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

PREFEITO E VICE RECEBEM DIRETORIA DA
CVRD PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO

O prefeito municipal de Cachoeiro Theodorico de
Assis Ferraço e seu vice Jathir Moreira recebem amanhã, o
diretor presidente da Fundação Vale do Rio Doce Fábio
Medeiros, o diretor de Pelotização da CVRD Sérgio Leite,
o coordenador de Relações Institucionais da organização
Luiz Soresini e o assessor da Coordenadoria de Relações
Institucionais Frederico Moncorvo, para assinatura de um
convênio entre a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD,
por meio da Fundação Vale do Rio Doce com a Agência
de Desenvolvimento do Sul do Estado – Adese. O
encontro será às 11h00, em local a ser definido, onde
também estarão presentes o gerente geral do projeto
Agenda 21 Ricardo Ferraço, o presidente da Adese Jersílio
Cypriano e diversas outras autoridades locais e regionais.

O secretário de Estado da Agricultura Ricardo
Ferraço, que é gerente geral da Agenda 21, explica que as
características e objetivos do projeto Agenda 21 se
enquadram nos objetivos sociais da Vale, nos quais estão
contemplados o desenvolvimento sustentável e o
planejamento estratégico da região Sul do Estado, daí a
importância da assinatura deste convênio.

PROCON AGIU COM RIGOR NOS
 DIAS DA FEIRA

Durante o período de 27 a 30 de agosto, o Procon
Cachoeiro esteve presente na Feira Internacional do
Mármore e Granito, objetivando orientar aos visitantes
sobre os direitos e garantias nas relações de consumo,
sendo distribuído materiais informativos, folders e
legislação consumerista, além de tabelas com preços de
diversos produtos.

Na oportunidade, vários questionamentos
referiram-se à majoração dos preços do setor hoteleiro,
bem como o transporte (táxi), o que, para o secretário
municipal de Defesa ao Consumidor Giuseppe D’Ettorre
“foi realmente o ponto negativo na realização da Feira”. O
Procon, diante das reclamações, já notificou um hotel e
estará nos próximos dias apurando os preços que foram
realmente praticados nos vários hotéis da cidade, bem
como junto à Associação dos Taxistas.

PROCON NO CACHOEIRO CIDADÃO
No sábado, dia 30 de agosto, a equipe do Procon

Cachoeiro se fez representar no Cachoeiro Cidadão, na
Escola Liceu Muniz Freire, distribuindo cerca de 200

cartilhas explicativas com os direitos básicos do
consumidor, além dos Códigos de Defesa.

Foram formalizadas dezessete reclamações que
serão apuradas no órgão. Para o secretário municipal
Giuseppe D’Ettorre, o mais importante foi verificar que o
cachoeirense está preocupado em conhecer e garantir seus
direitos.

CEI “MARIA SILOTI” REALIZA V FETRADIPA
O tema da V Fetradipa – Feira de Trabalhos

Diversos de Pais e Avós, organizada pelo CEI Maria
Siloti, desse ano, será “Os Embalos Divertidos dos Anos
70”. O evento acontece no dia 5, sexta-feira, entre 16h00 e
22h00.

O evento será aberto ao público em geral,
apresentando stands de vendas de peças de artesanato dos
‘artesãos da terra’, números musicais e apresentações de
várias danças com os idosos do Centro de Convivência
“Vovó Matilde”.

CEI “CARIN TANURE”
PROMOVE IV FEST ART

O Centro de Ensino Infantil “Carin Tanure”
organiza para amanhã, dia 3, o IV Fest Art, um festival de
artes entre seus alunos.

A abertura, que será às 14h30, contará com a
participação do compositor Arnoldo Silva, apresentando
vários números musicais. Haverá, ainda, várias
apresentações de teatro, música e dança dos alunos da
escola.

BUSCA ATIVA DE VACINAÇÃO INFANTIL
A Secretaria Municipal de Saúde realiza até a

próxima sexta-feira, dia 5, uma Busca Ativa de Campanha
de Vacinação Infantil nos supermercados Perim e
Casagrande, Praça Jerônimo Monteiro e Shopping
Cachoeiro. “Também continuaremos realizando a
campanha de vacinação em todas as Unidades de Saúde e
no Centro Municipal de Saúde”, reforça a secretária
Therezinha Dardengo que, na oportunidade, pede apoio à
imprensa televisiva, escrita e falada na divulgação da
campanha, para que a mesma atinja suas metas.

PROCON ORIENTA SOBRE CONTRATAÇÃO
DE DESPACHANTES

Com o aumento do número de consumidores que
buscam informações sobre os serviços oferecidos por
despachantes, o Procon / Cachoeiro orienta que, antes de
contratar os serviços desses  profissionais,  o   consumidor
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verifique a possibilidade de esclarecer
suas dúvidas junto aos órgãos específicos.

O Procon também incentiva os
consumidores a fazerem uma detalhada
pesquisa de preços entre os profissionais
da área, visto que os valores dos serviços
variam muito; devem, também, requisitar
um detalhamento dos valores cobrados
por serviços específicos, correspondentes
às taxas pré-estabelecidas pelos
respectivos órgãos, como Detran, Receita
Federal e outros.

