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

MATERNIDADES DE CACHOEIRO
APRESENTAM PRIMEIRA PARCIAL DE

ATENDIMENTOS DEPOIS DE SOFREREM
INTERVENÇÃO

Os hospitais de Cachoeiro apresentaram, na
manhã de hoje, ao interventor administrativo de suas
maternidades Jathir Moreira – secretário interino da Saúde
de Cachoeiro, um relatório de atendimentos realizados
desde que sofreram a citada intervenção, na semana
passada.

Segundo Jathir Moreira, na Santa Casa de
Misericórdia foram atendidas 31 gestantes, sendo que
cinco foram submetidas a partos naturais e quatro a partos
cesáreos. As demais gestantes receberam atendimentos e
exames de rotina e em seguida liberadas para repouso.

Já no Hospital Evangélico, o número de gestantes
atendidas foi um pouco maior, um total de 36, com a
realização de nove partos naturais e cinco cesáreos.

“Agradecemos, de coração, à atenção que todos
os médicos plantonistas destes hospitais estão dispensando
às gestantes que dependem de atendimento imediato”,
disse, sensibilizado, o secretário interino de Saúde.

SECRETÁRIO DE SAÚDE DEMONSTRA
GRANDE SATISFAÇÃO QUANTO ÀS

RESOLUÇÕES DA COMISSÃO
INTERGESTORES BIPARTITE PARA OS

DIVERSOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL
EVANGÉLICO

O vice-prefeito Jathir Moreira, que está assinando
interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde –
Semus, neste mês de janeiro, comemora a autorização do
Governo Estadual, através de sua Comissão Intergestores
Bipartite, constituída a partir da Portaria nº 185-P/93,
aprovando o credenciamento do Hospital Evangélico para
serviços de alta complexidade em cardio-pediatria e
cirurgia cardio-pediátrica no valor/mês de R$57.185,80;
também o credenciamento de 6 (seis) leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo Neo-natal e mais 2 (dois) leitos da
UTI Pediátrica, no valor/mês de R$39.456,00; além do
credenciamento para maternidade de alto risco, sendo
integrado à Rede de Assistência à Saúde da Mulher e da
Criança, através do valor/mês de R$15.036,50.

“Apesar de já realizar procedimentos cirúrgicos
em crianças desde sua inauguração, o Instituto do Coração

era autorizado pelo SUS para operar somente adultos, ou
seja, o teto financeiro de R$174 mil não era direcionado
também para as cirurgias em crianças. Com a liberação de
mais este teto financeiro mensal, o Incor fica oficialmente
credenciado junto ao SUS para realizar as cirurgias
infantis, o que representa aproximadamente oito crianças a
serem operadas mensalmente”, declarou Jathir Moreira.

Segundo a diretoria do Incor, a instituição realiza
quase trinta cirurgias cardíacas por mês, sendo que deste
número apenas 15% são através de convênios particulares,
o restante, obviamente, pelo SUS.

“Ficamos muito felizes em saber que, com esta
conquista, nosso Instituto do Coração passa a ser uma
referência no Estado do Espírito Santo, para as cirurgias de
alta complexidade pediátricas e cardiopediátricas, assim
como a maternidade do Evangélico para os casos de alto
risco”.  Quanto ao teto que será liberado para as UTIs Neo-
natal e Pediátrica, o secretário de Saúde em exercício
Jathir Moreira diz que isto representa uma tranqüilidade
tanto para a municipalidade, quanto para toda a população.
“Nos sentimos muito mais seguros, sabendo que através
deste convênio com o SUS, crianças em todas as idades,
inclusive recém-nascidas, procedentes de famílias de poder
aquisitivo mais baixo, já vão poder contar com este
atendimento especial”.

INAUGURAÇÃO DO BUSTO DE GILBERTO
MACHADO FOI REALIZADA EM CLIMA DE

GRANDE EMOÇÃO

“Gilberto Machado, com doação e
desprendimento, contribuiu com o progresso de Cachoeiro
de Itapemirim. Os terrenos do Hospital Infantil Francisco
de Assis, da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar e da
Praça Gilberto Machado, são frutos do eterno amor que
dedicou a esta cidade. Nosso reconhecimento e gratidão,
extensivos à sua numerosa família, orgulho e patrimônio
desta terra” – com estas ternas palavras, o prefeito
municipal Theodorico de Assis Ferraço declarou sua
admiração e gratidão pelo pecuarista Gilberto Machado,
que recebeu homenagem póstuma, através de um busto de
bronze, na tarde da última sexta-feira, dia 23 de janeiro, na
praça que leva seu nome, da mesma forma que o bairro de
sua localização – Gilberto Machado.

A cerimônia contou com a presença de um grande
número de familiares do homenageado, dentre eles, o filho
Ilton Machado, também pecuarista, acompanhado da
esposa, filhos, netos e bisnetos.

