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BOLETIM INFORMATIVO

.
PREFEITO LICENCIADO PARTICIPA DA

COMITIVA DO GOVERNADOR

O governador do Estado Paulo Hartung chegou
hoje, às 09h20, pousando no campo de futebol de
Presidente Kennedy, acompanhado do secretário Ricardo
Ferraço (Agricultura), do secretário Júlio Bueno (Sedetur)
e do Dr. Márcio Félix (gerente geral da Unidade de
Negócios do ES), seguindo para a Câmara Municipal, onde
houve uma reunião sobre petróleo e desenvolvimento
econômico da Região Sul do ES.  Participaram da reunião
o prefeito licenciado Theodorico de Assis Ferraço, o
prefeito de Presidente Kennedy Aloísio Corrêa, o prefeito
de Marataízes Ananias Francisco Vieira, o prefeito de
Itapemirim Alcino Cardoso e os deputados estaduais
Marcos Gazzani, Carlos Casteglione e Reginaldo de
Almeida.  Também estiveram presentes os secretários
municipais dos Municípios envolvidos, vereadores e
lideranças locais.

Após a reunião na Câmara, o governador e sua
comitiva se deslocaram para Marataízes, onde tiveram uma
reunião no Praia Hotel, seguida de almoço.

A comitiva, então, se dirigiu para Itaoca, onde
visitaram o Terminal Pesqueiro da Indústria de Exportação
de Pescado Atum do Brasil, acompanhados também do
Mauro Lúcio Peçanha de Almeida, diretor presidente da
Atum do Brasil e Jorge Viana de Freitas, presidente da
Associação de Pescadores de Itaoca /Itaipava, cumprindo,
assim, os objetivos traçados pelo Chefe do Executivo
Estadual.

PREFEITURA LANÇA NOVA SECRETARIA
MUNICIPAL

O prefeito em exercício Jathir Gomes Moreira dá
posse hoje, dia 1o de agosto, às 17h00, no Gabinete do
Prefeito, no centro da cidade, ao servidor municipal Herval
Pires, como titular da recém criada Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Seppir.

Compete ao titular dessa pasta formular,
coordenar e articular políticas e diretrizes para a promoção
da igualdade racial, avaliando as políticas públicas
afirmativas de promoção de igualdade e da proteção dos
direitos de indivíduo e grupos raciais étnicos, com ênfase
na população negra, afetados por discriminação racial e
demais formas de intolerância. Ele deve, ainda,
acompanhar a execução dos programas de cooperação com

organismos nacionais e internacionais, públicos e privados,
voltados à implementação da promoção da igualdade
racial, definindo políticas para o Governo Municipal com
vistas à implementação e avaliação de um Programa
Municipal de Ações Afirmativas e definição de Ações
Públicas voltadas ao cumprimento da legislação pertinente,
tendo como estrutura básica o Conselho Municipal do
Negro (Conegro).

OBRAS EM RUAS DA CIDADE E NOS
DISTRITOS

Durante esta semana, a Prefeitura Municipal,
através da Gerência Municipal, esteve concluindo o
asfaltamento da Rua Hermes Silva, no bairro Baiminas.
Além dessa obra, concluiu o ensaibramento do Village da
Luz, do bairro Fé e Raça e do Rubem Braga, constituindo
–se em um serviço de grande montante.

Em parceria com a secretaria municipal do
Interior, a Gerência Municipal já se encontra presente em
Itaóca, com máquinas e equipamentos necessários ao
preparo de  80 lotes que irão beneficiar famílias carentes
daquele município, área que se confunde entre a zona rural
e urbana.

As principais ruas da cidade também foram
beneficiadas, recebendo a operação tapa-buracos.

LICITAÇÃO PARA TECNOLOGIA DE PONTA

O presidente da Comissão Municipal de Licitação
informa que ontem realizou a 2ª reunião da comissão, para
julgamento da Concorrência Pública de Técnica e Preço Nº
001/03, para contratação de empresa de informática para
fornecimento de software, visando a execução da folha de
pagamento dos servidores desta prefeitura.  É uma
tecnologia de ponta, ou seja, de última geração, para
gerenciar o sistema de pessoal – RH.  “Dentro dos
próximos 15 dias, deverá ser anunciada a empresa
vencedora”, explica o secretário extraordinário de
Auditoria Geral José Ildo Goulart.

FIM DE SEMANA DO “RUBEM BRAGA”

O teatro “Rubem Braga” apresenta hoje, às 15h00
e às 20h00, o grupo de teatro da “São Camilo”, com a peça
“Uma Estória é uma Estória”, dentro do projeto ‘Escola’,
com entrada a R$3,00.

