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

PREFEITO QUER AJUDA DA POPULAÇÃO
PARA EVITAR OUTRA EPIDEMIA

  O Prefeito Theodorico Ferraço está solicitando
um empenho especial de toda a população, para que as
pessoas cuidem das suas casas, dos seus quintais, das suas
piscinas e demais instalações físicas de cada imóvel, de
acordo com as orientações já transmitidas aos moradores
pelos agentes de endemias, da Secretaria Municipal de
Saúde, para que seja evitada  uma nova epidemia de
Dengue, a exemplo da que  Cachoeiro  viveu,  no início
deste ano.

 O Prefeito disse que está muito preocupado com
a situação, e que a Prefeitura vai se encarregar da limpeza
e proteção das ruas, avenidas e praças.

 Na oportunidade, explicou que o combate e a
prevenção de um novo surto de Dengue depende
exclusivamente da soma dos esforços entre a população e
o Poder Público Municipal,  que vem assumindo as ações
de combate à Dengue, nas frentes de trabalho como: o
controle do vetor, assistência médico/farmacêutica;
vigilância epidemiológica, educação e saúde.

 O Chefe do Executivo Municipal explicou que o
Município não vem  recebendo nenhum recurso do
Governo Estadual para a realização do trabalho de
combate à Dengue.  Mesmo assim, o trabalho realizado até
então tem sido eficaz e tem recebido elogios da
Funasa/Ministério da Saúde, sendo, todavia, essencial, a
participação efetiva dos moradores.

Porém, é bom ressaltar  que os recursos oriundos
do Governo Federal não são suficientes para cobrir a folha
de pagamento dos agentes contratados, ficando a cargo do
Município quase todo o custo da operação. E ainda, que no
dia 31 de dezembro/02 estarão vencendo todos os
contratos com Agentes  de Endemias e também com os
Agentes Comunitários  de Saúde.  Portanto, a colaboração
da população fazendo a sua parte, e o Poder Público, a
dele, a vitória não caberá  a  um pequeno mosquito.

DENGUE TAMBÉM É O TEMA DO
CONCURSO “BOLÍVAR DE ABREU”

  A  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
em parceria com a Academia Cachoeirense de Letras, está
promovendo o Concurso Literário Estudantil

“Dr. Bolívar de Abreu”, que tem como objetivo
incentivar a produção literária e ao mesmo tempo divulgar
a necessidade do combate do mosquito transmissor da
Dengue.

 Podem participar estudantes residentes no
município da rede pública municipal, estadual e particular,
que estão cursando da  5a à 8a  séries, e todos os alunos do
ensino médio. O regulamento do concurso já está nas
escolas, e a Academia Cachoeirense de Letras premiará os
três melhores trabalhos dos alunos de 5ª  a    8a   séries, e
os três melhores  do ensino médio.

 Os alunos interessados  têm até dia 23 de
novembro, Dia “D” de Combate  à Dengue, para entregar
os trabalhos na sede da Academia, que fica  na Casa da
Memória, à rua 25 de março, 106 – Centro,  CEP: 29300 –
100. Os trabalhos podem ser enviados através dos
Correios.

 O concurso conta, também,  com a parceria das
Secretarias Municipais de Educação, Saúde e da
Superintendência Regional de Educação.

MIGUEL LAMAS LANÇA LIVRO NA “CASA
DOS BRAGA”

 O Escritor Guaçuiense Miguel Lamas lançará no
próximo dia 30 de outubro, às 20 horas, na “Casa dos
Braga”, em Cachoeiro de Itapemirim, o livro  “O Vôo da
Libélula do Caparaó”.

 O livro, que tem o prefácio assinado pelo
jornalista Constantino Korovaé, retrata o contraponto entre
a vida bucólica das serras e dos  desvarios da megalópole,
descrevendo, com agilidade e aprofundamento
psicológico, a corajosa busca  de coerência de uma mulher
admirável – Ester – que consegue atravessar, com
dignidade absoluta, as difíceis provas que a vida propõe ao
seu coração e, ao final, dedicar os frutos de sua batalha e
de seu trabalho a uma causa nobre e desesperada: a
proteção e recuperação do meio ambiente já
excessivamente agredido e devastado, de um  dos mais
importantes pólos ecológicos do país

  Os personagens, fictícios, são construídos com a
fina percepção de um observador atento a usos e costumes,
e trazem,  todos, traços de pessoas de carne  e osso, com
quem o autor teve a oportunidade de conviver. Até mesmo
a organização criada  pela principal personagem do
romance, segundo o autor, foi inspirada em uma entidade
ambientalista verdadeira, a Amar Caparão, que atua desde
1991 no entorno do Parque Nacional do Caparaó.

           DI Á R I O  OF I C I A L
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EXECUTIVO NOMEIA PRESIDENTE
E VICE PARA DOIS CONSELHOS

 Para o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar foram nomeados Celso
Gomes, para Presidente,  e Wanderléia
Rodrigues Lóis,  para Vice- Presidente, em
atendimento  à Medida Provisória Nº 2 178 –
36,  de 24/08/01.

 Para o Conselho da Educação foram
nomeadas Vera Lúcia Pereira Dias
e Maria Helanne Moreira de Freitas, cumprindo
a determinação da Lei Municipal Nº 3934,  de
14/06/97,  combinada com a Lei Municipal Nº
4405,  de 08/10/97.

BANCO DO POVO AMPLIA
ATENDIMENTO NO INTERIOR

 O Diretor-Presidente do Banco do
Povo Erlindo Dias Martins informou ontem
(22/10), que o atendimento  no Distrito de
Itaóca foi ampliado para 05 dias, devido à

grande procura pelos moradores, para o financiamento  do material de
construção.

