito e parceria 
administrativa com os Vereadores. 

 

INCOR DE CACHOEIRO É DECLARADO DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

 

  A Secretária Municipal de Saúde, Terezinha 
Dardengo, informou que o Governador do Estado, Paulo 
Hartung, sancionou a Lei 7.443/03, com publicação no 
Diário Oficial do Estado, do último dia 17 de janeiro, 
declarando de utilidade pública a Fundação do Coração  
Dom Luiz Gonzaga  Peluso, mantenedora do Instituto do 
Coração de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

SEMFA COMEÇA ENTREGAR CARNÊ ISS – 
VARIÁVEL 

 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do 
Departamento de Tributação, começou entregar hoje 
(21/01), no endereço do contribuinte, os carnês para o 
pagamento do ISS – Variável. O imposto  vencerá dia 05 
de fevereiro. 

 

DENGUE JÁ PREOCUPA  PREFEITURA 
 

  O Prefeito, Theodorico Ferraço, passou no final 
da tarde desta segunda-feira(20/01) o cargo de Chefe do 
Executivo Municipal para o vice – prefeito, Jathir Moreira,  
salientando que está muito preocupado com a situação da 
Dengue em Cachoeiro, quando pediu o empenho do Jathir 
para que seja evitada uma nova epidemia  no município. 

  Prefeito Ferraço  acompanhou  pessoalmente nos 
últimos dias  a situação das áreas alagadas, que são 
ambientes propícios, entre outras doenças, para a 
proliferação do “Aedes aegypt” e da leptospirose.  

 O município ainda se encontra em “Estado 
Excepcional de  Emergência” e todo o trabalho  do Comitê 
Municipal da Dengue e da Secretaria Municipal de Saúde 
nos últimos meses vem sendo voltado para impedir que 
Cachoeiro conviva  com uma nova epidemia da doença. 

 Todas as medidas  foram tomadas, os agentes da 
Dengue estão nas ruas visitando as residências, orientando 
os moradores, porque sem a ajuda da população a 
Prefeitura não consegue êxito, visto que, a maioria dos 
focos estão sendo encontrados dentro das casas. Mas 
mesmo assim, o relatório dessa primeira quinzena do ano 
preocupa a saúde pública municipal. 

 

SOBE O PERCENTUAL DE INFESTAÇÃO  EM 
VÁRIOS BAIRROS 

 

  A Secretária Municipal de Saúde, Terezinha 
Dardengo, informou que a Saúde Pública Municipal 
finalizou o 5o Ciclo  de 2002 no mês de dezembro, quando 
foi detectado  nos bairros Zumbi, Aeroporto II, Costa & 
Silva, Ibitiquara, Nossa Senhora da Glória e Recanto  
índice de infestação predial entre 0,51% e 0,89% e um 
bairro com  o índice de 1.01% . Já na primeira  quinzena 
de janeiro subiu o índice de infestação do Coramara que 
estava dentro do aceitável pela Funasa. 

  Segundo Terezinha, a Fundação Nacional da 
Saúde preconiza que os índices sejam mantidos abaixo de 
1%, o que dificulta uma epidemia. Mas, em decorrência 
das freqüentes e intensas chuvas  em todo o município, foi 
observado ao iniciar o Ciclo 2003, que no bairro Zumbi até 
a última sexta-feira(17/01) foram trabalhados  631 imóveis 
de um total de  3.800 e foram encontrados 22 focos 
positivos para larva atingindo um percentual parcial de 
3,48%. 

  No Coramara, foram realizadas visitas a  600 
imóveis e foram encontrados um total de 10 focos 
positivos para  larva, elevando o índice anterior de 
infestação que era de 0,39% para 1,66%. 

  Diante do exposto, frisa a Secretária, aumenta a 
preocupação  quanto a possibilidade de enfrentarmos uma 
nova epidemia, caso não haja,  colaboração efetiva da 
população no que se refere ao zelo com suas casas e 
quintais. 

 Embora, é preciso ressaltar que  Prefeito Ferraço 
vem dando todo o apoio  a pasta da Saúde para que os 
técnicos realizem o trabalho de prevenção e controle da 
dengue de acordo com  as Normas Técnicas  da 
Funasa/MS.  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Vice –  Prefeito 
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CUIDADOS COM AMBIENTES 
ATINGIDOS PELAS ENCHENTES 

 

  A Secretária Municipal de Saúde, 
Terezinha Dardengo,  está fazendo um apelo 
aos moradores, que tiveram suas casas  
atingidas pelas águas das chuvas, que façam 
uma limpeza à base de água sanitária antes de 
retornarem para o imóvel. Esses ambientes 
ficam proliferados com bactérias que 
transmitem todas as doenças infecto- 
contagiosas. 

 Para limpar a caixa d´ água  faça 
uma solução de  1 litro  de água sanitária para 
cada 1.000 litros de água. Aguarde um hora e 
esvazie a caixa. Essa água pode ser usada na 
limpeza doméstica. Ferva  ou filtre a água 
para beber. Limpe a casa, as paredes, chão, 
janelas. Portas e armários  com uma solução 
de 1 copo de água sanitária para cada 20 
litros de água. 

 Dardengo disse ainda,  que é 
preciso a população ficar atenta porque a 
leptospirose  é uma doença grave, que pode 
ser transmitida ao homem pelo contato direto 
com  a urina do rato ou através da água 
contaminada. A pessoa ao ter contato com  os 
locais contaminados pode começar de 
imediato a ter febre, dores musculares, 
principalmente nas pernas e no abdômen que 
pode evoluir para a falência dos rins e do 
fígado e pode levar  a morte. 