Domingo, como de costume, acontece o
‘Domingo Infantil’, às 17h00, com o preço único de
R$4,00, apresentará a famosa peça “Ploc-A Borboletinha
Mais Linda que Eu Já Vi”, com prêmios  nos  festivais de
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São Mateus, Campos e Guaçuí.  “Trata-se
de uma peça encantadora, de muito bom
gosto, que ativa a emoção e eleva o
espírito criativo das crianças,” informa a
diretora do “Rubem Braga” Luciá
Sampaio.

NOVA EDIÇÃO DO “CACHOEIRO
CIDADÃO”

A Secretaria Municipal de
Trabalho e Habitação já prepara nova
edição do projeto “Cachoeiro Cidadão”,
para o dia 30 de agosto, em Cachoeiro. O
evento, que será realizado na Escola
Liceu Muniz Freire, terá início às 08h00,
com previsão de encerramento às 17h00.

Para a realização desse evento, a
secretária municipal de Trabalho e
Habitação Marilene De Batista Depes
conta com o apoio das Secretarias
Municipais de Transportes, da Saúde, de
Segurança e Trânsito, de Esportes, da
Criança e Juventude, de Eletrificação, de
Administração, e ainda do Senac, Junta de
Serviço Militar, Ministério do Trabalho,
Polícia Técnica e Científica, Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos,
Cartório Eleitoral, Telemar, Caixa
Econômica Federal e Wilson Fotógrafo.

SETRAB CONTA COM BALCÃO
DE EMPREGO

A Secretaria Municipal de
Trabalho e Habitação – Setrab, mantém
abertas as inscrições para candidatos a
caseiros, faxineiros de prédios, jardineiros
e empregadas domésticas, através de seu
Balcão de Empregos.

Outro serviço que a Secretaria oferece é o atendimento aos
empresários (patrões) interessados nos serviços desses candidatos.

De acordo com Marília Bressan, responsável pelas inscrições e
expedição das fichas, as pessoas que se interessarem por esses serviços
devem dirigir-se à Setrab, no edifício Grafanassi, ao lado do Viva Shopping,
ou solicitar informações pelo telefone 3522-4996.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CAMPEONATOS

Estão abertas as inscrições para campeonato estudantil de
basquetebol e voleibol, no ginásio “Nelo Volla Borelli”, até dia 08 de agosto
deste.  As categorias serão infantil, para estudantes até 14 anos, e juvenil, de
15 a 17 anos, e as competições ocorrerão aos sábados, pela manhã e à tarde.

Até o dia 08 de agosto estarão abertas, também, as inscrições para o
Campeonato Municipal de Voleibol Aberto, sem limite de idade, devendo as
competições iniciar a 18 de agosto próximo, no ginásio.

Observando o mesmo prazo de 08 de agosto, para inscrição,
participarão, dos 1ºs Jogos Estudantis de Escola Pública, apenas as escolas da
rede pública municipal e estadual, devendo os jogos ter início no dia 25 de
agosto, no ginásio.

As quatro modalidades, futsal, handebol, vôlei e basquete também
terão campeonato, com inscrições até 08 de agosto no ginásio, observando-se
a faixa etária de até 14 anos, para a categoria infantil, e de 15 a 17 anos, para
a categoria juvenil.

Clubes, entidades e associações que tiverem o seu campo de futebol,
podem inscrever-se até segunda-feira, dia 04 de agosto, no ginásio, para o
Campeonato Taça Renascer de Futebol de Campo e será dirigido para as
categorias dente de leite, mirim e infantil.  “Esta é uma boa chance para se
oportunizar o aparecimento de novos talentos, em nossa cidade, e para
propiciar momentos de sadio lazer e socialização, aos jovens da nossa
terra”, admite o secretário municipal de Esportes e Lazer Hermogênio
Volpato.

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIÇOS DOMÉSTICOS

A Secretaria Municipal de Ação Social abre a partir da próxima
segunda-feira, dia 4 de agosto, as inscrições para uma nova turma do curso de
capacitação para serviços domésticos. O curso será ministrado por
voluntárias convidadas pela Casa da Sopa “Mãe Dalila” em aulas que
preparam as alunas desde cuidados com a higiene pessoal até o manuseio de
DVD, passando pelas áreas de jardinagem, segurança, etiqueta, culinárias,
entre outros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto, de 08h00 às
13h00, na Ilha da Luz, necessitando a apresentação de um documento de
identidade e uma foto 3X4.

