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

CASA DE CULTURA ‘ROBERTO CARLOS’
PRESTIGIADA POR VISITANTES

A Casa de Cultura ‘Roberto Carlos’, reconhecida
como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, através da Lei Nº 5484, por ser o
local “onde nasceu o grande nome e Rei da Música
Popular Brasileira, que, através do seu dom natural e
talento, divulga a cidade de Cachoeiro em todos os
recantos do país e no exterior, e onde funciona,
atualmente, um museu em homenagem a esse
cachoeirense, que através da música vem escrevendo a
história cultural da sua terra”, constitui-se, realmente, em
ponto de atração turística de nossa cidade, recebendo um
número expressivo de visitantes.

Nessa última semana, 90 cachoeirenses visitaram
a ‘Casa do Rei’.  Além dos visitantes locais, foi registrada
a presença de 21 capixabas, de diferentes cidades do
Espírito Santo, incluindo 10 pessoas de Vitória, além de 28
turistas de todo o Brasil, inclusive de Porto Alegre (1),
Joinville (1), Pernambuco (2) e Brasília (1).

Toda essa movimentação evidencia o prestígio do
cantor e a importância do turismo na vida econômico-
cultural do município e do país.

I FEIRA DA CRIATIVIDADE

Nos dias 30 e 31 de outubro, será promovido, no
Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, a I Feira da
Criatividade.

O evento é uma realização da Secretaria
Municipal de Educação - Seme, e tem o objetivo de
divulgar e valorizar as atividades e trabalhos
desenvolvidos nas Unidades de Ensino, promover o
desenvolvimento da criatividade nas diversas áreas do
conhecimento, e promover a socialização entre os
participantes.

No dia 30/10, às 09h00, será a abertura oficial da
Feira da Criatividade, com participação das autoridades,
seguida das apresentações do coral da Escola Municipal
Pedro Estelita Herkenhof e da Fanfarra “Juracy
Magalhães, , visando Municipal Anacleto Ramos.

Às 13h30, haverá apresentação de danças de
vários Centros de Educação Infantil; às 16h00, haverá um
desfile de modas com material reciclado, com um aluno
por Unidade de Ensino.

No dia 31/10, sexta-feira, os stands estarão
abertos para visitação, desde as 08h00, e logo após haverá

a apresentação da Banda Marcial José Taveira, da Escola
Municipal Anísio Vieira Ramos, seguida de apresentação
de aeróbica.

Às 13h30, haverá apresentação de danças de
várias escolas da rede municipal, seguida de desfile de
modas, ainda com material reciclado, por alunos de
Unidades de Ensino.

Antes do encerramento, que será às 17h00, haverá
apresentação de paródias, com alunos da 5ª à 8ª séries,
sendo viabilizada a apresentação de um aluno por Unidade
de Ensino.

Esta é uma iniciativa que realmente valoriza a
atividade de jovens, incentivando-os para maior
participação social.

BAIRRO GILBERTO MACHADO
APRESENTOU MAIOR ÍNDICE DE

MANIFESTAÇÃO DE FOCO DO AEDES

A Divace -  Divisão de Vigilância Ambiental e de
Controle de Endemias, da Secretaria Municipal da Saúde,
divulgou  o resumo parcial do trabalho focal no bairros
trabalhados na 42ª Semana Epidemiológica, compreendida
entre os dias 12 a 18/10.

O bairro que teve maior número de imóveis
trabalhados (1298), que foi o Gilberto Machado,
apresentou o total de 05 focos de infestação do mosquito
Aedes aegipti, tendo sido, também, o bairro onde houve
maior índice de infestação do mosquito; o bairro União foi
o segundo local com maior número de imóveis visitados
(1087), e com nenhum foco do mosquito. Conduru, por
outro lado, teve o menor número de imóveis visitados (23),
com nenhum foco registrado.

NOITE DE SONHOS TEM
 PROGRAMAÇÃO COMPLETA

O Baile de Debutantes, que tem a iniciativa da
Secretaria Municipal de Ação Social – Semas, em parceria
com a Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e
da Juventude – Semcaj, e que será realizado no Jaraguá
Tênis Clube, no dia 30 de outubro, em comemoração aos
quinze anos de 32 jovens participantes do programa Peti
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), é um
evento pioneiro no Sul do Estado.

A programação conta de um cocktail, seguido de
jantar, sendo oferecido o som da Banda D14, oferecido
pela Prefeitura Municipal, que arcará também com os
vestidos das debutantes,  e conta com colaboradores,
funcionários das secretarias e padrinhos da sociedade
cachoeirense.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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ESCOLA MUNICIPAL
CONCORRE A PRÊMIO

NACIONAL “ÁGUA E CIDADE”

Vários diretores das Unidades de
Ensino da Rede Municipal, que
participaram do Curso de Gestores da
Água, realizado a 20 de março deste ano,
na São Camilo, ficaram credenciados para
participar agora do prêmio Água e
Cidade, com seus projetos de uso racional
da água.

A Escola Municipal Professora
Gércia Ferreira Guimarães se inscreveu
no prêmio com o projeto “Água Viva”, e
receberá amanhã, 29/10, às 10h00, na
sede da Escola, a visita de examinadores
externos da organização “Água e Cidade”.
Trata-se da química industrial Andréa
Guaracho Ramos e do analista de sistema
Marco Antônio Rodrigues, ambos de São
Paulo, que farão a verificação das
evidências apresentadas nos oito critérios
do “Manual do Prêmio”.