 Segundo Erlindo, a interiorização do Banco do Povo vai
continuar,  para facilitar o acesso das pessoas ao financiamento para
construção e reforma da casa própria.

CONCURSO DA TERCEIRA IDADE
SERÁ NA ILHA DA LUZ

  O Centro de Convivência “Vovó Matilde” promoverá, no
próximo sábado (26/10), no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, o
Concurso Sul Capixaba do “Mister” e “Miss Terceira Idade/2002”. O
evento  começará às 10 horas, com a abertura dos stands,  e
prosseguirá até às  19 horas,  com muitas atrações para os candidatos e
convidados.

 Até ontem (22/10), dez municípios sulinos já confirmaram
sua participação e ainda estão sendo esperadas  mais quatro
representações. A eleição está prevista para as 14 horas, e o
encerramento vai ficar por conta de  um baile animado pelo grupo
“Forró Country”.

 Além dos representantes dos municípios sulinos, participarão
do evento outras entidades beneficentes, do comércio, indústria,
escolas, Secretarias Municipais. E ainda, os clubes de serviço Lions e
Rotary Clube, sendo que este último será o responsável pelo almoço,
que será servido às 12 horas, com variadíssimo cardápio (galinha
caipira, polenta e macarronada) com o convite a R$ 4,00 por pessoa.

  Já estão confirmadas as presenças de candidatas e
candidatos dos seguintes municípios: Iconha, São José do Calçado,
Castelo, Ibatiba, Itapemirim, Marataízes, Vargem Alta, Atílio
Vivacqua, Conceição do Castelo, Guarapari e Cachoeiro. A
coordenação aguarda  a confirmação de Mimoso do Sul, Muqui, Iúna
e Bom Jesus do Norte.

 O tema será “Coisas da Roça”, numa singela homenagem à
maioria dos participantes, que são do interior. O stand de Cachoeiro
contará com uma decoração especial, assinada pelo artista plástico
Renato Garcia Aleixo. A “Miss Cachoeiro” é Nilcéia Zóbolli. O
“Mister”, o Sr. Manoel Schuwab, que está hospitalizado,  se não
estiver em condições físicas de participar do desfile,   será substituído
pelo segundo colocado, Sr. Zoroastro, mais conhecido como “Zozô”.

Os primeiros lugares no Concurso  de “Miss” e “Mister Sul
Capixaba” serão premiados com um fim-de-semana no Hotel Fazenda
“Monte Verde”, com um “book” fotográfico do José Carlos de
Oliveira, flores e brindes do comércio cachoeirense.

  O Grupo de Danças do Centro de Convivência “Vovó
Matilde”  apresentará o show “Quem Dança é Mais Feliz”, no
intervalo do desfile do concurso, para contagem dos pontos dos
candidatos ao título. O evento será aberto aos familiares dos
participantes.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
Oficial Administrativo: Robson Sabadine
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.031

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Memorando nº 630/2002, de
02.10.2002, Seq. nº 2-5011/2002, da SEME, resolve

Prorrogar a Designação Temporária da servidora
municipal RAFAELA BOLZAN DE MORAES, no cargo
de Professor PEF-A I, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para atuar na EM “Monteiro Lobato”, em
substituição à servidora municipal GLÁUCIA DARÓS
MASTELA FARO, por motivo de licença, com carga
horária semanal de 25 h/s, no período de 15 de junho de
2002 a 31 de outubro de 2002, nos termos dos Artigos 38
da Lei nº 3.995/94- Estatuto do Magistério Público
Municipal.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de outubro de 2002.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.034

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Memorando nº 641/2002, de
08.10.2002, Seq. nº 2-5046/2002, da SEME, resolve

Prorrogar a Designação Temporária do servidor municipal
LEONARDO PACHECO PONTES, no cargo de
Professor PEF-B IV, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, para atuar na EM “Luiz Marques Pinto”, em
substituição à servidora municipal ELIANE DE SOUZA
MOURA, por motivo de licença, com carga horária
semanal de 28 h/s, no período de 15 de setembro de 2002 a
31 de dezembro de 2002, nos termos dos Artigos 38 da Lei
nº 3.995/94- Estatuto do Magistério Público Municipal.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de outubro de 2002.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.039

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Ofício de Seq. nº 3-5003/2002,
da SEME, resolve

Designar temporariamente os professores relacionados
abaixo, para atuarem nas Unidades de Ensino respectivas,
com cargas horárias, disciplinas e períodos também
relacionados, vinculados à Secretaria Municipal de
Educação, de acordo com o Artigo 38 da Lei n º 3.995/94,
fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos em
Lei.

Ensino Fundamental

Nome do
Servidor Cargo Disciplina C.H Local de Atuação Período

Cerli Maria
Martins Santana PEF-A I Núcleo Comum 25 EM “Jenny Guárdia” 01/09 a 31/12/02

Silvia Rizzo
Carvalho PEF-B IV Matemática 25 EM “Prof. Pedro

Estelita Herkenhoff” 17/09 a 31/12/02

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de outubro de 2002.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO

MM – MECÂNICA DIESEL 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, para serviços de
mecânica em geral em veículos a diesel, Rua Projetada, nº
04, lotes 5 e 6, Quadra C, dos nº 10, 12 e 14 – Bairro
Aeroporto , Cachoeiro de Itapemirim – E.S

COMUNICADO

PADARIA BOA VISTA torna público que requereu à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S., a Licença Prévia, para comércio e
fabricação de pães, Rua Raimundo Fulim, 57, Boa Vista,
Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – E.S
Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

POSTO AMERICA EXPRESS 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, para posto de
combustíveis, Rua Dr. Deolindo, 293, Bairro Baiminas,
Cachoeiro de Itapemirim – E.S
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
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