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

PREFEITO DEFINE QUESTÕES DE SAÚDE
NA SEGUNDA-FEIRA

O prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço
recebe em seu Gabinete do centro da cidade, na próxima
segunda-feira, dia 24, às 17h00, o vice-prefeito Jathir
Moreira, o secretário municipal da Fazenda Eliseu
Crisóstomo de Vargas, membros do Conselho Municipal
de Saúde e representantes dos conselhos dos hospitais
Evangélico, Infantil, Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim e Santa Izabel, para uma reunião,
onde serão resolvidas algumas questões referentes à saúde
em nosso município.

O prefeito convida toda a imprensa a comparecer
à reunião.

VINTE INSTRUENDOS RECEBEM
CERTIFICADO DO CURSO DE TIRO

DEFENSIVO NA PRESERVAÇÃO DA VIDA

Hoje, dia 21 de novembro, vinte instruendos das
Polícias Militar, Civil e Guarda Municipal receberam, às
08h00, no Auditório do 2º Batalhão, o certificado de
conclusão do Curso de Tiro Defensivo na Preservação da
Vida (Método Giraldi).

A entrega de certificados foi acompanhada de
palestra proferida pelo Tenente Coronel Adilson Silva
Tolentino, que é Comandante do Centro de Formação de
Oficiais, em Vitória, e um dos membros da Comissão de
Aplicação do Método Giraldi, da Polícia Militar.

Essa é o final do curso da primeira turma, que
iniciou no dia 18/11.  A segunda turma terá seu curso de
treinamento no período de 25 a 28/11 e a terceira, de 09 a
12/12.

DESFILE DA IGUALDADE RACIAL

O professor Herval Pires, que é titular da
Secretaria Especial de Promoção da Política de Igualdade
Racial (Seppir), realizou, com grande sucesso, o primeiro
Desfile da Igualdade Racial, na noite de ontem, com
programação acompanhada de rodas de samba e caxambu,
peças teatrais e shows musicais.

Os primeiros lugares nas categorias feminina e
masculina ficaram para os jovens Monaliza da Silva
Cardoso, representante da Escola Liceu “Muniz Freire” e
Edinésio Lopes, representante da Escola Polivalente
Aquidabã.

FEIRA DE ARTESANATOS APRESENTA
LEVANTAMENTO SEMESTRAL

A Secretaria Municipal de Turismo – Semuc
apresentou a avaliação dos últimos seis meses, da Feira
Municipal de Artesanato, que acontece todas as sextas-
feiras, das 14h00 às 21h00, e todos os sábados, de 09h00
às 14h00.

A avaliação é feita toda primeira semana do mês,
com os artesãos preenchendo uma ficha informativa sobre
suas vendas, para que seja avaliada a satisfação da
população quanto à Feira, e para conhecimento do retorno,
para o artesão

Primeira semana de maio:
Número de artesãos: 41
O preço dos artesanatos viaria de R$ 0,60 a R$

140,00.
Quantidade de peças vendidas na feira: 189 peças
Valor das vendas na sexta-feira: R$ 386,60
Valor das vendas no sábado: R$ 423,00
Total das vendas: R$ 809,00.

Primeira semana do mês de junho:
Número de artesãos: 79
O preço dos artesanatos varia de R$ 0,30 a R$

106,00
Quantidade de peças vendidas na feira: 270 peças
Valor das vendas na sexta-feira: R$ 760,00
Valor das vendas no sábado: R$ 832,00
Total das vendas: R$ 1.592,00

Primeira semana do mês de julho:
Número de artesãos: 88
O preço dos artesanatos varia de R$ 0,50 a R$

140,00
Quantidade de peças vendidas na feira: média de

510 peças
Valor das vendas na sexta-feira: R$ 1.211,40
Valor das vendas no sábado: R$ 750,00
Total das vendas: R$ 1.961,40

Primeira semana do mês de agosto:
Número de artesãos: 90
O preço dos artesanatos varia de R$ 0,50 a R$

200,00
Quantidade de peças vendidas na feira: média de

615 peças.
Valor das vendas na sexta-feira: R$ 1.100,00
Valor das vendas no sábado:  R$ 650,00
Total das vendas: R$ 1.750,00

          D I Á R I O  O F I C I A L
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Primeira semana do mês de
setembro:

Número de artesãos: 80
O preço dos artesanatos varia de

R$ 0,50 a R$ 250,00
Quantidade de peças vendidas:

496 peças
Valor das vendas na sexta-feira:

R$ 979,30
Valor das vendas no sábado: R$

648,05
Total geral: R$ 1.627,35

Primeira semana do mês de
outubro:

Número de pessoas envolvidas
na produção do artesanato: 108

O preço dos artesanatos varia de
R$ 0,15 a R$ 250,00

Quantidade de peças vendidas:
608 peças

Valor das vendas na sexta-feira:
R$ 1.237,40

Valor das vendas no sábado: R$
353,60

Total geral: R$ 1.591,00

A Feira de Artesanato é uma
realização da Semuc desde agosto de
2001, junto com a Associação de
Artesãos, Cooperativa de Arte e
Associação Bem-Viver, além de algumas
instituições filantrópicas.

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOCIALIZAM SEUS
PROJETOS DE TRABALHO

Os alunos da rede municipal, das Unidades de Ensino Fundamental,
apresentarão seus projetos no Teatro Rubem Braga, na próxima segunda-
feira, 24/11, das 07h30 às 13h00. Esses projetos foram feitos em suas escolas,
visando desenvolver, nos jovens, o sentimento de cidadania, de participação e
integração, com criticidade e valorização da interdisciplinaridade, e têm o
apoio do Programa Parâmetros em Ação.

