
 

 

                  DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM          
       ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

               w  w  w  .  c  a  c h  o  e  i  r   o  .  e  s  .  g  o  v  .  b  r 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ANO XXXVIII  - Cachoeiro de Itapemirim Terça– Feira  17 de Fevereiro de 2004--Nº 2120  Preço  do  Exemplar   R$ 0,80 
 

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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
SECRETÁRIO DE SAÚDE FAZ APELO À 

POPULAÇÃO PARA A DOAÇÃO DE SANGUE AO 
HEMONÚCLEO DO EVANGÉLICO 

 
O secretário municipal de Saúde em exercício 

Jathir Moreira, que hoje está em Vitória, cumprindo uma 
extensa agenda na Secretaria de Estado de Saúde, se 
preocupa com o baixo estoque de sangue do Hemonúcleo 
Sul do Hospital Evangélico, e faz um apelo para que a 
população doe sangue ainda nesta semana que antecede o 
Carnaval. 

“A informação que temos é de que a demanda de 
pacientes precisando de doação de sangue está muito alta 
nestes últimos dias e o estoque do Hemosul muito baixo. É 
uma situação muito preocupante, uma vez que é muito 
comum o aumento de acidentes nos dias de Carnaval. 
Neste momento, precisamos do apoio ilimitado da 
imprensa local na divulgação deste apelo à população, a 
quem imploramos para que faça ainda hoje, a sua doação. 
Esse apelo se estende também aos nossos irmãos de outros 
municípios. Contamos com o apoio geral da população do 
Sul do Estado”, apelou Jathir Moreira.   

O encarregado do Hemonúcleo Sul – Hemosul 
Astério Vieira confirma que a situação é realmente muito 
crítica, principalmente porque o banco de sangue atende 
pacientes de todos os hospitais do Sul do Estado. “No 
último sábado, o banco de sangue funcionou das 07h às 
11h. Treze  pessoas compareceram para doação. Ontem 
esse número foi de apenas 11, quando o ideal é de 50 
pessoas por dia”, declarou Astério Vieira. 

Segundo a assessoria de comunicação do Hospital 
Evangélico, o Hemosul, nesta semana, estará funcionando 
até as 17h, com o objetivo de atender um número maior de 
doadores. 

 
 

SEMCAJ PARTICIPA DE JORNADA DE ESTUDOS 
CONTRA A VIOLÊNCIA  

 
A Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e 

Juventude – Semcaj estará participando amanhã, dia 18, de 
uma Jornada de Estudos com o tema “Violência Contra 
Crianças e Adolescentes”, em Vitória. 

A Jornada, que terá início às 09h00 e se estenderá 
por todo o dia, no Salão Rosa da CCJE/UFES, é uma 
promoção do Fórum Estadual de Enfrentamento à 
Violência Sexual Infanto-Juvenil e contará com a 
participação dos psicólogos Felipe Cândido da Rocha e 

Andréa Santos Nascimento, do Conselho Regional de 
Psicologia, como palestrantes. 

A Semcaj será representada por um de seus 
psicólogos. 

 
CHUVAS DANDO TRABALHO À SECRETARIA DO 

INTERIOR 
 
“Toda a região do entorno do bairro Aeroporto 

está sofrendo muito com as chuvas dos últimos dias”, é o 
que garante o secretário municipal de Interior de 
Cachoeiro José Carlos Amaral, que está dando toda a 
assistência possível àquela região, com uma grande equipe 
de trabalho realizando serviços de patrolamento, capina, 
desentupimento de bueiros, entre outros. 

Córrego dos Monos, Alto São Vicente (Serra da 
Boa Vista) e Morro Grande (Fazenda da Monta) tiveram 
suas estradas patroladas. As regiões de Vila Batista e 
Gavião, que ficam no bairro Aeroporto, também 
receberam os serviços dessa Secretaria de Interior, com 
limpeza das ruas e bueiros. 

Em Burarama, segundo o secretário Amaral, estão 
sendo recuperadas todas as estradas, que nos próximos 
dias já deverão receber ensaibramento em todos os pontos 
de cratera encontrados. “Estamos dependendo apenas da 
volta do bom tempo, para aplicarmos o saibro nas estradas 
de Burarama, pois com chuva não temos condições de 
realizá-lo”, explicou o secretário. 

 
“DR. DIRCEU CARDOSO” É HOMENAGEADO 

PELA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DE 
DENOMINAÇÃO DO CECAPEF 

 
Nos termos da Lei Municipal nº 5315/02, o 

prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço assinou, 
nesta semana, o Decreto nº 14.793, que dispõe sobre a 
denominação do Centro de Capacitação e Pesquisa do 
Ensino Fundamental de Cachoeiro de Itapemirim – 
Cecapef, na Cidade Universitária João Paulo II – João de 
Deus, como  “Dr. Dirceu Cardoso”. 

