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

PREFEITO AGUARDA AUDIÊNCIA COM O
SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES

 O Prefeito em Exercício Jathir Moreira aguarda
uma reunião ainda esta semana com o Secretário de Estado
dos Transportes Silvio Ramos, para discutir  uma solução
viável para a recuperação da estrada que liga Soturno a
Gironda.

 O péssimo estado de conservação da estrada
requer uma recuperação  urgente,  por ser  a responsável
pelo escoamento da produção  de toda aquela região. A
audiência foi solicitada na última sexta-feira, através de
ofício do Gabinete do Executivo Municipal.

PROVA DO CONCURSO PARA  GARI SERÁ
SÁBADO NO CAIC

  Os candidatos inscritos no concurso para o cargo
de gari  prestarão provas escritas sábado (08/02), às 08
horas, no prédio do Caic, no bairro Monte Cristo.   Essa
prova  será composta de questões de múltipla escolha, será
de  caráter  eliminatório, e deverá ser elaborada  com base
no programa do conteúdo programático  das disciplinas de
Português, Matemática, História e Geografia do Brasil.

 Pede-se ao candidato que chegue, ao local, uma
hora antes do horário previsto para começar a  prova,
devendo estar  munido do cartão de inscrição, documento
de identidade (o mesmo que foi apresentado  quando fez a
inscrição), lápis preto número 02, borracha, caneta
esferográfica de tinta azul ou preta. São 564 candidatos,
disputando 72 vagas, sendo 69 para a sede do município e
o restante para os distritos. Para ser aprovado nessa fase, o
candidato precisa  fazer o mínimo de 50 pontos. A
segunda fase, conforme determina o Edital, será a prova de
títulos,  e terá caráter  classificatório. A terceira fase será a

prova prática, também com caráter eliminatório, exigida
somente aos candidatos aprovados nas duas primeiras
fases.

É bom lembrar ao candidato que não será
atribuída  nota à prova prática,  mas o candidato será
avaliado como apto ou inapto para o cargo de gari.

CARNAVAL SERÁ ABERTO DIA 28 NA
LINHA VERMELHA

 A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretária
Municipal de Esportes, Lazer e Eventos abrirá dia 28 de
fevereiro, às 20 horas, na Linha Vermelha, o Carnaval /03.
A abertura contará 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. À 00h.00
haverá a apresentação da Banda Oásis,  e o encerramento
da noite estará por conta da Banda  Água de Cheiro.

 Dia 1o de Março – às 20 horas –haverá a abertura
com o grupo de forró Country; às 22 horas – Juventude do
Samba; À 00h00 será a vez da Banda Oásis e às 02 horas
da madrugada,  Água de Cheiro.

Dia 02 de março – às  18 horas – matinê – com o
grupo Forró Country ; 20h00 – concurso de fantasia luxo;
às 21 horas – Juventude do Samba; às 23 horas – Banda
Água de Cheiro e na madrugada, Banda Oásis.

 Dia 03/03 às 20 horas - desfile oficial dos blocos
carnavalescos; 01 hora da madrugada, Banda Água de
Cheiro.

 Dia 04/03/ - terça-feira de carnaval – às 18h00 –
matinê com o grupo Art & Voz; às 20h00 – Forró Country;
às 23h00 – Juventude do Samba e o encerramento da folia
vai ficar por conta da Banda Água de Cheiro.

RESULTADO DO DESFILE DOS BLOCOS  SÓ
NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS

 O Diretor de Eventos da Semel e Coordenador de
Carnaval Antônio Geraldo Costa informou que, este ano, o
resultado do desfile oficial dos blocos carnavalescos só
será  conhecido na quarta-feira de cinzas. Assim sendo, os
envelopes  com  as  notas  dos  jurados serão  abertos às 16
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horas,  no Ginásio de Esportes “Nello
Borelli”, no bairro Nova Brasília.

 Estão confirmados para desfilarem
na segunda- feira de carnaval, na passarela do
samba (Linha Vermelha), os seguintes
blocos:  Sociedade Carnavalesca Bloco de
Samba Intocáveis,do Coramara; Torcida
Jovem, do Estrela; Catedráticos do Samba;
Unidos do Zumbi e Independentes do
Aquidabã.

CONCURSO FANTASIA DE
LUXO SERÁ NO DOMINGO

 O concurso de fantasia de luxo será
no domingo de carnaval, às 20 horas, na
Linha Vermelha. Os foliões interessados  já
podem fazer a inscrição na sede da Semel, no
Ginásio de Esportes “Nello Borelli”, no
bairro Nova Brasília.

ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR SERÁ NO

ITA

 O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente realizará,  no

próximo dia 21 de fevereiro, das 08 às 17 horas, no Atlético Clube Ita,
a eleição direta e democrática, para  eleger novos membros do
Conselho Tutelar do Município.

Todos os eleitores inscritos no município  de Cachoeiro de
Itapemirim poderão votar no seu candidato, sendo preciso comparecer
ao local da votação,  munido do título de eleitor e de um documento
de identidade.

 Os 34 candidatos inscritos estão disputando 05 vagas. Os
eleitos serão remunerados e cumprirão um mandato de 03 anos,  e já
deverão estar preparados para obedecer uma escala de plantão nos
finais de semana.

ENCONTRO DE FOLCLORE
SERÁ EM JULHO

  A Secretaria Municipal de  Cultura e Turismo realizará,  no
período de 03 a 05 de julho, o “II Encontro de Folclore de Cachoeiro
de Itapemirim”. O evento contará com a participação de 80 grupos  de
manifestação folclórica e cada manifestação fará sua apresentação em
horário paralelo, em um determinado ponto da cidade.

 O titular da pasta da Cultura Álvaro Scalabrin esteve
recentemente em Vitória, quando solicitou,  da Secretária de Estado da
Cultura Neuza Mendes, parceria,  para a realização  do Encontro.

HOSPITAL BUSCA APOIO PARA OFERECER
ATENDIMENTO DE QUALIDADE

 O Superintendente do Hospital Infantil “Francisco de Assis”
Álvaro Scalabrin informou que começou na última semana  a se reunir
com os Prefeitos dos 16 municípios da região, que utilizam  com mais
freqüência os serviços médicos e hospitalares do Hifa.

 Segundo Álvaro, essas reuniões contam com o apoio do
Secretário de Estado da Saúde José Tadeu Marino, visto que o Hifa
vem sendo mantido praticamente pala Prefeitura de Cachoeiro, e
prestando atendimento aos demais municípios.

 E ainda, que uma ajuda no custo da manutenção do Hospital
pelas Prefeituras, com a devida autorização da Câmara de Vereadores,
se faz necessária, para a complementação do pagamento da despesa
diária, porque o Hospital não tem recebido nenhum recurso do
Governo do Estado e  vem arcando com as constantes altas nos
preços, principalmente dos medicamentos, que aumentaram em torno
de 40%,  no  último trimestre.

 Scalabrin  enfatizou que está buscando entendimento
também junto  aos empresários e pretende  visitar, nos próximos dias,
30 empresas, em busca de apoio para que o hospital continue
mantendo a quantidade e a qualidade do serviço à população,
principalmente à infantil.

 Álvaro adiantou  que  os contatos mantidos até o momento
têm sido  positivos e de ótima receptividade, principalmente por parte
dos Prefeitos, que acreditam  que, com a colaboração,  o Hospital
poderá ampliar  e diversificar o atendimento médico, com  mais
especialidades.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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PORTARIA Nº 042/2003

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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta no processo protocolado sob o nº 1012/2003, de
27.01.2003, resolve

Conceder ao servidor municipal ALCEMIR DE
ALMEIDA RAMOS, Motorista IV A 07 B, lotado na
Secretaria Municipal de Recursos Materiais, 30 (trinta)
dias de férias regulamentares a que tem direito, referentes
ao exercício de 2001, 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, 30 de janeiro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 043/2003

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 n º
1017/2003, de 27.01.2003, resolve

Conceder a PAULO CÉZAR JUFFO, exercendo o cargo
de Coordenador de Planejamento, Símbolo CC.1, 30
(trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito,
referentes ao exercício de 2000, 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,
designando VILSON CARLOS GOMES COELHO,
Secretário Extraordinário para Projetos Especiais, para
responder pela Coordenadoria de Planejamento neste
período, sem ônus para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de janeiro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 044/2003

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 nº
21540/2002, de 19.12.2002, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento, por motivo
de casamento, do servidor WILLIAN ALMEIDA
MIRANDA, Fiscal de Transportes III VI A 11 C, lotado
na Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, nos
termos do Artigo 152, Inciso I, da Lei nº 4.009, de

20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
no período de 08 (oito) dias,  a partir 14 de dezembro de
2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de janeiro 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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