A abertura do evento será às 07h30, pelo secretário municipal de
Educação em exercício Jathir Moreira e da secretária Helle’Nice Ferraço
Nassif, com a apresentação do Coral da Escola Municipal Professor Pedro
Estelita Herkenhoff.

Às 08h00, será apresentado o projeto ‘Reciclando e Fazendo Arte’,
da Escola “Luiz Semprini”.

Às 08h30,  será a apresentação do projeto da área de História, ‘Rio
Nilo x  Rio Itapemirim’, com a participação das escolas Anísio Ramos,
Julieta Depes Tallon e Monteiro Lobato.

Às 09h00, na área de Língua Portuguesa, será a apresentação de
‘Nas Ondas do Rádio’, da Escola Anacleto Ramos.

Às 09h30, na área de Matemática, “Cidadania’, da Escola Galdino
Theodoro da Silva.

Às 10h00, na área de Ciências, o projeto ‘Água Viva’, da Escola
Professora Gércia Ferreira Guimarães’.

Na área de Língua Estrangeira, o projeto é da Escola Monteiro
Lobato, ‘Hora de Aprender: Inglês para Crianças de 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental.’

Na área de Geografia, o projeto ‘Água’ será das escolas Galdino
Theodoro  da Silva e Luiz Semprini.

O evento terminará com entrega de certificados.

GERÊNCIA ATIVA OBRAS BAIRROS

Esta semana, a Prefeitura Municipal, através da Gerência Municipal,
está efetuando a recuperação das estradas principais da Tijuca, após os
estragos das últimas chuvas, atendendo produtores rurais, com a limpeza de
terreiros de café.

Está sendo efetuada, também, a limpeza de bueiros na Linha
Vermelha, dentro do bairro IBC.

O calçamento da rua Ecoporanga, no bairro Zumbi, está sendo
recuperado, e sendo preparado o asfalto da Rua Arthur Prata, no Novo
Parque.

Atendendo antiga reivindicação dos moradores da Basílio Pimenta,
no sentido de ser providenciada uma drenagem nas vias do bairro, o vice-
prefeito Jathir Moreira determinou que seja feita de imediato, antes que as
fortes chuvas inundem, novamente, o local, o que a Gerência Municipal já
iniciou, também esta semana.

ESTRADAS E VIAS DO INTERIOR RECEBEM ATENÇÃO

Desde o início da semana, o bairro Zumbi esteve recebendo
ensaibramento. As ruas próximas à Cimef, no bairro Boa Vista, no
Aeroporto, estão recebendo o mesmo serviço, esta semana.

As máquinas da Secretaria do Interior se encontram na Encapa,
trabalhando as vias daquela área.

Os bueiros do bairro Teixeira Leite e IBC também estão sendo
desbloqueados, e o serviço no final da Mangueira está requisitando atenção
especial, pelo mesmo motivo de bloqueio.

As informações são do secretário municipal de Interior José Carlos
Amaral, que esclareceu que os cuidados precisam ser redobrados, nas
redondezas do Município, com a chegada das chuvas de verão.
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 ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.674

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 nº 037/2003, de
12.03.2003, Seq. nº 3-7640/2003, da SEME, resolve

Nomear o servidor HELTON DA SILVA LIMA, para
ocupar o cargo de Chefe de Secretaria na EM “Prof.
Pedro Estellita Herkenhoff” – 1ª Categoria, vinculado à
Secretaria Municipal de Educação, no período de 13 de
outubro de 2003 até 30 de novembro de 2003, fixando-lhe
a gratificação mensal estabelecida em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de novembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.675

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 de  Seq. n° 2-
7383/2003, resolve

Nomear o servidor WAGNER DOS SANTOS CRUZ, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico de Meio
Ambiente, Símbolo CC.2, lotado na Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no
período de 01 a 30 de novembro de 2003, fixando-lhe os
vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de novembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 459/2003

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 nº 19620/2003, de
31.10.2003, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento, por motivo
de casamento, da servidora DORCAS ABREU RIOS
BERTOLDI, exercendo o cargo de Professor PEF-C V VI
A 11 H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos
termos do Artigo 152, Inciso I, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
no período de 08 (oito) dias, a partir 25 de outubro de
2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de novembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

JOSÉ LÚCIO SOARES, torna público que a empresa
Vinicios Galdino da Silva, CPF 626.273.767-72, locatário
do seu ponto comercial sito a rod..Cacho. x alegre, s/n –
Km 1,5 – loja n° 12. No dia 07/10/2003 fez a entrega do
imóvel em questão, sendo assim rescindindo o contrato de
locação.- Cachoeiro de Itapemirim, 13 de novembro de
2003.

COMUNICADO

JOSÉ LÚCIO SOARES, torna público que a empresa
Proaço-Equipamentos de mineração Ltda - ME, CGC
04.520.146/0001-19, locatário do seu ponto comercial sito a
rod..Cacho. x alegre, s/n – Km 1,5 – loja n° 13. No dia
03/11/2003 fez a entrega do imóvel em questão, sendo
assim rescindindo o contrato de locação.- Cachoeiro de
Itapemirim, 13 de novembro de 2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ESITAPEMIRIM - ESITAPEMIRIM - ESITAPEMIRIM - 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


