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SEAGE ABRE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DA 
MONTAGEM FINAL DO POSTO AVANÇADO 

DE SAÚDE DO BAIMINAS  
 
 

Está prevista para o próximo mês a inauguração 
da Unidade Mista de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, no 
bairro Baiminas, onde funcionará os serviços de pronto-
atendimento e do Programa Saúde da Família (PSF). 

A obra tem 1.432 metros quadrados de área 
construída e terá como função principal desafogar os 
prontos-socorros da Santa Casa e do Hospital Infantil. 

No último dia 16 de março, às 14h, a Prefeitura 
Municipal, através de sua Secretaria Extraordinária de 
Auditoria Geral – Seage, abriu a Concorrência Pública de 
nº 001/2004, para a compra de aparelhos, equipamentos 
ambulatoriais e hospitalares, também materiais e 
equipamentos odontológicos, para serem colocados nesta 
Unidade Mista de Saúde. 

Já na semana passada, no dia 19, às 14h, foi 
aberta a Concorrência Pública de nº 002/2004, para a 
compra de móveis, eletrodomésticos e equipamentos para 
escritórios, também para mobiliar o referido espaço. 

“Os editais para estas concorrências públicas 
estão disponíveis, mediante o recolhimento da taxa de 
R$30,00, nas agências do Banestes e Caixa Econômica 
Federal do centro da cidade. Os mesmos podem ser 
enviados imediatamente após o recebimento do 
comprovante da taxa supra, pelo fax de número 3155-
5242 ou através do e-mail seage@cachoeiro.es.gov.br”, 
explicou o auditor geral do município José Ildo Goulart. 

O vice-prefeito Jathir Moreira, responsável por 
acompanhar a obra desde seu início, em dezembro de 
2002, comunica, que toda a estrutura física da Unidade de 
Saúde já está pronta, faltando apenas a instalação de 
mobiliários e equipamentos para a municipalidade realizar 
a cerimônia de inauguração. “A Unidade Mista de Saúde 
“Paulo Pereira Gomes” – nome que o prefeito Ferraço 
escolheu para homenagear o saudoso pai de nosso 
governador Paulo Hartung, oferecerá à população dos 
bairros Baiminas, Arariguaba, Bela Vista e Costa e Silva, 
salas de vacinação e exames variados, serviços de coleta 
de sangue, centro radiológico para Raio-X e Ultra-som, 
recursos para pequenas cirurgias, vários consultórios, 
enfermaria e farmácia”, disse, em tom de comemoração, o 
vice-prefeito Jathir Moreira. 

INTEGRANTES DOS PROGRAMAS PETI E 
DEIXA BRILHAR FAZEM PASSEIO 

CULTURAL PELO MUNICÍPIO 
 

Amanhã, dia 24 de março, a Secretaria 
Municipal da Criança, Adolescente e Juventude – Semcaj, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo – Semuc, estarão oferecendo um passeio às 
crianças e adolescentes integrantes do programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil – Peti e do Projeto Deixa 
Brilhar, a fim de os incentivar a valorizar a cultura e a 
história de nosso município. 

O passeio será realizado a partir das 09h, para a 
turma do período da manhã, e a partir das 13h30min, para 
a turma do período da tarde, com saída do Pavilhão de 
Eventos da Ilha da Luz, para seguir um percurso que 
passará pela Casa de Cultura Roberto Carlos, onde as 
crianças farão apresentações de coral e dança; também à 
Casa dos Braga, com retorno à Ilha da Luz logo após ao 
término das visitas.  

 
SEMCAJ INAUGURA NÚCLEO DE OFICINAS 

SÓCIO-CULTURAIS-RECREATIVAS NO 
BAIRRO OTTO MARINS 

 

Será amanhã, dia 24, a partir das 19h, que a 
Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude 
– Semcaj estará inaugurando um núcleo de oficinas sócio-
culturais-recreativas na quadra poliesportiva do bairro 
otto Marins, onde oferecerá, gratuitamente, aulas de 
Montagem de Bijuterias, Biscuit, Capoeira, Desenho 
Artístico, dança, Esportes de Quadra (handball e futsal), 
Judô e Reforço Escolar. 

“No total, deverão ser atendidas cerca de 500 
crianças e adolescentes provenientes dos bairros Otto 
Marins, Km 90, Zumbi, Alto Eucalipto, Parque das 
Laranjeiras, Nova Brasília e imediações”, reforça a 
secretária da pasta Mariza Moreira. 