Ainda neste ano, o prefeito Ferraço pretende
inaugurar mais dois bustos, sendo um deles, do líder
sindicalista Batistinha, na Praça Pedro Cuevas Júnior.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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MAIS UMA SEMANA DE
MUITOS VISITANTES À

‘CASA DO REI’

A Casa de Cultura Roberto
Carlos viveu mais uma semana de muitas
visitas. Desta vez, um total de 406
visitantes de todo o Espírito Santo e
também de outros Estados brasileiros. Do
exterior, nenhum visitante.

Cachoeiro mais uma vez saiu na
frente, totalizando um número de 122
visitas. “O mais interessante, é que os
cachoeirenses que visitam a casa
semanalmente vêm, sempre, pela primeira
vez. O que quer dizer que, aos poucos,
toda a população cachoeirense está
conhecendo a casa”, explica o diretor da
Casa Arnoldo Silva.

Entre os dias 19 e 25 deste mês,
a Casa recebeu visitantes dos municípios
de Mimoso do Sul, Castelo, São Gabriel
da Palha, Marataízes, Vitória, Piúma,
Guaçuí, Vila Velha, Guarapari, Itarana,
Rio Novo do Sul e Itapemirim.

Neste mesmo período, de outros
Estados, vieram turistas do Rio de Janeiro
(Volta Redonda, Rio de Janeiro,
Teresópolis, Campos e Magé), Minas
Gerais (Belo Horizonte, Carandaí,
Pirapora, Juiz de Fora e Ipatinga), São
Paulo (São Paulo, Osasco, Barroso,
Jundiaí e São José dos Campos), Distrito
Federal (Brasília), Paraíba (João Pessoa),
Alagoas (Maceió), Rio Grande do Sul
(Sarandi), Paraná (Curitiba), Ceará
(Fortaleza), Pernambuco (Recife) e
Amazonas (Manaus).

A diretoria desta Casa de Cultura
Roberto Carlos acredita, que no mês de
fevereiro, a tendência deste número de
visitantes é cair um pouco: “com o fim
das férias de janeiro, o número de
visitantes sempre reduz. Acreditamos que
no período de Carnaval este número
deverá voltar a aumentar”.

CRESCE  O NÚMERO DE INFESTAÇÃO PREDIAL PELO
AEDES AEGIPTY NO MUNICÍPIO

Com a proposta de realizar a procura aos focos do Aedes aegipty por
todos os bairros do município, os agentes da Divisão de Vigilância Ambiental
e de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde – Semus, já
tem, computado, o resultado do índice de infestação predial dos bairros que
receberam a visita dos agentes na 2a Semana Epidemiológica, realizada na
última semana.

De acordo com o Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde
do município, que recebeu os resultados, os bairros visitados foram Amaral,
Amarelo, Boa Vista, Centro, Coramara, Ibitiquara, Independência, Vila Rica,
Village da Luz, Zumbi e os distritos de Conduru, Coutinho e Itaóca.

Dos 25.439 imóveis existentes nestas áreas, 8.040 foram
trabalhados, tendo a equipe encontrado 172 focos do mosquito.

Os bairros que apresentam maior índice de infestação predial são o
Zumbi e Village da Luz, empatados, com um índice de 3,47%; o Coramara,
com 2,53% e o Amarelo, com 2,36%.

O trabalho, que continua sendo realizado em outros bairros e
localidades do município, é acompanhado por uma equipe de fiscais
responsáveis por notificar e multar os proprietários dos imóveis e terrenos
infestados, caso não tomem qualquer iniciativa de combate ao mosquito.

CARNÊS DE IPTU CONTINUAM SENDO DITRIBUÍDOS
PELOS BAIRROS DO MUNICÍPIO

Dos setenta e dois bairros do município que estão listados pela
Secretaria Municipal da Fazenda de Cachoeiro – Semfa para receber o carnê
de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quarenta e
quatro já o receberam e têm até o dia 11 de março para a efetuação do
pagamento.

Na manhã de hoje, os bairros que receberam os carnês foram o
Ferroviários e o Ibitiquara. Até a próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro,
também receberão os carnês os bairros N. S. de Aparecida, N. S. da Penha,
Santa Cecília, Santa Helena, Alto Amarelo, Amaral, Arariguaba, Baiminas,
Bela Vista, Coronel Borges, Costa e Silva e São Luiz Gonzaga.

Finalmente, entre os dias 3 e 12 de fevereiro, serão entregues os
carnês restantes, nos bairros Amarelo, Bom Gosto, Centro, Gilberto
Machado, Residencial Montanha, N. S. da Glória, N. S. de Lourdes, Paraíso,
Recanto, Sumaré, Alto União, Álvaro Tavares, Monte Belo e Distritos –
todos, com datas de vencimento em 11 de março, como informa a diretora do
Departamento de Cadastro Imobiliário da Semfa Edith Calabrez.

