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ARTESÃOS PARTICIPAM DE
PALESTRA DE ASSOCIATIVISMO

O grupo de artesãos que participa todas as
semanas da Feira de Artesanato promovida pela Secretaria
Municipal de Cultura – Semuc, ao lado do Teatro
Municipal Rubem Braga, participa hoje, dia 28 de outubro,
de uma palestra com o tema Associativismo, através de
uma parceria feita entre as Secretarias de Cultura e de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
Semmades.

De acordo com o palestrante Cícero José de
Souza Moura, que é graduado em Gestão Cooperativista, o
objetivo da iniciativa é de melhor qualificar os artesãos,
que participam da feira ocupando o espaço dos 60
(sessenta) stands disponíveis.

A diretora de Turismo da Semuc Fabíola Depes
informa que os artesãos fazem parte de três associações do
município: Associação dos Artesãos, Cooperativa de
Artesãos e Associação Bem Viver da Terceira Idade.
“Temos a intenção de dar continuidade às palestras,
semanalmente. Na verdade, trata-se de um projeto com um
ciclo de palestras”, explica a diretora.

A palestra acontecerá às 17h00, no auditório do
Cenciarte.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO À CATARATA
E GLAUCOMA

O secretário municipal de Agricultura Glauber
Coelho, juntamente com a clínica oftalmológica Semoc e o
vereador Marcos Coelho realizaram sábado, dia 25 de
outubro, às 09h00, na Escola Municipal Professor
Domingos Ubaldo, no distrito de Condurú, mais uma etapa
da Campanha de Prevenção à Catarata e ao Glaucoma.

Os exames, gratuitos, foram direcionados a
pessoas de todas as idades.

AGENDA LOTADA NO RUBEM BRAGA

A diretora do Teatro Municipal Rubem Braga
Luciá Sampaio comemora a superlotação da agenda
daquela casa para os meses de novembro e dezembro deste
ano. De acordo com a diretora, os eventos são bem
diversificados e foram agendados com grande
antecedência, após serem analisados pela comissão de
pauta, que os aprovaram em reunião realizada no mês de
agosto.

Luciá explica, ainda, que o teatro é ocupado
também para eventos empresariais, como é o caso dos
próximos dias 4, 5 e 7 de novembro, quando serão
realizados eventos da Itacar Veículos, da OAB e a abertura
da Campanha de Natal do município.

Para a primeira quinzena de novembro, a agenda
cultural do teatro é a seguinte:

- Dia 01: Festival de Música da Igreja Metodista, a
partir das 19h30;

- Dia 02: Domingo Infantil com a peça ‘Alguém
Viu Deus Por Aí?’, a partir das 17h00;

- Dia 06: Mostra de dança com o Núcleo
cachoeirense de Dança, a partir das 20h00;

- Dia 08: Apresentação da peça ‘Lições de Amor’,
a partir das 20h00;

- Dia 09: Domingo Infantil com a peça ‘Branca de
Neve’, a partir das 17h00;

- Dia 11: Terça Musical, tendo como responsável
pela apresentação, o secretário municipal de Cultura
Marcelo Bózio, a partir das 20h00;

- Dia 12: Peça teatral dirigida por Asdrúbal
Avelar, a partir das 20h00;

- Dias 13, 14 e 15: Mostra de danças do Núcleo
cachoeirense de Dança, a partir das 20h00.

EXÉRCITO CONTRA A SOLIDÃO

A Secretaria Municipal de Ação Social - Semas
vem convocando toda a comunidade cachoeirense a
participar do programa “Exército Contra a Solidão”,
contando com o empenho de toda a sua equipe de
funcionários do departamento de assistência aos idosos
carentes do município - Centro de Convivência “Vovó
Matilde”.
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A secretária municipal de Ação
Social Norma Ayub explica, que se trata
de um programa onde são convocados a
fazer parte do grupo, membros de igrejas,
empresas, associações de bairro e demais
lideranças da sociedade, para, juntos,
resgatarem o maior número possível de
idosos para participarem dos projetos do
“Vovó Matilde”. “Quando chamamos o
grupo de ‘exército’, queremos dizer que
precisamos do maior número possível de
pessoas neste  grupo, que  deve  estar
sempre unido no propósito de convocar
mais e mais idosos para os projetos
sociais do Centro de Convivência. É
como se fosse um grande exército, com
‘soldados jovens’ espalhados em ‘bases’
localizadas em todas as partes do
município, resgatando idosos para os
projetos”, explicou Norma Ayub.

Vale registrar, que o Centro de
Convivência “Vovó Matilde” já conta
com um cadastrado de mais de 4 mil
idosos inscritos em seus projetos.

SEMUS REALIZA CAMPANHA
DE INTENSIFICAÇÃO DE

VACINAÇÃO DE HEPATITE B

A Secretaria Municipal de Saúde
– Semus informa, através de sua
Coordenação de Imunização, que

realizará uma Campanha de Intensificação de Vacinação de Hepatite B para
menores de vinte anos e grupos de risco, no período de 3 a 7 de novembro.