TEATRO MUNICIPAL RUBEM BRAGA SERÁ PALCO DE
EVENTO ESTADUAL

O Teatro Municipal Rubem Braga será palco para o Governo do
Estado, através das Secretarias Estaduais de Agricultura, Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizar, no dia 5 de agosto, às
09h30, o lançamento do Plano de Desenvolvimento Florestal do Espírito
Santo, no Sul do Estado.  O evento conta com uma programação em que às
09h30 o secretário de Estado de Agricultura Ricardo Ferraço realiza a
abertura e em seguida apresenta o Plano de Desenvolvimento Florestal do
Espírito Santo; às 10h30, haverá o pronunciamento das autoridades presentes
e às 11h15, o encerramento feito pelo governador Paulo Hartung.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO N.º  14.490/2003

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA REDE
HOSPITALAR, COM ABRANGÊNCIA EM TODO O
SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO TERRITÓRIO
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de  Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do OF/Nº 216/2003 da Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, datado
de 30 de julho de 2003, dando conta ao Poder Público de
que a falta de recebimento dos R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) que lhe são destinados mensalmente pela PMCI vai
ocasionar o imediato fechamento do Pronto-Socorro
daquele hospital, pondo em risco a vida de centenas de
pessoas que necessitam atendimento de emergência;

CONSIDERANDO que, até a presente data, a PMCI tem
pago em dia o supracitado valor, recebendo elogios da
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
pela liberação regular da verba em questão;

CONSIDERANDO que, conforme o documento em
epígrafe, a Santa Casa está impossibilitada de receber essa
ajuda mensal, por falta de documentos habilitados, em
conseqüência da crise financeira que há muito se abate
sobre o hospital, fato sobejamente conhecido pela opinião
pública e pelas autoridades;

CONSIDERANDO que o Pronto-Socorro da Santa Casa é
o único do gênero no Município, sendo indispensável a
continuidade dos seus serviços para atendimentos
emergenciais e de urgência, não apenas para a população
local desprovida de plano de saúde e/ou recursos
financeiros, mas para socorrer as vítimas de acidentes de
trânsito de todo o Sul do Estado;

CONSIDERANDO, ainda, que muito mais importante do
que qualquer obra pública e eventuais óbices de natureza
legal é a atenção à saúde humana, especialmente na
circunstância da situação pré-falimentar enfrentada por
todos os hospitais de Cachoeiro de Itapemirim,
sobrecarregados pelo atendimento à população de todo o
sul do Estado;

CONSIDERANDO, finalmente, que, além de todos os
problemas elencados, as instituições hospitalares estão na
iminência de ter cortado o fornecimento de água, por falta
de pagamento, o que poderá gerar o caos na saúde pública,

RESOLVE:

Art. 1º - Decretar SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA na rede hospitalar e no sistema de saúde
pública em todo o território do Município de Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único – Tendo em vista a situação
excepcional e de  anormalidade declarada neste Decreto,
fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a
efetuar o pagamento das quotas mensais no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) devidas à Santa Casa de
Misericórdia deste Município, eventualmente não
liberadas por inabilitação de documentos, incluindo a
parcela do mês de junho de 2003.

Art. 2º - Constituir Comissão Especial de Alto
Nível, composta pelo Secretário-Chefe de Gabinete,
Secretário Municipal da Fazenda, Secretário Municipal de
Saúde e Diretor da Águas de Cachoeiro S/A - Citágua,
para, amparada na Lei Municipal nº 4954, de 18 de janeiro
de 2000, buscar solução tranquilizadora, evitando o corte
do fornecimento de água a instituições hospitalares.

Art. 3º - Dentro dos limites financeiros legais e a
serem definidos pela Comissão Especial presentemente
criada, fica autorizada a dedução de parte dos débitos da
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim,
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e
Hospital Infantil “Francisco de Assis” da TAXA DE
OUTORGA paga mensalmente pela Citágua ao Município,
em prazo que não ultrapasse o mandato da atual
administração.

Art. 4º - Expeça-se ofício à Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, solicitando sua convocação
extraordinária, em regime de urgência urgentíssima, para
referendar o presente ato, que entra em vigor nesta data,
com vigência até 31 de dezembro de 2004, revogando-se
as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 290/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o processo protocolado sob o nº 17939/2000, de
31.08.2000, resolve
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Conceder nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009/94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, à servidora
municipal VERA LÚCIA MOREIRA VANTIL,
Auxiliar de Enfermagem IV B 08 G, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 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 31 de
agosto de 2000.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de julho de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 291/2003

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 nos processos mencionados abaixo, resolve

Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009,
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, às servidoras municipais abaixo relacionadas,
no período de 120 (cento e vinte) dias, conforme atestados
médicos apresentados, a partir das seguintes datas:

Data Servidora Cargo Lotação Protocolo nº
30.06.2003 Luciana Maria de Souza Moreira Professor PEF-A V VI A 11 C SEME 13014/2003
16.07.2003 Renata Paixão Rizzo dos Santos

Freitas de Farias
Escriturário IV A 07 A SEME 13074/2003

08.07.2003 Sandra Souto Siqueira de Oliveira Professor PEI-B V VI A 11 C SEME 13015/2003

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de julho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 293/2003

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 8967/2003, de
22.05.2003, resolve

Conceder à servidora municipal THERESINHA MARIA
DE JESUS, Professor PEF-C V VI A 11 C, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, licença sem
vencimento, para tratar de interesses particulares, no
período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 02 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, 24 de julho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de 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


