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

PREFEITO DISCUTIRÁ EM VITÓRIA
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA NO

BAIRRO UNIÃO

  O Prefeito em Exercício Jathir Moreira informou
que está confirmado para amanhã (13/02), a  audiência
com o Secretário de Estado do Transporte Silvio Ramos,
às 16 horas, no gabinete do Secretário. Jathir  disse ainda
que, na oportunidade, se reunirá também com o Secretário
de Estado da Educação José Eugênio, para discutir a
possibilidade da implantação de uma unidade do ensino
médio, no União. O Prefeito pretende, também,  tratar com
o Secretário,  outros assuntos pendentes, de interesse do
Município.

PREFEITURA PAGA AMANHÃ
AGENTES DE ENDEMIAS

O Prefeito em Exercício Jathir Moreira anunciou
ontem (11/02), que a Prefeitura pagará todos os agentes de
endemias que estão trabalhando no combate ao mosquito
“Aedes aegpyti ”, amanhã (13/02).

 Segundo o Prefeito,  o governo federal ainda não
repassou o recurso para o pagamento dos agentes. O
motivo do atraso do pagamento se deve às mudanças no
Ministério da Saúde e na Fundação Nacional de Saúde,
mas a Prefeitura vai liberar o pagamento desses servidores.

PREFEITO  DISCUTE COM  EMPRESÁRIOS
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

 O Prefeito em Exercício Jathir Moreira
juntamente com a Secretária de Trabalho e Habitação
Marilene Depes se reuniram hoje (12/02), às 08 horas, no
salão de reunião do gabinete, no Edifício da Câmara, com
vários representantes dos segmentos do setor produtivo de
Cachoeiro.  O objetivo da reunião foi  discutir os
investimentos do Município nos anos de 2002/2003, para a
capacitação profissional dos moradores residentes nos
bairros contemplados com o Projeto “Nosso Bairro”, em
conformidade com suas necessidades. A intenção é
possibilitar uma melhoria de desempenho dos
trabalhadores e também preparar os demais, em função da
demanda a ser apresentada pelos presentes à Secretaria de
Trabalho, até o final de março, que procederá ao
cadastramento no SINE, e, então, inseri-los em seus
específicos postos de trabalho.

 Entre os participantes, estiveram Flávio Sader
(Acisci), Adhemar Reis (Shopping Cachoeiro), Antônio
Horácio Afonso (da Inspetoria do CREA), Amélia Brito
(Magrochas), Zilda Matiello (Gaia Calçados), Edvaldo
Ramos (Sindirochas), Bruno Mathiello Pinheiro (Gaia
Calçados), Marcos Carvalho (CDL), Alessandra Perovano
e Fátima Magnago (Sinconsul), Herval Carari (oficinas
mecânicas).

SEMUC PROMOVE  II ENCONTRO DE
CARROS ANTIGOS

  O Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Álvaro Scalabrin informou ontem (11/02), que a
Prefeitura de Cachoeiro,  através  da sua pasta,  e o Clube
de Carros Veteranos de Cachoeiro de Itapemirim
promoverão o II Encontro Nacional de  Veículos Antigos,
marcado para os dias 13, 14, 15 e 16 de março,  no Parque
de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro
Aeroporto, em Cachoeiro.

 O evento  terá caráter  social  filantrópico,
devendo ser a entrada um quilo de alimento não perecível,
que será doado à entidades filantrópicas.

 Segundo o Secretário, a Prefeitura não terá custo
financeiro com  o Encontro,  pois a sua parte será a infra-
estrutura,  que já foi executada no Parque,  e o apoio
logístico.  Na oportunidade, Cachoeiro receberá a visita de
colecionadores e admiradores do evento, vindos dos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e de
outras cidades do Espírito Santo.

CORREIOS NO INTERIOR SERÃO
REATIVADOS NA PRÓXIMA SEMANA

 O Prefeito em Exercício Jathir Moreira anunciou
que, na próxima segunda-feira (17/02), serão reativados os
postos dos correios no interior do   município. O
funcionamento desses postos é fruto de uma parceria entre
a Prefeitura e os Correios.

DISTRITOS  CONTARÃO COM A PROTEÇÃO
DA GUARDA MUNICIPAL

  A partir do próximo dia 15 de fevereiro, os
distritos passarão a contar com a proteção da guarda
municipal. Essa determinação foi passada pelo Prefeito em
Exercício Jathir Moreira, ao Secretário Municipal de
Segurança e Trânsito Coronel Paulo César Pereira.