O homenageado, nascido no município de Muqui, 
no início do século passado, se projetou, além das 
fronteiras municipais, inicialmente como diretor e 
professor do colégio daquela cidade, para mais tarde 
dedicar sua vida à política, contribuindo decisivamente 
para o desenvolvimento regional e, ainda, para a melhoria 
da qualidade de vida da população da sua cidade e das 
circunvizinhas.  

De acordo com Ferraço, no exercício de mandatos 
de prefeito municipal de Muqui, deputado estadual, 
deputado federal, senador da República e secretário de   
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Estado de Segurança Pública, “o 

saudoso Dirceu Cardoso marcou época 
como valoroso líder político e homem 
público íntegro e probo, sendo que sua 
atuação, nas diversas áreas e nos diversos 
cargos eletivos, foi marcada por um espírito 
humanitarista e comunitário, estando 
sempre voltado a atender aquelas pessoas 
carentes de recursos, mas ricas em calor 
humano”. 

Ferraço reforça, ainda, que 
considera ser de obrigação do Poder 
Público, o reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à coletividade por 
cidadãos que não têm fronteiras nas suas 
ações políticas, como é o caso do 
homenageado. “Doutor Dirceu Cardoso foi 
exemplo de político para a região Sul do 
Estado e no Congresso Nacional, tendo 
como bandeira de luta a Educação e a 
Segurança Pública, sendo, ainda, chefe de 
família exemplar, advogado, professor, 
jornalista e intelectual conhecido e 
respeitado em todo o Estado do Espírito 
Santo”, registrou. 

 
POODLES SÃO ATRAÇÃO NO CCZ 

 

O Centro de Controle de Zoonoses 
– CCZ comunica a chegada de uma remessa 
de cães da raça poodle, com idade 
aproximada de três anos, para doação à 
população. 

De acordo com a diretora do CCZ 
Elizeth Amaral, os cãezinhos chegaram 
ontem, vindos do município de Mimoso do 
Sul, e as pessoas interessadas em adotá-los 
podem procurá-la na sede do CCZ ou 
através do telefone 3155-5711.  

 
DOM AMÉRICO E SEUS 

COMPARSAS RETORNAM A 
CACHOEIRO ANIMANDO BAILE DE 

DEBUTANTES 
 

Com o sucesso alcançado no ano 
passado, através da realização de um 

Baile de Debutantes para adolescentes assistidas pelos projetos sociais da 
Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude – Semcaj, a 
Prefeitura Municipal animou a organizar uma segunda edição do evento.  

A data já está marcada para 31 de março e o baile, que acontecerá no 
Jaraguá Tênis Clube, será assinado pela orquestra de Dom Américo e Seus 
Comparsas, contando com a participação de trinta adolescentes que 
freqüentam os cursos oferecidos pelo Centro de Artes Dom Bosco – Cenarte, 
da Semcaj. 

A Secretaria Municipal de Ação Social – Semas também é parceira 
da Semcaj neste evento, disponibilizando alguns de seus funcionários para a 
Comissão Organizadora. A secretária desta pasta Norma Ayub Alves, muito 
entusiasmada com a realização do evento, já está contatando alguns 
padrinhos para as debutantes. “Confirmados, até agora, como padrinhos, 
temos o prefeito Ferraço e seu vice Jathir Moreira, mas estamos aguardando 
uma resposta positiva por parte de vários empresários do Estado. Estamos 
muito otimistas com relação ao sucesso desta Segunda edição do Baile de 
Debutantes”, declarou Norma Ayub. 

 
TALENTO E EXPERIÊNCIA NOS CONCURSOS 

CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO 
 
A experiência e talento de mais de três décadas como carnavalesco, 

marcam, mais uma vez, a participação do figurinista Paolete no Carnaval de 
Cachoeiro. É que ele está responsável pela confecção das faixas e coroas que 
serão entregues aos eleitos aos títulos de Rainha e Rei Momo do Carnaval 2004, 
também de Rei e Rainha da Terceira Idade do Carnaval 2004, contratado pela 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos – Semel, que está responsável 
pela organização de todo o evento. 

Para realizar o trabalho em tempo hábil, Paolete contratou os serviços 
de quatro ajudantes, também experientes na confecção de fantasias carnavalescas. 
“As cores predominantes nas peças são o vermelho e o dourado. Pretendemos 
levar para a Linha Vermelha muita beleza e brilho”, ressaltou. 

