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

POSTO AVANÇADO DO BAIMINAS
CONTARÁ COM LEITO PARA INTERNAÇÃO

O Prefeito Theodorico Ferraço informou que  o
Posto Avançado de Saúde do Baiminas, que está sendo
construído  no espaço físico do antigo matadouro
municipal,  vai receber o nome de “Paulo Gomes”, e está
previsto para  começar a funcionar em julho de 2004.

A unidade está orçada em R$ 1.800 mil serão
gastos mais R$ 400 mil, com equipamentos. O seu
funcionamento será  24 horas e contará com leitos para
internação de urgência, atendimento médico em várias
especialidades, ambulância e atendimento odontológico.

SAÚDE REATIVA FUMACÊ PARA MATAR
PERNILONGO

A Secretária Municipal de Saúde Terezinha
Dardengo informou  que o trabalho de pulverização de
UBV, mais conhecido como carro fumacê, já retornou aos
bairros, fazendo a pulverização do inseticida, para
combater o alto índice  do mosquito Culex (pernilongo).

Dardengo explicou que a interrupção do
tratamento espacial com UBV pesado (fumacê)  foi por
determinação da Coordenação Estadual de Combate à
Dengue, mas o seu retorno está sendo requisitado devido
ao alto índice do mosquito Culex, conhecido como
pernilongo, no município, que apesar de não ser vetor
importante de doenças, vem causando transtornos aos
munícipes, sendo que sua picada pode ocasionar prurido,
estrofulo, piodermite e similares, principalmente em
crianças.

Diante dessa situação, frisa Terezinha, o Prefeito
Theodorico Ferraço  determinou que fosse feita a
aquisição, com recursos próprios do município, de
insumos adequados ao combate às formas aladas  dos
mosquitos,  sob a orientação técnica de profissionais do
Núcleo de Entomologia da Ufes, visando minimizar os
transtornos causados por esses insetos.

No entanto, o fumacê já está pulverizando
inseticida nos bairros mais infestados pelo mosquito, mas
esse esforço da municipalidade só alcançará êxito se a
população se empenhar, juntamente com o Poder Público
Municipal, no combate ao mosquito, seja pela destruição
de coleções de água, não jogando lixo nos rios e córregos,
ou ainda, acondicionando o lixo  adequadamente em
sacolas fechadas e fora do alcance de animais vadios,
como cães e gatos.

Outro local propício à proliferação do mosquito é
a interrupção total ou parcial do escoamento das águas de
córregos, pela decomposição de detritos, que provoca
empoçamento e lentidão no curso dessas  águas, assim
contribuindo para maior reprodução dos pernilongos.

OPERAÇÃO TAPA – BURACOS JÁ ESTÁ EM
GIRONDA

O Prefeito Theodorico Ferraço disse que a
Operação Tapa Buracos é um trabalho de parceria  da
Prefeitura de  Cachoeiro com o Governo do Estado,  e que
a equipe que está executando o serviço  já se aproxima de
Gironda. Soturno será o próximo distrito a receber a
Operação Tapa – Buracos.

“PLOC -  A BORBOLETA MAIS LINDA QUE
JÁ VI” NO “RUBEM BRAGA”

A peça  infantil “Ploc - A Borboletinha mais linda
que eu já vi”, com o grupo Arti Levita,  esteve em cartaz
ontem (22/06), às 17 horas,  dentro do Projeto “Domingo
Infantil”.

AÇÃO SOCIAL  REALIZOU  FEIRA DA
BONDADE NO FINAL DE SEMANA

A  XX Feira da Bondade,  com o slogan
“Valorizando o Idoso”, no Pavilhão de Eventos, da Ilha da
Luz, terminou ontem, depois de três dias de shows e
diversões, para todas as idades.  A solenidade de abertura
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(sexta-feira) contou com a
presença  do Prefeito Theodorico Ferraço,
secretários municipais e convidados,
quando foi  entregue um veículo  para  o
Lar dos Idosos “Nina Arueira”.

O público presente teve a
oportunidade de  assistir a um show
pirotécnico, à apresentação do Grupo  de
Dança “Vovó Matilde”, ao desfile da
Vovó “Feira da Bondade” e shows com os
Dillen`s e Art & Voz.