  Essa é apenas uma das muitas 
doenças que se podem adquirir pelo contato 
com água ou de lama das enchentes. E ainda 
podem ser contraídas gastroenterites( 
Vômitos, diarréia e desidratação), hepatites, 
inclusive  a “ B”. 

 Por isso, explica a Secretária, é 
muito importante que os pais não permitam 
que os filhos brinquem na água de chuvas ou 
enchentes. Os adultos também não devem ter 
contato com essas águas.  Aqueles que por 
absoluta necessidade precisarem entrar em 
contato com a lama devem proteger – se com 

botas, luvas ou embrulhar os pés e as mãos  com um saco plástico. 
 Todos os alimentos e medicamentos que foram atingidos 

pelas enchentes, devem ser jogados no lixo. 
 Todo lixo deve ser acondicionado em sacos plásticos bem 

fechados e colocados em locais próprios para a coleta, pelo caminhão 
coletor. Não jogue lixo ou sacos de lixo nos córregos, não deixe onde 
os animais como cães, gatos e ratos possam rasga – los.  

As panelas, pratos e talheres e outros utensílios que foram 
contaminados devem ser lavados com uma mistura de água e água 
sanitária. 

 Se a caixa d´ água ou o reservatório de água potável(boa 
para beber) for inundado, deve ser esvaziado e lavado com a mistura 
de água e água sanitária que deve ficar por uma hora. Passado esse 
tempo, retira a mistura que pode ser usada para fazer limpeza e coloca 
a caixa para encher com água limpa. 

 Terezinha alerta ainda, que  a água sanitária é corrosiva 
portanto deve ser guardada longe do alcance das crianças. E ainda 
com a elevação do nível dos risos e córregos é comum que 
roedores(ratos e comundongos), insetos como baratas e pragas, a 
exemplo de  lacraias e escorpiões invadam  os quintais  e residências. 
Por isso,  manter os quintais limpos, sem lixo e entulho e dentro de 
casa  manter os alimentos bem guardados. Ao qualquer sinal de febre, 
vômito, dores musculares, diarréia, olhos amarelados procure a 
unidade de saúde mais próxima da sua casa. 

  

POPULAÇÃO PRECISA DENUNCIAR FOCOS DE 
MOSQUITOS 

 

 A titular da pasta da Saúde, Terezinha Dardengo, voltou a 
pedir ontem (20/01), a colaboração da população para que elimine os 
depósitos de água no quintal, lajes, calhas, pois além das doença já 
mencionadas ainda é preciso continuar o combate à Dengue. 

 Os depósitos que não puderem ser  eliminados, devem ser 
cobertos. No caso de encontrar alguém que não queira eliminar os 
focos de mosquito ou o lixo de sua propriedade denunciem pelos 
telefones 3155 –5711; 3155 5240 ou 190. 

  A Prefeitura tem trabalhado incansavelmente no combate ao 
mosquito da Dengue, na limpeza das ruas e córregos, assim como 
fiscalizando e notificando aqueles que estiverem promovendo as 
doenças.  

 As equipes de combate  as endemias fecharam o ano de 2002 
atingindo as metas estabelecidas pela Funasa, visitando cada imóvel e 
terrenos baldios e fazendo tratamento ambiental contra o mosquito da 
Dengue. Os índices de infestação predial estão controlados com 
exceção  dos bairros Zumbi e Coramara que tiveram acréscimos neste 
início de 2003.  Todavia, percebe-se ainda uma pequena elevação do 
número de larvas em todo o município. 

 Na oportunidade esclarece, que  o trabalho com fumacê foi 
paralisado por determinação da Coordenação Estadual da Funasa, que 
também suspendeu o fornecimento de inseticida, por entender que não 
é um tratamento mais adequado neste momento. 

 As equipes de combate as pragas urbanas cobriram 100% do 
município na desratização e anti - desratização. Mas mesmo assim, 
muitos bairros ainda contam com lixo espalhado nas ruas e córregos, o 
que torna esses locais  propícios à proliferação de ratos e pragas. 

 “ A Saúde Pública Municipal está atenta promovendo a 
saúde e tornando Cachoeiro de Itapemirim uma cidade saudável. 
Tomando os cuidados  necessários todos seremos beneficiados. Saúde 
se faz também com a participação popular e consciência cidadã “ 
acrescentou Dardengo. 

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

PORTARIA Nº 017/2003 
 

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 372/2003, de 
10.01.2003, 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 CARLA THOMÉ 
GUARÇONI BERTOLDI, Professor PEI-C V VI A 11 
B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período 
de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 02 de janeiro de 
2003, conforme atestado médico apresentado. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2003. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 

PORTARIA Nº 018/2003 
 

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 
368/2003, de 09.01.2003, resolve 
 

Conceder a MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES , 
exercendo o cargo em comissão de Tesoureiro Geral do 
Município, Símbolo CC.2, lotada na Secretaria Municipal 
da Fazenda, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que 
tem direito, referentes ao exercício de 2001/2002, a partir 
de 03 de fevereiro de 2003, nos termos do Artigo 70, da 
Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de janeiro de 2003. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 019/2003 

 

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no Memorando nº 007/2003, de 
08.01.2003, Seq. nº 2–103/2003, resolve   
 

Designar RUTH MARIA DE ABREU MACHADO 
SOBREIRA, Técnico em Contabilidade II V B 10 H, 
lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, para substituir 
MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES, no cargo de 
Tesoureiro Geral do Município, Símbolo CC.2, no período 
de 30 (trinta) dias, a partir de 03 de fevereiro de 2003, por 
motivo de férias regulamentares, assegurando à substituta 
a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, 
nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei n º 4009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de janeiro de 2003. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO 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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