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BOLETIM INFORMATIVO

COMISSÃO ESPECIAL PARA IMPLANTAÇÃO
DE FACULDADE DE PETRÓLEO E

GEOLOGIA REALIZA REUNIÃO

O engenheiro civil José Antônio do Amaral Filho,
presidente da Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros,
participa na próxima quinta-feira, 21, em Cachoeiro, de
encontro com a comissão especial para a implantação da
Faculdade de Petróleo e Geologia, onde ficará a par da
adoção de várias medidas que estão sendo tomadas para a
implantação da mesma.

Fazem parte dessa comissão o secretário-chefe de
Gabinete Silvio Ferreira, a secretária municipal de
Educação Helle’Nice Ferraço Nassif, o secretário
municipal de Desenvolvimento Econômico Renato
Magalhães, o presidente da Adese/Sul Jersílio Cypriano, o
diretor da Faccaci Mário Pires e o diretor da FDCI
Humberto Dias Viana.

“Diante desse importante projeto para o
município, não poderia ficar alheio a tão auspiciosa
iniciativa, que, concretizada, será marco de
desenvolvimento sustentável para toda a região Sul do
Estado”, declarou o engenheiro civil.

VICE-PREFEITO CONVIDA POPULAÇÃO
PARA A 1A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS

CIDADES

O vice-prefeito Jathir Moreira, que é presidente
da comissão organizadora da 1a Conferência Municipal das
Cidades, está convidando toda a população interessada nas
questões sociais do município, a participar, na próxima
quinta-feira, dia 21, a partir das 14h00, no Teatro
Municipal Rubem Braga, dessa primeira conferência no
município.

Os grupos temáticos que foram definidos na
audiência pública preparatória para essa conferência, na
última quinta-feira, dia 14, estão se reunindo desde ontem
para somarem uma série de reivindicações que deverão ser
apresentadas no evento. As questões em debate são
habitação, saneamento ambiental, problemas urbanos,
gestão democrática, trânsito e rochas ornamentais.

As últimas reuniões de grupos temáticos
acontecem no final da tarde de hoje, às 17h00, sendo
debatidas as questões de transportes e mobilidade urbana,
no auditório do Gabinete do Prefeito, no centro da cidade,
tendo como facilitador o secretário municipal de
Transportes Camilo Viana. Nesse mesmo horário, no

Cenciarte, a secretária municipal de Captação de Recursos
Cláudia Lemos discute com seu grupo as questões do setor
de rochas ornamentais.

Na quinta-feira, 21, durante a 1a Conferência
Municipal das Cidades, serão eleitos 15 (quinze) delegados
e 8 (oito) suplentes para representarem Cachoeiro de
Itapemirim na 1a Conferência Estadual das Cidades, em
Vitória, nos dias 11 e 12 de setembro.

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZA
PASSEIOS COM A TERCEIRA IDADE

Atendendo  convite da Usina Paineiras S/A,
empresa localizada no município de Itapemirim, a
Secretaria Municipal de Ação Social de Cachoeiro de
Itapemirim, através de seu departamento de idosos Centro
de Convivência “Vovó Matilde”, participa amanhã, dia 20,
de um encontro de terceira idade, no centro social daquela
empresa. O Centro de Convivência “Vovó Matilde”, na
oportunidade, apresentará vários números de teatro, dança
e música.

Na quinta-feira, dia 21, esse departamento de
idosos atende a convite do Cine Shopping Cachoeiro,
participando, a partir das 13h30, com 100 (cem) idosos, de
uma sessão especial de cinema para a terceira idade.

Hoje, 19 de agosto, acontece mais um programa
“Centro de Convivência nos Bairros”, dessa vez no bairro
Vila Rica, a partir das 19h00. Esse programa é realizado
semanalmente, sempre às terças-feiras, levando a equipe
de funcionários do Centro de Convivência “Vovó Matilde”
para o bairro contemplado, onde são desenvolvidas várias
atividades com os idosos que moram nas proximidades do
local de realização do evento. “A grande vitória que
alcançamos com a realização deste programa nos bairros é
o considerável aumento de idosos que se dirigem,
diariamente, ao Centro de Convivência, para fazerem seus
cadastros”, comemora Norma Ayub.

Para os três passeios, está confirmada a presença
da secretária municipal de Ação Social Norma Ayub, da
diretora do Centro de Convivência Micheline Pitanga e
demais funcionários desse departamento social.

TEVE INÍCIO A SEMANA DO FOLCLORE

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou ontem,
dia 18, as atividades de comemoração à ‘Semana do
Folclore’, que ocorrerá até o dia 23.

O evento foi aberto com uma exposição na Casa
da Memória, com vestimentas, instrumentos e adereços
usados nos folquetos, que são os vários movimentos do
folclore, como bate flecha, capoeira, caxambu, folia de rei   
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e bandas e fanfarras.  Os mestres de cada
uma dessas artes estão marcando presença
no local, explicando o simbolismo das
peças ali expostas, bem como os
respectivos cantos.

No Dia do Folclore, sábado, 23
de agosto, haverá, em praça pública, no
centro da cidade, a apresentação de
diversos grupos, possibilitando, assim, à
população, conhecer mais de perto a
belíssima arte popular. Serão 18 grupos,
que estão em parceria com a Associação
de Folclore de Cachoeiro de Itapemirim,
presidida pela Sra. Nircina.

“Com chegada prevista para as
08h00, no Pavilhão de Eventos da Ilha da
Luz, os grupos sairão em cortejo até o
centro da cidade, parando em lugares
previamente mapeados, apresentando-se,
assim, à população transitando pelas ruas,
no sábado pela manhã. Será uma grande
festa”, explica o secretário municipal
Marcelo Bózio.