Ainda de acordo com a secretária, esse ‘núcleo’ 
faz parte de um projeto de extensão que a Semcaj 
implantou nos bairros Village da Luz e Fé e Raça, em 
2003, superando as expectativas com relação à 
participação e satisfação dos moradores. “É devido a este 
resultado positivo obtido em 2003, quando levamos 
nossos projetos para outros bairros, que agora estamos 
implementando estes núcleos já formados, inaugurando 
novos locais de atendimento, através da parceria e apoio 
das iniciativas comunitárias, para que possamos propiciar 
a todos, principalmente às crianças mais carentes, acesso 
às atividades que anteriormente só eram oferecidas na Ilha 
da Luz, também possibilitando uma maior integração  
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entre as crianças, os educadores, 

os pais e a comunidade em que estão 
inseridos”, acrescentou Mariza Moreira. 

De acordo com a Semcaj, as 
crianças que tiverem interesse em 
participar destas oficinas, poderão se 
inscrever na quadra do bairro Otto 
Marins, onde serão realizadas as 
atividades. 

 
PSF DO PARAÍSO FIRMA 
PARCERIA COM “A.A.” 

 
O médico Vicente Paulo Miranda, 

que é responsável pelo PSF do bairro 
Paraíso, comemora uma parceria que 
aquele posto de saúde acaba de firmar com 
a irmandade “Alcoólicos Anônimos – 
A.A.” que atende os bairros Paraíso, 
Amarelo, Alto Amarelo e São Geraldo. 

De acordo com o médico, os 
agentes de saúde daquele PSF é que estão 
responsáveis pela comunicação ao A.A. 
dos pacientes que devem ser encaminhados 
à irmandade. “Os agentes, durante as 
visitas de rotina às famílias cadastradas ao 
PSF, entregam panfletos explicativos sobre 
este programa e tentam, através de algumas 
perguntas que fazem, constatar possíveis 
casos de alcoolismo”, explica. 

O Alcoólicos Anônimos tem seu 
funcionamento aos sábados, no Centro 
Operário e de Proteção Mútua. O telefone 
de contato da irmandade é o 3522-0648. 

 
SEMSUR REALIZA INTENSOS 

SERVIÇOS DE CAPINA, 
VARRIÇÃO E RETIRADA DE 
ENTULHOS PELA CIDADE 

 
A Secretaria Municipal de 

Limpeza e Serviços Urbanos – Semsur 
vem realizando serviços de capina, 
retirada de entulhos e varrição, em vários 
bairros, dando prioridade, 

principalmente, às áreas próximas a algumas escolas do município. É o caso 
da Creche do bairro Abelardo Machado, também a Escola “Olga Dias”, no 
bairro Coronel Borges, a Escola Polivalente “Claudionor Ribeiro”, no bairro 
Guandú e todas as escolas do bairro Coramara. 

Algumas áreas estão recebendo serviço geral como o pátio da 
Delegacia, no bairro Independência; a Rodovia Cachoeiro X Frade; o Centro 
de Convivência “Vovó Matilde”, no bairro São Geraldo; a Praça do bairro 
Village da Luz; e as escadarias São Sebastião, no bairro Vila Rica, e do 
Colégio Jesus Cristo Rei, no bairro Independência. 

As ruas do município que4 estão sendo contempladas com varrição 
e capina estão localizadas nos bairros Parque das Laranjeiras, Costa e Silva, 
São Luiz Gonzaga, IBC e Vila Rica. 

 
SEMUC INAUGURA SITE DA CASA DE CULTURA 

ROBERTO CARLOS 
 

Através do Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de 
Cultura – Semuc, a Prefeitura Municipal acaba de criar o site oficial da Casa 
de Cultura Roberto Carlos. 

O site (www.cachoeiro.es.gov.br/casaroberto) mostra, com 
detalhes, a casa onde nasceu e viveu até os 14 anos o maior ídolo da música 
popular brasileira – Roberto Carlos Braga, e é dividido em vários “atalhos”: 
‘Casa’, ‘Como Chegar’, ‘Histórias da Casa’, ‘Visitantes Ilustres’, ‘A 
Infância’ e ‘Aniversário’. 

