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

SECRETÁRIA QUER TRANSFORMAR
FÁBRICA DE PIOS EM MUSEU

 A Secretária de Estado da Cultura Neuza Mendes
esteve, na manhã de ontem (18/02), em  Cachoeiro de
Itapemirim, quando visitou o Teatro Municipal “Rubem
Braga”, a Casa de Cultura “Roberto Carlos”  e a Fábrica de
Pios de Aves “Maurílio  Coelho”, na Ilha da Luz, que está
completando 100 anos.

 Na oportunidade, Neuza anunciou que a sua pasta
vai começar um processo cultural, para transformar a
fábrica em um museu. Depois da visita aos principais
espaços culturais  da cidade,  a Secretária e sua assessoria
seguiram  para o município de Muqui.

SAÚDE VACINA CONTRA FEBRE  AMARELA
NESTA QUARTA-FEIRA

O Centro Municipal de Saúde continua
vacinando, às quartas-feiras, na parte da manhã, contra a
febre amarela. A vacina é destinada  às pessoas  que se
destinam para as áreas de risco,  que são os estados da
Região  Norte, Centro Oeste, Maranhão e alguns
municípios das regiões mais a oeste dos Estados do Piauí,
Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, além de  Minas Gerais, onde já ocorreu um caso fatal
da doença,  em Diamantina.

 É importante lembrar que a vacina está sendo
aplicada em um único dia e horário, porque as doses não
são individuais e os frascos não podem permanecer abertos
por muito tempo, porque o produto perde  parte da sua
capacidade de imunização.  A vacina ainda é  a único meio
da prevenção da febre amarela.

PRODUTOR RURAL PRECISA  ASSINAR
CONTRATO DA “LUZ NO CAMPO”.

 O proprietário rural, inscrito no Programa “Luz
no Campo”, que ainda não assinou o contrato, deve
procurar  o Secretário Municipal Vilson Coelho, das 08 às
16 horas, no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no
bairro São Geraldo.

SEXTA-FEIRA TEM ELEIÇÃO PARA
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR

  Na próxima sexta-feira (21/02), o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fará
realizar a eleição direta  e democrática, para a escolha
pelos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, dos novos
membros do Conselho Tutelar.

 A votação será das 08 às 17 horas, na sede social
do Atlético Clube Ita. Para votar, basta comparecer ao
local, munido do título de eleitor e da carteira de
identidade. São 32 candidatos concorrendo a 05 vagas. Os
eleitos terão um mandato de 03 anos e a responsabilidade
de  cumprir uma escala de plantão por mês.

COMITÊ QUER POPULAÇÃO DENUNCIANDO
FOCOS  DA  DENGUE

 O Comitê Municipal de Combate à Dengue e a
Secretaria Municipal de Saúde continuam solicitando que
os focos do mosquito “Aedes aegypti” sejam denunciados
pela população.

 Segundo o Presidente do Comitê e também
Prefeito em Exercício Jathir Moreira, a  colaboração da
população é muito importante para que a dengue continue
sob controle,  no município.

 Na oportunidade, solicita aos moradores que
mantenham limpos os quintais, terraços e piscinas. As
denúncias podem ser feitas pelos telefones  3155 –5711 e
3155  - 5240, ou através do 199.

           DI Á R I O  OF I C I A L
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“RUBEM BRAGA” CONVOCA
MÚSICOS PARA DISCUTIR TERÇA

– MUSICAL

 A Diretora  Geral do Teatro
Municipal “Rubem Braga” Luciá Sampaio
convida todos os profissionais de Cachoeiro,
ligados à música popular brasileira, como
também à clássica, ao jazz, voz e violão e ao
gospel,  para uma reunião dia 24 de fevereiro,
às 17 horas, no Teatro.

Também estão convidados
representantes de todos os Corais e do
Conservatório de Música de Cachoeiro, para
discutirem o Projeto “Terça – Musical”.
Segundo Luciá, esse projeto visa a formação
de público para a música. O ingresso será  ao
preço único de R$ 3.00.

PORÃO DAS ARTES SERÁ
 INAUGURADO EM MARÇO

O Porão das Artes, no térreo do
Teatro Municipal “Rubem Braga”, será

inaugurado dia 13 de março, às 19 horas e, à princípio, em caráter
experimental, será administrado pela Associação dos Artistas  de
Cachoeiro de Itapemirim.

 O Porão vai contar com  galeria de arte, espaço para reunião,
ensaio e confraternização dos artistas.

Nessa mesma noite, Cachoeiro vai ganhar a Praça da Cultura,
que está  sendo construída no calçadão do Teatro, como um espaço
destinado ao bate papo  dos artistas e do público, depois dos
espetáculos. Essas inaugurações serão seguidas da apresentação da
peça teatral inédita  “Esta Noite Vai Chover Prata”, com o Grupo
“Ela” de Teatro. Já no dia 14 de março, será a vez da apresentação do
grupo “Palco & Cia”,  com o texto Romeu e Julieta. Esses dois  textos
são inéditos e já estão classificados para participarem, dia 20 de
março, do Festival Nacional de Curitiba (PR).

SEMINÁRIO DISCUTIRÁ  IMPORTÂNCIA DO TEATRO
“RUBEM BRAGA”

A Diretora Geral do Teatro Municipal “Rubem Braga” Luciá
Sampaio informou que  está organizando, para o dia l7 de março, o 1o

seminário com o tema “A Importância do Teatro Municipal “Rubem
Braga” para Cachoeiro de Itapemirim.”.

 À principio, está previsto um debate em mesa redonda, a
partir das 19 horas, no  espaço físico do Teatro. Para esse debate,
serão convidados representantes da imprensa, da  Academia
Cachoeirense de Letras, das associações de classe, dos sindicatos, das
faculdades, das cooperativas, da Acisci, CDL e demais segmentos
organizados.

 Segundo Luciá, a direção do Teatro quer ouvir a sociedade e
os segmentos organizados sobre a importância dessa casa de
espetáculo para  o município  e o seu aproveitamento, enquanto
espaço físico.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI

Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 058/2003

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
21448/2002, de 18.12.2002, resolve
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Conceder ao servidor municipal MARCOS ANTÔNIO
CARDOSO GOMES, Auxiliar Administrativo IV A 07
B, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
licença sem vencimentos, para tratar de interesses
particulares, no período de 01 (hum) ano, a partir de 03 de
março de 2003, nos termos do Artigo 105 da Lei nº 4.009,
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de fevereiro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 059/2003

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 nos processos individuais mencionados,  resolve

Tornar sem efeito as Portarias abaixo relacionadas,
referente aos servidores discriminados, a partir de 03 de
fevereiro de 2003:

PORT.  Nº DATA SERVIDOR CARGO PROT. Nº
176/2001 11/5/2001 Julimara Alves da Silva Professor PEF – A II IV B 08 B 1289/2003
188/2001 21/5/2001 Pedrinne Ghiotto Venturi Professor PEF – A III IV A 09 B 1326/2003

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de fevereiro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 060/2003

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
que consta no Ofício de nº 21/2003, de 21.01.2003, Seq. nº
10-338/2003, resolve

Prorrogar os efeitos da Portaria nº 069/2002, de 27 de
fevereiro de 2002, referente aos servidores municipais
abaixo relacionados, pelo período de 01 (um) ano, a partir
de 01 de março de 2003, sem ônus para esta
Municipalidade.

Nome Cargo
Liotides Pereira de Souza Júnior Oficial Administrativo II V A 09 B
Rosemar Leal Bolognini Oficial Administrativo II V A 09 A

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de fevereiro de 2003.

EDSON  BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

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
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