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

COMEÇAM OS CURSOS
PROFISSIONALIZANTES NO

GILSON CARONE

A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria
Municipal de Trabalho e Habitação, em parceria com o
Serviço Nacional da Indústria (Senai),  abriu oficialmente
ontem (14/10), as aulas dos cursos de montador de móveis,
pedreiro, pintor, eletricista e confeiteiro,  no Centro
Comunitário do bairro Gilson  Carone.

A solenidade contou com a presença da Secretária
Marilene Depes, do seu corpo técnico, do Diretor do Senai
em Cachoeiro, Ronaldo Tenório Correa, do Instrutor do
Senai Carlos dos Santos Moreira e dos Instrutores e
Coordenador do Senai de Vila Velha.

 As aulas, que prosseguirão até o dia 25 de
outubro, estão sendo ministradas das 07h30 às 11h30 para
os alunos inscritos nos cursos de montador de  móveis e
pedreiro,  e das 13 às 17 horas, para os inscritos nos cursos
de pintor, eletricista e confeiteiro.

Inscrições continuam abertas
A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação

Marilene Depes informou que, nessa primeira etapa, foram
inscritos 280 alunos, e as inscrições continuam abertas
para os cursos de salgados, doces, moda praia, costura em
malha, produção de comida caseira e costura industrial.

Na oportunidade, explicou que esses cursos são
destinados  à capacitação dos membros das 29 famílias que
serão contempladas com o Projeto “Morar Melhor”,
desenvolvido pela Prefeitura de Cachoeiro,  em parceria
com a Caixa Econômica Federal,  no bairro Gilson Carone.

SAÚDE CAPACITA 200 SERVIDORES PARA
VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA

A Secretária Municipal de Saúde Terezinha
Dardengo informou que hoje (15/10), todos ao agentes de
endemias e servidores do Centro de Controle de Zoonoses
estão sendo capacitados para atuarem na Campanha de
Vacinação Anti- rábica, no próximo sábado.

 O treinamento acontece no auditório do Centro
Municipal de Saúde. Na próxima quinta-feira (17/10), às
08 horas, será realizado o treinamento para todos os
membros do TG 01/012, que  colaborarão na Campanha.

O treinamento será nas instalações do próprio Tiro de
Guerra.

LEILA & GEOVANI NA CASA DE CULTURA

A dupla Leila & Giovanni lança  amanhã (16/10),
às 20 horas, na Casa de Cultura “Roberto Carlos”, o seu
novo CD intitulado “Arquivo”.  Esse trabalho  reúne as
principais composições feitas ao longo dos vinte anos de
carreira da dupla, e  recebeu o incentivo da Lei “Rubem
Braga”,  além de  contar com o apoio da Smile, do
Shopping Cachoeiro e do Sul Turba Diesel.

SEMUC INAUGURA CANTINA DE
PRODUTOS ARTESANAIS

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Álvaro  Scalabrin  convida a população para a solenidade
de inauguração da Cantina de Produtos Artesanais amanhã
(16/10), às 20 horas, em anexo à Casa de Cultura “Roberto
Carlos”, no Centro da Cidade.

 Essa cantina será um ponto fixo de
comercialização dos produtos artesanais  e conta com a
parceria  da Associação dos Artesãos  e Cooperativa de
Arte de Cachoeiro de Itapemirim.

SECRETARIA DISCUTE PROGRAMAÇÃO DO
ENCONTRO DE FOLCLORE

Na próxima quinta – feira (17/10), às 14 horas, o
Secretário Municipal de  Cultura e Turismo Álvaro
Scalabrin estará se reunindo com  todos os membros das
entidades ligadas ao folclore no município, para discutir e
traçar a programação para o “Encontro do  Folclore”,  que
está previsto para ser realizado dia 30 de novembro,  em
Cachoeiro de Itapemirim.

PREFEITURA DESCENTRALIZA
 BANCO DO POVO

O Diretor – Presidente do Banco do Povo Erlindo
Martins informou  que  foi  inaugurado  hoje  (15/10),  na
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parte da manhã o Posto do Banco do Povo,
no Distrito de Itaóca.  O posto vai  funcionar
nas instalações físicas da Gerência Municipal
daquele Distrito e tem a finalidade de
cadastrar os moradores interessados em
financiamento de material de construção para
reforma, construção ou término da casa
própria.
A instalação dessa unidade no interior, que
vai facilitar o cadastramento para os
moradores de Itaóca, se deve ao convênio
firmado entre a Prefeitura de Cachoeiro,
Banco do Povo e Caixa Econômica Federal.