Esses critérios vão desde a
Coordenação e Planejamento do Projeto,
passando pelas ações mobilizadoras e
Conclusão dos Resultados, obtidos tanto
com o público interno quanto com a
comunidade em seu entorno.

HOMENAGEADO AGRADECE
COMENDA

O diretor geral da Rede Gazeta
Carlos Lindemberg Neto enviou
correspondência de agradecimento ao
prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço, em virtude do título de
comendador, com que foi agraciado pelo
prefeito municipal.

“Mesmo tendo agradecido na ocasião, quero registrar novamente a
forte emoção que senti com a bela homenagem que me fez com a Comenda
Rubem Braga. Você sabe bem da nossa determinação para fazer um bom
trabalho em favor de nossas comunidades, de forma despretensiosa e correta.
O reconhecimento é o maior prêmio que podemos almejar.

Agradeço também a bela coleção de pios, que infelizmente devido à
nova legislação, não poderei usá-los para uma de minhas diversões favoritas,
que é caçar”, registrou o diretor da Rede Gazeta.

FISCALIZAÇÃO MANTÉM OPERAÇÃO
“EM DIA COM O ISS”

A fiscalização de Rendas da Secretaria Municipal da Fazenda –
Semfa, que iniciou no dia 20 de outubro a operação “Em Dia com o ISS”,
mantém a atividade de visitas às empresas prestaras de serviço, com o
objetivo de verificar a emissão da Nota Fiscal, procurando inibir a sonegação
do ISS no Município.

Segundo informações do Departamento de Tributação da Semfa, os
primeiros resultados dessa ação constaram um alto índice de sonegação do
imposto.

A fiscalização continuará em dias e locais alternados, e orienta a
todos os usuários dos serviços, que solicitem a Nota Fiscal, para não serem
coniventes com a sonegação.

SHOW DE ROCK NA FEIRA DE ARTESANATOS

No próximo dia 1º de novembro, sábado, no local onde fica instalada
a Feira de Artesanatos, próximo ao Teatro Rubem Braga, haverá show com
bandas de rock do Município.

O evento, que vinha ocorrendo no último sábado de cada mês, ao
lado do Cenciarte, teve a data e local transferidos, devendo ocorrer, neste
1º/11, das 11h00 às 14h00.

FESTIVAL DE MÚSICA METODISTA NO SÁBADO

O próximo dia 1º de novembro, sábado, no Teatro Rubem Braga, às
19h30, acontecerá o Festival de Música da Igreja Metodista.

No domingo, como já é de praxe, o show infantil ficará por conta da
peça “Alguém Viu Deus Por Aí”, às 17h00.

HOJE ACONTECERÁ A NOITE DOS SONHOS

Nesta noite de 30 de outubro, as trinta e duas jovens inscritas no
programa do Peti, da Secretaria Municipal da Criança, da Juventude e do
Adolescente – Semcaj.  O Baile de Debutantes é uma promoção da Secretaria
Municipal de Ação Social – Semas, e procura atender um sonho dessas
jovens, que é o de ter um baile de debutantes, idealizado por elas, mas visto
como algo inatingível.  “O que essas jovens tinham como um sonho
inacessível será transformado em realidade esta noite, graças à participação
desta comunidade ativa e solidária”, informou, satisfeita, a secretária
municipal de Ação Social Norma Ayub Alves.

O evento terá início às 20h00, no Jaraguá Tênis Clube, e terá a
Banda D-14 como responsável pela parte musical.  Os vestidos das jovens
serão oferecidos pela Semas, confeccionados por Zilda Silva de Freitas,
participando, também, como voluntária.

A grande noite será iniciada com um cocktail, seguido de jantar e do
baile.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.646

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
18608/2003, de 13.10.2003, resolve

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Auxiliar de
Serviços de CEI, a servidora municipal PRICILLA DE
BARROS RODRIGUES, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, a partir de 13 de outubro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.656

Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  de
acordo com as Leis nº 4.440, de 20 de novembro de 1997,
resolve

Nomear, em caráter efetivo, em virtude de Habilitação em
Concurso Público, conforme consta no Edital nº 001/2002,
ERENILDA DA ROSA, para ocupar o cargo de Gari,
lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, de
acordo com a Lei nº 4.440/97, a partir desta data.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

COMUNICADO

CONCURSO PÚBLICO – PMCI – EDITAL 003/2002

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE

O Secretário Municipal de Administração, da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, de
ordem do Sr. Prefeito, CONVOCA, através do presente
edital, a candidata aprovada e classificada para o cargo
relacionado abaixo, de que trata o Edital de Concurso
Público n.º 003/2002, para comparecer à sua Posse, no dia
05 (cinco) de novembro de 2003, quarta-feira, na
Supervisão de Recursos Humanos e de Pagamento, na Rua
Joaquim Vieira, n.º 23, 2º andar, Guandu, Prédio do Viva
Shopping, às 13:00 horas.

05 DE NOVEMBRO DE 2003 (QUARTA-FEIRA)
PROFESSOR PEI – A

Classificação Inscrição Candidato Pontos
09 10729 RITA DE CÁSSIA

BEBIANO FERREIRA
129,80

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de outubro de 2003

Edson Bandeira
Secretário Municipal de Administração
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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