Sábado (21/06), a Feira foi aberta
ao público, às 18 horas, e às 22 horas foi o
show com  Renato & Seus Blue Caps,
Vanderléia e Jerry Adriani, da Jovem
Guarda. O final da noite ficou por conta
do show do musical Alto Astral.

Ontem (22/06), as barracas
foram aberta às 10 horas, e às 11 horas,
foi  servido o almoço comunitário, ao som
do conjunto Três Caras e um Coroa e a
apresentação  do Grupo de Dança do
Centro de Convivência “Vovó  Matilde”.
Na seqüência, houve show com Roberto
Moura & banda, com o  Forrozão Raio de
Luar e os Garotos do Forró.  A seguir, foi
cantado o bingo beneficente,  em prol  do
Grupo Princesa do Sul, com o show do
Forró Country.  O ingresso  foi um
agasalho ou uma lata de óleo/um quilo de
canjiquinha, que foi trocado nos
supermercados Perim e Casagrande.

INSCRIÇÃO PARA “CITY TOUR”
SOMENTE NESTA SEGUNDA –

FEIRA

As pessoas ou dirigentes de
escolas, assim como as faculdades

interessadas em fazer um “tour” pelos pontos turísticos do município, devem
fazer a inscrição hoje (23/06), das 08 às 18 horas, no stand montado na praça
Jerônimo Monteiro. Os passeios são gratuitos, e  serão feitos pela amanhã
(24 /06), até dia 27 de junho, e contarão com a guia de turismo Terezinha de
Abreu Lacerda.

EXPOSIÇÃO  DOS TRABALHOS DO DEDÉ  SERÁ NA SEDE
DA SEMUC

A  exposição “Tributo a Dedé Caiano” foi aberta hoje (23/06),  às
08h30, na sede da Secretaria  de Cultura e Turismo. Os trabalhos poderão ser
vistos até dia 28 de junho, das 08 às 18 horas.

ACERVO DO REI JÁ ESTÁ FOI ABERTO AO PÚBLICO

Ainda, na parte da manhã, desta segunda-feira, foi aberta, ao
público, a exposição  do acervo da vida e carreira de Roberto Carlos, na Casa
de Cultura “Roberto Carlos”. O acervo pode ser visitado até dia 29 de junho,
das 09 às 18 horas. Esse acervo pertence às Irmãs Volpato.

ARTISTAS PLÁSTICOS VÃO EXPOR TRABALHOS NA
JERÔNIMO MONTEIRO

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abre hoje, às 18 horas,
na Praça Jerônimo Monteiro,  uma exposição, com a participação de todos os
artistas plásticos de Cachoeiro. A mostra poderá ser visitada até dia 29 de
junho, das 09 às 18 horas.

PREFEITURA INAUGURA CEI EM ITAÓCA

O Prefeito Theodorico Ferraço inaugurará amanhã (24/06), às 19
horas, as instalações físicas do Centro de Educação Infantil “José Pinto”, no
Distrito de Itaóca.

POESIA VIVA NA CASA DOS BRAGAS NESTA TERÇA –
FEIRA

O escritor cachoeirense Mauro Santos lançará amanhã (24/06), às 20
horas, dentro do Projeto “Poesia Viva”, o seu livro “Meu amor por...” o
lançamento   será na Casa dos Bragas, onde funciona a Biblioteca Pública
Municipal.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 236/2003

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 8363/2003, de
14.05.2003, resolve

Conceder à servidora municipal DENISE STEIN
ROSSETO, Médico Clínico VI A 11 F, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, licença sem vencimento,
para tratar de interesses particulares, no período de 06
(seis) meses, a partir de 01 de junho de 2003, nos termos
do Artigo 105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de junho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 237/2003

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 20602/2001, de 14.11.2001,
resolve

Conceder nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, à
servidora municipal JACQUELINE RIBEIRO
MARTINS AMISTÁ, Fiscal de Rendas III VI A 11 G,
lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, 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 14 de novembro de 2001.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de junho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 241/2003

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 10416/2003, de
10.06.2003, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde, nos termos do
Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, à servidora municipal
NÁDIA MARIA SILVA BRUM, Professor PEI-A II IV
B 08 B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
período de 15 (quinze) dias, a partir de 03 de junho de
2003, conforme atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de junho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
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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