O evento conta com o interesse e
participação das secretarias municipal e
estadual de Educação, que aproveitarão
para encaminhar seus alunos aos locais,
podendo entrevistar os mestres
pessoalmente e conhecer, in loco, toda a
composição de que se reveste cada
folqueto. Os alunos também participarão
de um concurso de fotografias, dirigido
apenas a eles, e que terá a premiação de
R$ 150 para o 1º lugar, R$ 100, para o 2º
e R$ 50, para o 3º lugar.

PROJETO NOSSO BAIRRO
ATENDE ILUMINAÇÃO

O vice-prefeito Jathir Moreira,
em visita aos bairros agendados pelo
projeto ‘Nosso Bairro’, e acompanhado
dos representantes legais, que são os

vereadores e os presidentes de associações de moradores, já autorizou o
atendimento inicial aos locais.  No setor de iluminação pública, as ruas sem
iluminação tiveram prioridade, tendo já sido atendidos o Alto Independência,
o bairro Nossa Senhora Aparecida, becos e escadarias do Alto União, além de
ruas e becos do Monte Belo.

De acordo com as necessidades da área e com o material disponível,
o atendimento vai sendo feito, de imediato, atendendo os casos mais
urgentes.

A secretaria municipal de Iluminação continua com seu trabalho,
trocando cerca de 30 lâmpadas por dia, dentro da cidade, e atendendo os
distritos, com cerca de 180 trocas de lâmpadas por mês.  “Nos últimos dias,
foram atendidos Tijuca, Gruta, Soturno, Itaoca, Pacotuba, Conduru e São
Gabriel”, explica o secretário municipal de iluminação Sydney Jordão.

PRAÇA DE FÁTIMA MANTÉM AGITO POPULAR

No próximo domingo, dia 24 de agosto, o diretor da Praça de Fátima
José Pedro promete, à moçada, novas danças ao som do ritmo swing, que tem
atraído, ao local, grande número de jovens.  Promete, também, danças ao som
do Axé Brasil, além de show com os Anjos da Noite e de danças no ritmo
forrozão, com o grupo Forró Legal.

Para o dia 31 de agosto, já está agendado dança com o Axé Brasil e
show de forró, com Malu Barbosa.

No último domingo, 17 de agosto, a praça de Fátima esteve animada
com as danças do swing e com o grupo Explosão Brasil. “Só não houve mais
forrozão porque a turma não deixou o Explosão parar de tocar”, explicou,
entusiasmado, o diretor da praça, José Pedro.

NOVAS ADESÕES PARA SEPPIR

A secretaria especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial –
Seppir, recém criada pelo prefeito Theodorico de Assis Ferraço, conquistou,
recentemente, as adesões de importantes personalidades, para engrossarem
suas fileiras e divulgar seus trabalhos.  São eles o escritor Salmo Calazans
dos Santos, o vice-prefeito de Vitória professor Ademir Cardoso, e o ex-
senador e atual presidente do Conselho Municipal do Negro em Vitória,
professor Joaquim Beato, que doravante estarão desempenhando,
graciosamente, atividades de divulgação e captação de recursos, em benefício
da nova secretaria.

SAÚDE INCLUI MAIS UMA LOCALIDADE NA SELEÇÃO
PARA AGENTES COMUNITÁRIOS

A Secretaria Municipal de Saúde – Semus, que abre a seleção para
agentes comunitários de saúde, no período de 25 a 29 desse mês de agosto,
acaba de incluir mais uma localidade em sua lista de seleção – a localidade de
Barra Alegre. Sendo assim, a seleção para os candidatos às vagas para o
PACS / PSF deve obedecer o seguinte roteiro, todos com período de inscrição
entre os dias 25 a 29 de agosto próximo: para o bairro Novo Parque, seleção
para 7 (sete) vagas; para os bairros Paraíso, Córrego dos Monos e Gironda 2
(duas) vagas; e, para os bairros Barra Alegre, União, Tijuca, Ultramar, Gruta,
São Luiz Gonzaga, Aeroporto, Ruy Pinto Bandeira, Boa Vista, Teixeira
Leite, Village da Luz, Córrego do Bráz, Jardim América, Timbó e Itabira,
seleção para apenas 1 (uma) vaga.

Para se inscrever, primeiramente, é obrigatório que o candidato more
no bairro há mais de 2 (dois) anos. Em seguida, deve ir ao local das
inscrições, na sala do PSF, na sede da Semus, que fica no bairro Ferroviários
(prédio da antiga Cruz Vermelha), nos horários de 08h00 às 12h00 e de
13h00 às 16h00, apresentando, no ato da inscrição, xerox da carteira de
identidade, xerox de comprovante de 1o grau completo, xerox de
comprovante de residência e 1 (uma) foto 3X4.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 314/2003
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 12844/2001, de
06.07.2001, resolve

Conceder nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
ao servidor municipal EVALDO SOUZA, Motorista IV A
07 I, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, 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 06 de julho de 2001.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de agosto de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 315/2003
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 Memorando de Seq. nº 2-4633/2003, da
SEMUS, resolve

Instaurar Inquérito Administrativo, em conformidade com
a Lei nº 4.891, de 29.12.99, a fim de apurar procedimento
inadequado, conforme Memorando/SEMUS/CMS/Nº
112/03, da servidora municipal ROSILENE CORRÊA
FRANCELINO, Auxiliar de Enfermagem, em Estágio
Probatório, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de agosto de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 316/2003
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 13826/2003, de
30.07.2003, 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
JACIMARA DE SOUZA COSTA GABRIEL, Professor
PEF-C V VI A 11 C, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 28 de
julho de 2003, conforme atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de agosto 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