           DI Á R I O  OF I C I A L
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PREFEITURA DIVULGARÁ EDITAL
DA SAÚDE ATÉ O FINAL DO MÊS

 O Prefeito em Exercício Jathir
Moreira informou que amanhã (13/02), a
comissão encarregada de  elaborar o edital do
concurso público para a área da saúde e
administrativa se reunirá para  definir a data
da divulgação do edital, assim como das
provas.  O edital deverá ser publicado até o
final de fevereiro.

SOMENTE 01 CASO DE DENGUE
NO MÊS DE JANEIRO

 A Secretária Municipal de Saúde
Terezinha Dardengo informou que,  dos 23
casos suspeitos de contaminação pelo
mosquito “Aedes Aegypti” no mês de janeiro,
somente um (01) caso foi positivo,  de acordo
com exame feito em laboratório. Ainda
existem 07 casos aguardando  o laudo do
laboratório.

 A redução no número de casos é
fruto do trabalho de campo intensivo, feito
pelos agentes de combate à dengue, e da
colaboração da população, no sentido de
eliminar os focos do mosquito no ambiente
domiciliar.

 PREFEITO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

O Prefeito Municipal em Exercício Jathir Moreira assinou
ontem, dia 11/02, às 19h45, a autorização de início da obra no Bairro
Boa Esperança, para a construção do centro de educação infantil.

O Prefeito esteve acompanhado do Secretário Chefe de
Gabinete Sílvio Ferreira e dos Secretários Municipais Marisa Moreira,
Solimar Assad, Edson Bandeira, Hermogênio Volpato e  Erlindo Dias.

 Também compareceram ao lançamento do novo centro os
Vereadores  Glauber Coelho e Antônio Rizzo, a Presidente da
Associação do Bairro Dona Preta  e diversos moradores.

 O centro de educação infantil contará com seis salas de aula,
refeitório, biblioteca, uma  quadra de esportes com banheiros, para uso
da comunidade, segundo regras preestabelecidas e gerenciadas pela
Associação de Moradores local.

 No ato de assinatura, o Prefeito Jathir relatou a importância
da obra para a comunidade, ressaltando sua contribuição para o
Programa “Fome Zero”, do Presidente Lula.

 O Prefeito em Exercício  aproveitou a ocasião para
agradecer, a todos, os baixos índices alcançados em Cachoeiro no
programa de combate à dengue, quando, dos  34 casos notificados em
janeiro, somente 01 caso foi confirmado.  Segundo o Prefeito, a
redução  se deve à participação efetiva da população.

 Os vereadores também se pronunciaram, levando o pedido
dos moradores para o ensaibramento de ruas e a melhoria da
iluminação.

 Ao término do evento, o Prefeito Jathir afirmou que aquela
obra era fruto dos encontros ocorridos, na comunidade, entre os
moradores, o Prefeito Ferraço, o Vice-Prefeito, vereadores, associação
e Igreja, consolidando, dessa forma, os entendimentos, em benefício
dos munícipes, e que ele e o Prefeito Ferraço visitarão a obra
periodicamente, o que possibilitará manter um diálogo com todos.

SEME VAI ALFABETIZAR SERVIDORES
MUNICIPAIS ANALFABETOS

A Secretária Municipal de Educação Helle´Nice Ferraço
informou  que sua pasta está montando um programa de alfabetização
para os servidores municipais analfabetos e semi analfabetos.

 Segundo a Secretária, as aulas serão ministradas no próprio
local de trabalho dos servidores. A Secretária ainda está levantando o
número de servidores que  integrarão o programa.

PREFEITURA ASSINA CONVÊNIO PARA PRÁTICA DE
ESPORTES NOS BAIRROS

  A Prefeitura de Cachoeiro deverá assinar, nos próximos
dias,  um convênio com a Fafi/USC, para que os universitários do
curso de educação física ministrem aulas  práticas de esportes nas
quadras  dos bairros.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI

Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 047/2003

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
1066/2003, de 28.01.2003, resolve

Conceder a RENATO RAMOS MAGALHÃES,
exercendo o cargo de Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Símbolo CC.1, 30 (trinta)
dias de férias regulamentares a que tem direito, referentes
ao exercício de 2001/2002, a partir de 17 de fevereiro de
2003, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
designando ALMIR FORTE DOS SANTOS, Secretário
Municipal de Ciência, Tecnologia e Assuntos Legislativos,
para responder pela SEMDEC neste período, sem ônus
para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de fevereiro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 046/2003

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
799/2003, de 20.01.2003, resolve

Designar JORGE ELIAS PIAZZAROLO, Auditor VI B
12 A, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, para
substituir CARLOS JOSÉ SOUZA FERREIRA, no cargo
de Contador Geral, Símbolo CC.2, no período de 30
(trinta) dias, a partir de 03 de fevereiro de 2003, por
motivo de férias regulamentares, assegurando ao substituto
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, 31 de janeiro de 2003.

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
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