ESTUDANTES JÁ PODEM FAZER
INSCRIÇÃO PARA

CONCURSO DE REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de  Cultura e
Turismo e a Academia Cachoeirense de
Letras já estão recebendo os trabalhos dos
estudantes,  referentes ao Concurso de
Redação “Bolívar de Abreu”. O tema
principal é “Dengue” e podem participar
alunos do 1o Grau (5a a 8a séries) e do
Ensino Médio das Redes Municipal, Estadual
e Particular.

Maiores informações e o
regulamento podem ser adquiridos  nas
escolas. O concurso conta com a parceria das
Secretarias Municipais de Educação, de
Saúde e Superintendência Regional de
Educação.

SAÚDE QUER ANÁLISE DA ÁGUA  DAS PISCINAS
PÚBLICAS

A Secretaria Municipal de Saúde está convocando todos os
proprietários de piscinas públicas para uma reunião com a Divisão de
Vigilância Sanitária, dia 17 de outubro, às 16 horas, no auditório da
Ascisci.

 A titular da pasta da Saúde, Terezinha Dardengo, adiantou
que serão apresentadas,  aos proprietários,  as novas normas técnicas
de funcionamento para as piscinas públicas,  e a necessidade de
análise  periódica da água dos reservatórios.

DISTRITO INDUSTRIAL RECEBE A
 PRIMEIRA EMPRESA

A Teledson Comercial Ltda é a primeira empresa comercial e
de serviços a adquirir seu terreno na área do Distrito Industrial de
Cachoeiro de Itapemirim, na localidade de São Joaquim, onde
pretende também inaugurar  a sede do complexo da empresa. O diretor
– proprietário, Edson Aquino, abrirá,  dia 8 de novembro, a loja, com
área comercial e de treinamento operacional para os seus clientes.

Para atender à infra-estrutura necessária não só para a
construção do empreendimento, assim como  para a sua
operacionalidade, a municipalidade providenciou a extensão de rede
de energia elétrica e asfaltamento até a entrada principal do Distrito
Industrial. O abastecimento de água  já está em fase de  implantação
pela Citágua.

A obra da Teledson tem 154 metros quadrados de área
construída, num lote de 1.150 m2,  que  foi adquirida com recursos
próprios. O empresário Aquino afirmou que sempre confiou no
desenvolvimento daquele projeto, e por isso mesmo convergiu, para o
Distrito,  todos os seus investimentos.

SÁBADO TEM VACINAÇÃO ANTI – RÁBICA

No próximo sábado (19/10), a Secretaria Municipal de Saúde,
através da Divisão de Vigilância Ambiental e de Controle de
Endemias, deverá  vacinar cães e gatos, das 07 às 17 horas, em todo o
município de Cachoeiro de Itapemirim.

A meta é vacinar 18.878 cães e 3.539 gatos,  e para isso a
cidade foi dividida em XI Micro Regiões, onde serão instalados postos
de vacinação fixos e móveis,  para facilitar o acesso para os
proprietários dos animais.

No interior do município serão montados também muitos
postos fixos e móveis. Para a aplicação  da vacina nos animais,  a
Divisão  vai mobilizar a sua equipe técnica, além de técnicos e
funcionários de outras Secretarias, integrantes do TG 01/012, alunos
de 1o e 2o Graus da Escola “Claudionor Ribeiro” e voluntários.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
Oficial Administrativo: Robson Sabadine
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PORTARIA Nº 417/2002

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 15611/2002,
resolve

Conceder à servidora municipal VALÉRIA ARAÚJO
FRAGA, Fiscal de Saúde e Meio Ambiente III VI A 11 B,
lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício
de 2000/2001, a partir de 01 de outubro de 2002, nos
termos do Artigo 70, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 418/2002

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 Memorando/DAO nº 110-A/2002, de
04.10.2002, Seq. nº 2-4936/2002, da SEMUS, resolve

Instaurar Inquérito Administrativo, em conformidade com
a Lei nº 4.891, de 29.12.99, para apurar denúncia de
infração disciplinar contra o servidor MARCELO
PENEDO FILHO, exercendo a função de Odontólogo VI
A 11 D, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 419/2002

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 17622/2002, de
08.10.2002, resolve

Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009,
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, à servidora municipal ANA RITA LOPES
ELIAS, Gari  I A 01 B, lotada na Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, no período de 120 (cento e vinte) dias, a

partir de 02 de outubro de 2002, conforme atestado médico
apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO

CARLOS MAGNO GOMES PEREIRA, torna público
que recebeu da SEMMADES a Licença Prévia (LP)
090/2002, para exercer a atividade de fabricação de
estruturas metálicas sem tratamento químico e/ou pintura
por aspersão, na Sebastião Carreiro, 10, Bairro Monte
Cristo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, com validade até 2
de setembro de 2003.

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 - 199)

•  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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