DIA DO HANSENÍANO COMEÇOU A SER COMEMORADO
HOJE EM CACHOEIRO

O mundo inteiro comemorou o Dia do Hanseníano ontem, 25 de janeiro,
através de várias manifestações. Em Cachoeiro, a Secretaria Municipal de Saúde
– Semus, como já faz há vários anos, também lembra a data, através de uma
programação no Centro Municipal de Saúde, com a distribuição de materiais
educativos e sorteios de camisetas alusivas ao tema, além do encaminhamento
médico especializado dos casos clínicos suspeitos encontrados no local, como
ocorreu na manhã de hoje.

No próximo dia 30, a comemoração terá continuidade, através de uma
palestra com o tema ‘Hanseníase’, também a distribuição de material educativo e
a distribuição de camisetas alusivas ao tema, no auditório do Centro Municipal de
Saúde, a partir das 14h00, tendo como público alvo o servidor público municipal.

JATHIR ASSINA ORDEM DE SERVIÇO NA NOITE DE HOJE

O vice-prefeito Jathir Moreira, que recentemente assinou
interinamente pela pasta municipal da Educação, realiza a assinatura de mais
uma Ordem de Serviço para a construção de escolas no município. Será na
noite de hoje, às 19h00, no bairro Vila Rica, para dar início à moderna
construção da nova Escola Anísio Ramos.
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CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

COMUNICADO

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de janeiro de 2004.

I N T I M A Ç Ã O    F A Z...

Sr. Contribuinte:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

Pela presente, fica a empresa intimada a comparecer ou
fazer-se representar por pessoa munida de instrumento de
procuração, perante o Conselho Municipal de
Contribuintes, na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (em frente ao Shopping Cachoeiro), no
Departamento de Tributação, 1º. andar, sito na Rua Vinte e
Cinco de Março nº. 26, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-
ES, no próximo dia 23 de março de 2004,             terça-
feira, às 18:00 horas, a fim de acompanhar o julgamento
dos AI’s 0839 a 0842, Protocolo 3465/96, processo 8516 –
protocolo apenso: 3921/96,           os quais encontram-se
em grau de recurso neste órgão.

CLEMILDO    CORRÊA
Secretário Geral do CMC

OBS: Qualquer dúvida ou informação, entrar em contacto
com CLEMILDO    CORRÊA, pelos telefones (3522-
6626 - manhã)  ou  (3155-5357 - tarde).

COMUNICADO

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de janeiro de 2004.

I N T I M A Ç Ã O    F A Z...

Sr. Contribuinte:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TIO PATINHAS,

Pela presente, fica a empresa intimada a comparecer ou
fazer-se representar por pessoa munida de instrumento de
procuração, perante o Conselho Municipal de
Contribuintes, na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (em frente ao Shopping Cachoeiro), no
Departamento de Tributação, 1º. andar, sito na Rua Vinte e
Cinco de Março nº. 26, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-
ES, no próximo dia 23 de março de 2004,          terça-
feira, às 18:00 horas, a fim de acompanhar o julgamento
dos AI’s 00057 e 00058/92 - Protocolo 8811/92,
protocolos apensos: 9324/92, 9323/92 e 5723/94, os quais
encontram-se em grau de recurso neste órgão.

CLEMILDO    CORRÊA
Secretário Geral do CMC

OBS: Qualquer dúvida ou informação, entrar em contacto
com CLEMILDO    CORRÊA, pelos telefones (3522-
6626 - manhã)  ou  (3155-5357 - tarde).

COMUNICADO

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de janeiro de 2004.

I N T I M A Ç Ã O    F A Z...

Sr. Contribuinte:

LUIZ FERNANDO MACHADO,

Pela presente, fica vossa senhoria intimado a comparecer
ou fazer-se representar por pessoa munida de instrumento
de procuração, perante o Conselho Municipal de
Contribuintes, na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim (em frente ao Shopping Cachoeiro),
no Departamento de Tributação, 1º. andar, sito na Rua
Vinte e Cinco de Março nº. 26, Centro, Cachoeiro de
Itapemirim-ES, no próximo dia 23 de março de 2004,
terça-feira, às 18:00 horas, a fim de acompanhar o
julgamento do Processo nº. 49241, protocolo 3311/00,
protocolo apenso: 9508/00, os quais encontram-se em grau
de recurso neste órgão.

CLEMILDO    CORRÊA
Secretário Geral do CMC

OBS: Qualquer dúvida ou informação, entrar em contacto
com CLEMILDO    CORRÊA, pelos telefones (3522-
6626 - manhã)  ou  (3155-5357 - tarde).

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

ALARMES R. M. LTDA , torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S  a Licença   Prévia, através do
protocolo nº 040/2004, para  a atividade de montagem e
manutenção de equipamentos eletrônicos e de
informática, a Rua Costa Pereira , nº141A, 2ºandar ,
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo
de impacto ambiental.

COMUNICADO

DUPLÁSTICO INDUSTRIA E COMERCIO 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, através do protocolo nº8479/1999, para  a
atividade de fabricação de artefatos de material plástico
para uso pessoal ou doméstico, reforçados ou não com
fibra de vidro,a Avenida Mauro Miranda Madureira, nº34,
Coramara- Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido
estudo de impacto ambiental.