 
FEIRA DE ARTESANATO RETORNA COM FORÇA TOTAL 

 
A Feira de Artesanato, promovida pela Secretaria Municipal de 

Cultura – Semuc, em parceria com a Associação de Artesãos de Cachoeiro, 
Cooperativa de Arte de Cachoeiro e Associação Bem Viver, retorna a seu 
funcionamento no próximo final de semana. 

Segundo a diretora de Turismo da Semuc Fabíola Depes, a feira 
funcionará nos dias 26 (sexta-feira) e 27 (sábado), sendo na sexta das 14h às 
21h e no sábado das 09h às 14h, na rua Joaquim Vieira, ao lado do Teatro 
Municipal Rubem Braga, no bairro Guandú. 

“Estamos comemorando três anos de sucesso da Feira de 
Artesanato, que começou em agosto de 2001 para dar suporte aos turistas 
que estavam na cidade para a feira Internacional do Mármore e Granito. 
Hoje, a Feira já faz parte da cultura e do turismo cachoeirense, com 
mercadorias que apresentam preços variantes entre R$0,50 e R$150,00 e são 
feitos artesanalmente com diversos tipos de matérias-primas encontradas na 
nossa região”, ressaltou Fabíola Depes. 

 
PRESIDENTE DO BANDES CONFIRMA PARTICIPAÇÃO AO 

LANÇAMENTO DO PROJETO DE EXPANSÃO DO 
MICROCRÉDITO MUNICIPAL 

 
A Agência Municipal de Microcrédito de Cachoeiro e a Secretaria 

Municipal de Trabalho e Habitação – Setrab, dando prosseguimento ao 
programa “Nossocrédito”, estarão contemplando vários bairros e distritos do 
município com suas ações. 

No próximo dia 25, quinta-feira, às 19h, no Maison Belas Artes, 
contando com a participação de representantes e técnicos do Governo 
Estadual, dentre eles o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo – Bandes Haroldo Corrêa, estará sendo divulgado o calendário das 
visitas nos bairros e distritos para a apresentação do programa, através de 
uma solenidade presidida pelo prefeito municipal Theodorico de Assis 
Ferraço. 

“O montante de financiamento que liberamos até o momento é de 
R$54.849,00 e o ponto mais positivo é que a inadimplência é zero. 
Queremos expandir este programa para os demais bairros e distritos do 
município”, comenta o coordenador da agência “Nossocrédito”, de 
Cachoeiro, Erlindo Dias. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 14.852 

 
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° 5463/2004, de 10.03.2004, resolve  
 
Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Sociólogo, o 
servidor municipal JOÃO CÉZAR ROXO NICOLUSSI, 
lotado na Secretaria Municipal de Cultura, a partir de 01 
de março de 2004.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de março de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 14.856 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que consta da Lei Municipal n° 
5015, de 09 de junho de 2000, com redação alterada pela 
Lei Municipal n° 5023, de 28 de junho de 2000,   
 
DECRETA: 
 

Art. 1° - Tendo em vista o retorno à ativa, por 
denegação do registro de aposentadoria, pelo colendo 
TC-ES, do servidor Ademir do Livramento Thomaz, o 
cargo de Advogado, ocupado pelo mesmo, lotado e em 
exercício na Procuradoria Geral do Município, passa à 
denominação de Procurador, com vencimento inicial 
fixado pelo Anexo I da Lei Municipal n° 5023/2000, 
ficando enquadrado conforme quadro abaixo: 

 
Código Nome do servidor Nomeclatura anterior 

(Lei n° 4000/94) 
Nomeclatura atual 
(Lei n° 5023/2000) 

00135 ADEMIR DO LIVRAMENTO THOMAZ Advogado II VI B 12 I Procurador II VI B 12 I

 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor nesta data, 

com efeitos financeiros retroativos a 01 de junho de 2000.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de março de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PORTARIA Nº 089/2004 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta nos processos protocolados sob os 
nºs 9978/1998, de 04.11.1998 e 20018/2002, de 
21.11.2002, resolve 
 
Conceder nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
ao servidor municipal JOÃO FERNANDES DE SOUZA 
JÚNIOR, Médico Socorrista VI A 11 H, lotado 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, referente ao decênio 1992/2002, com 
efeitos financeiros retroativos à data em que fez jus. 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 10 de março de 2004. 

 
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Prefeito Municipal 
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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  