 
CIOPS PREPARA ESQUEMA DE SEGURANÇA REFORÇADO 

PARA O CARNAVAL DA ALEGRIA 2004 
 
O coordenador da Guarda Municipal no Ciops Cap. Faustino Agrizzi 

comunica que o esquema de segurança para o Carnaval da Alegria 2004 de 
Cachoeiro já está montado e deverá contar com a disponibilização, por noite, de 6 
(seis) viaturas, 1 (uma) ambulância e aproximadamente vinte guardas municipais 
na área do evento. “Obviamente que também vamos contar com um grande 
reforço da Polícia Militar, tanto no local do evento, como em outras áreas da 
cidade”, explicou. 

Já o comandante do policiamento ostensivo no Sul Cel. Paulo César 
Lugatto, acredita que este será um Carnaval de muita tranqüilidade para os 
foliões cachoeirenses. “Estamos com uma equipe reforçada para atender as quatro 
noites de Carnaval, afim de evitar tumultos e maiores confusões”. 

 
 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO 
SERÁ NORMAL NOS DIAS DE CARNAVAL 

 
Os bairros do município receberão atendimento normal de coleta de 

lixo e varrição de ruas nos dias do Carnaval. A informação é do secretário 
municipal de Limpeza e Serviços Urbanos Antônio César Ferreira “Zuca”, 
que já pensa em recompensar seus funcionários com folgas em outras 
ocasiões, já que a municipalidade decretou ponto facultativo total para seus 
servidores na segunda-feira e parcial na Quarta-Feira de Cinzas. 

“Nossa intenção é atender a população durante todo o feriado com o 
melhor serviço de limpeza possível, daí montamos equipes de trabalho para 
os dias de feriado”, disse “Zuca”. 

Para a área de eventos da Linha Vermelha, onde será realizada a 
programação oficial de Carnaval, o secretário também promete uma equipe 
de plantão permanente, composta por dez homens, e o serviço de um ‘carro 
pipa’ para a lavagem da avenida logo após a realização dos shows. 
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DECRETO Nº 14.805 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
10479/2003, de 10.06.2003, resolve  
 
Enquadrar na função de Fiscal de Saúde e de Meio 
Ambiente II, Grupo Salarial V, Classe B, Nível 10, Letra 
E, o servidor municipal EDIO FORNAZIER FILHO, 
lotado na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 10 de 
junho de 2003. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de Fevereiro de 2004. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PORTARIA Nº 036/2004 
 
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 individuais relacionados 
abaixo, 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, ao servidor municipal 
citado abaixo, conforme atestados médicos apresentados e 
anexos aos processos mencionados. 
 

Servidor Função Lotação Licença 
Duração / Início 

Protocolo nº 

Laura Barbosa Rodrigues Técnico Laboratório V 
A 09 H 

SEMUS 30 
dias 

20.01.2004 1857/2004 

 Washington Alves Rodrigues  Magarefe I  B  02  B GEREMUN 30 
dias 

26.01.2004 1852/2004 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de Fevereiro de 2004. 
 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício 

 
 
 

PORTARIA Nº 037/2004 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no processo protocolado sob o n° 
22219/2003, de 10.12.2003, resolve 
 
Conceder ao servidor municipal ERLINDO DIAS 
MARTINS, exercendo o cargo de Gerente do Banco do 

Povo, Símbolo CC.1, 30 dias de férias regulamentares a 
que tem direito, referentes ao exercício de 2003, a partir 
de 02 de fevereiro de 2004, nos termos do Artigo 70, da 
Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, designando CLÓVIS DE BARROS, 
Ouvidor Geral do Município, para responder pelo Banco 
do Povo no período, sem ônus para o Município. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de Fevereiro de 2004. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PORTARIA Nº 038/2004 
 
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 
053/2004, de 05.01.2004, resolve 
 
Tornar sem efeito parte da Portaria nº 025/2004, de 
26.01.2004, referente à servidora municipal LAURA 
BARBOSA RODRIGUES, a partir de 02 de fevereiro de 
2004.  
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de Fevereiro de 2004. 
 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício 

 
 
 

PORTARIA Nº 039/2004 
 
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 n° 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
2386/2004, de 04.02.2004, resolve 
 
Conceder a SANDRA NOVAES COELHO, exercendo o 
cargo em comissão, sem vínculo, de Assessor Técnico-
Administrativo, Símbolo CC.2, lotada no Gabinete do 
Prefeito, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que 
tem direito, referentes ao exercício de 2002/2003, a partir 
de 02 de fevereiro de 2004, nos termos do Artigo 70, da 
Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de Fevereiro de 2004. 
 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício 