Segundo a coordenadora Rita de Cássia Elias, enfermeira da Semus,
compõem o chamado grupo de risco, os profissionais da área de saúde;
trabalhadores da limpeza pública; pessoas que residem ou trabalham em
confinamento, como presídios e casa psiquiátricas; policiais; profissionais do
sexo; homossexuais masculinos; vítimas de abuso sexual; comunicantes
domiciliares e parceiros de portadores do vírus da hepatite B; doentes renais;
hemofílicos; portadores de doenças hematológicas, doenças do fígado, do
baço, de anemia falciforme, do vírus da Aids; e pacientes imunodeprimidos.

O dia “D” de mobilização municipal acontecerá no sábado do dia 1o

de novembro, quando a Semus convocará a população alvo a procurar todas
as Unidades de Saúde do município. “Aproveitaremos para colocar em dia os
cartões vacinais desta população. A hepatite B, em sua forma grave, é
fulminante e pode ser letal. A vacinação é extremamente eficaz e segura. O
Estado do Espírito Santo é de alta prevalência do vírus da hepatite B. Sendo
assim, faz-se imprescindível proteger nossa população”, disse a enfermeira.

O período da campanha irá do dia 1o ao dia 7 de novembro, em todas
as Unidades de Saúde do município.

HORTIFRUTIGRANJEIROS TERÃO
RÓTULOS IDENTIFICADORES

Frutas, legumes e verduras terão rótulos com a identificação de
origem e data de colheita. Ao identificar o produto, o produtor fica
responsável por ele, sendo obrigado a embalar somente a mercadoria de
melhor qualidade.

A rotulagem é uma determinação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, que estipula o custo da etiqueta em R$ 0,02.

Segundo o Ministério da Agricultura, todos os legumes, verduras e
frutas que são vendidos, no atacado, em nosso país, deverão ser rotulados,
tendo o mês de janeiro como prazo máximo.

A Vigilância Sanitária, entretanto, não obriga os mercados a
passarem, para as gôndolas, as informações contidas nos rótulos. Os produtos
de origem e data de colheita diferentes ainda ficam misturados nas
prateleiras, quando expostos à  venda.

Em reunião nas próximas semanas, com os proprietários de
hortifrutigranjeiros e supermercados, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim
tentará viabilizar a colocação de etiquetas nas gôndulas, quanto à data de
colheitas dos produtos comercializados na cidade, para facilitar, ainda mais, a
vida dos consumidores.

BNDES ELOGIA PRECISÃO DE RELATÓRIO

As setenta e duas ações do Programa de Modernização da
Administração Tributária – PMAT foram aprovadas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –BNDES, tendo o relatório sido
avaliado “com louvor de precisão”, conforme Consolidado Geral dos Usos e
Fontes do Projeto.

Os recursos do mês de setembro, no valor de R$300 mil, serão
liberados, para dar continuidade às reforma de prédio, compra de
equipamentos, compra de sistemas de informática, compra de sistemas RH e
de Contabilidade, entre outras iniciativas.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 387/2003

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
16266/2003, de 03.09.2003, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento de LIA
MÁRCIA DUTRA SOROMENHO VIANA, Professor
PEI-C IV V B 10 G, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, em virtude de luto, pelo falecimento da mãe da
servidora, nos termos do Artigo 152, Inciso II, da Lei nº
4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, no período de 08 (oito) dias, a partir de 20 de
agosto de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de setembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 429/2003

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
18191/2003, de 06.10.2003, resolve

Conceder ao servidor municipal do extinto SAAE,
DARCI DIAS DE MOURA, Encanador “A”, lotado na
Gerência Municipal, licença sem vencimento, para tratar
de interesses particulares, no período de 12 (doze) meses,
a partir de 18 de novembro de 2003, nos termos do Artigo
105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 436/2003

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

CONSIDERANDO que, de acordo com o Art. 213, da
Lei nº 4.009, de 20/12/94, o dia 28 de outubro é
consagrado aos servidores públicos;

CONSIDERANDO que 28 de outubro do corrente ano
coincide com uma terça-feira;

RESOLVE:

Determinar Ponto Facultativo, a segunda-feira, dia 27 de
outubro de 2003, em antecipação às comemorações do
“Dia do Servidor Público”, em todas as repartições
públicas municipais, exceto naquelas consideradas
essenciais.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

PEDRA SUL LTDA , torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S  a Licença de Instalação, para  a
atividade de  Aparelhamento de pedras e execução de
trabalhos, sem corte, em mármores,ardósia,granitos,e
outras pedras ,a Rodovia Gumercindo Moura Nunes,
s/nº,Km 2,7 Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

PEDRA SUL LTDA, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Licença Prévia Ambiental Nº
040/2002 com validade até 06 de junho de 2003, para a
atividade de Aparelhamento de pedras e execução de
trabalhos, sem corte, em mármore  , ardósia, granito e
outras pedras na  Rodovia Gumercindo Moura Nunes , s/n
, Km 2,7,Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.

COMUNICADO

PREMAVIL PRÉ-MOLDADOS E MÁRMORES
VIANA LTDA ME, torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim –E.S, a Licença  Prévia Ambiental, para  a
atividade de Pré-Moldados e Mármores,a Rodovia
Cachoeiro x  Atílio Vivacqua ,s/n, Km 08,Aeroporto  -
Cachoeiro de Itapemirim/ ES.  Foi pedido estudo de
impacto ambiental.

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão e Diário

Oficial,  download de leis,  serviços
municipais, endereços, telefones  de

atendimento e Consultas de Processos)