Uma outra medida preventiva,
evitando-se, assim, casualidades
desagradáveis  quanto aos serviços dos
despachantes, é “vincular o pagamento à
conclusão e entrega do serviço. O
consumidor tem que estar atento,
conferindo se toda a documentação
entregue foi devolvida, e estamos à
disposição para o esclarecimento de
dúvidas”, informa o secretário municipal
de Defesa do Consumidor Giuseppe Paulo
Valloni D´Etorres, acrescentando que a
sede do Procon fica ao lado do Shopping
Cachoeiro, telefone 3155-5262

SEMMADES PARTICIPA DE
PRÉ-CONFERÊNCIA DE MEIO

AMBIENTE EM VITÓRIA
Técnicos da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Cachoeiro - Semmades
participam hoje, em Vitória, na sede do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – Iema, do lançamento
oficial da Pré-Conferência Nacional de
Meio Ambiente no Espírito Santo. Trata-
se de uma mobilização da sociedade civil,
imprensa e autoridades locais para o
evento no Estado que será realizado nos
dias 31 de outubro a 1o de novembro, na
Ufes.

Em Cachoeiro, a Semmades promoverá para o dia 3 de outubro, um
encontro do setor, envolvendo todos os municípios do Sul do Estado, visando
discutir temas peculiares da região, para posteriormente, serem levados,
através de propostas, à plenária estadual.

SEMUS PARTICIPA DE CONFERÊNCIA NACIONAL DE
MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Será realizada em Brasília, entre os dias 15 a 18 de setembro, a
“Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica”, para a
qual foram reservadas vinte vagas para representantes do Espírito Santo,
tendo sido escolhida para representar o Sul do Estado, a farmacêutica da
Secretaria Municipal de Saúde Goreth Lobato Moreira.

Cachoeiro já sediou a Conferência do Sul do Estado, com a
participação de todos os municípios da região, além de ter feito sua própria
Conferência comunitária.

O objetivo da Saúde é acompanhar o paciente que está em
tratamento, como, por exemplo, o hipertenso, oferecendo-lhe o tratamento
preventivo, incentivando-o à caminhada, verificando regularmente sua
pressão arterial, para prevenir o aparecimento de novos problemas.  Enfim, o
que está sendo rediscutida é a função da assistência farmacêutica.

A cada quatro anos haverá uma nova Conferência.

SEMCAJ É PONTE PARA O ROTATIVO
A Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude -

Semcaj, que mantém registro dos jovens que buscam aquele setor para se
inscreverem como candidatos a empregos, encaminha-os ao CIEE – Centro
de Integração Empresas – Escolas, que mantém, atualmente, o serviço de
estacionamento rotativo, nesta cidade.

O CIEE é uma ONG, com sede em várias cidades do Brasil, sendo
que o setor em atividade em Cachoeiro é subordinado a Vitória. O objetivo
do Centro é social, trabalhando com o programa adolescente-cidadania,
através do acompanhamento do rendimento escolar e setorial do jovem e
promovendo, também, sua maior integração no meio familiar.

A arrecadação do rotativo é repassada ao Hospital Infantil Francisco
de Assis, que trabalha em parceria com o CIEE, e é o próprio hospital que faz
o repasse do pagamento aos jovens trabalhadores, que têm suas carteiras de
trabalho regularizadas e direitos trabalhistas assegurados.

Nessa parceria, informa o presidente do HIFA Erlindo Dias, “saem
vencedores os jovens e a sociedade cachoeirense, não só através da
arrecadação do CIEE, que é gentilmente repassada ao hospital, mas também
porque beneficia esses jovens que buscam a secretaria municipal da Infância
e do Adolescente, para, através de seu trabalho, cooperar com a renda
familiar. Com a orientação familiar que é oferecida pelo CIEE, as famílias
sentem o estreitamento dos laços, ao invés da costumeira rebeldia dos
adolescentes”, acrescenta o presidente Erlindo, elogiando o trabalho daquele
setor.

EQUIPE DA SEMAGRI FEZ DOAÇÃO DE SANGUE
O secretário municipal de Agricultura Glauber Coelho, juntamente

com toda a sua equipe, esteve na última sexta-feira, dia 29 de agosto, no
Hemocentro do Hospital Evangélico, em doação de sangue. Segundo
Glauber, o Banco de Sangue está deficitário, e por esse motivo a Secretaria
Municipal de Agricultura resolveu contribuir, encaminhando
aproximadamente 25 funcionários para doarem sangue. “Esta será a primeira
das inúmeras vezes que ajudaremos o Hemocentro”, frisou.

O Secretário disse, ainda, que a Secretaria Municipal de Agricultura
- Semagri sempre estará a disposição do Hospital Evangélico e de outras
entidades, não só para doações de sangue, como para qualquer eventualidade.
“Esperamos que esta iniciativa sensibilize outras secretarias do município,
pois sabemos que muitas pessoas dependem dessas doações para sobreviver”,
concluiu.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.549

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Tomar sem efeito parte do Decreto nº
14.252/03 referente à Gerência Administrativa de Itaóca –
GAI, em que JOSÉ CARLOS AMARAL responde sem
ônus para a municipalidade .

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim,  22 de agosto de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.565

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve

Art. 1º - Nomear WILSON DILLEN DOS
SANTOS para exercer o cargo de Gerente Administrativo
Regional de Itaóca, com a percepção da remuneração do
cargo eletivo de Vereador, conforme prerrogativa da opção
contida no inciso I do artigo 37, da Lei Orgânica do
Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da
posse do nomeado, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim,  28 de agosto de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.566

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve

Nomear MÁRIO ROBINSON ALVES DOS SANTOS
para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de
Assessor para Assuntos de Eletricidade, Símbolo CSV-
AAE, lotado na Secretaria Municipal de Eletrificação -
SME, a partir de 01 de setembro de 2003, fixando-lhe os
vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de agosto de 2003

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 358/2003

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 protocolados sob os nºs 12599/2003
e 12596/2003, resolve

Tornar sem efeito as Portarias relacionadas abaixo:

Portaria nº Data Servidor
271/2003 14.07.2003 Aldair José dos Santos
280/2003 17.07.2003 Altair Rodrigues Madeira

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de agosto de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 359/2003

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 15506/2003, de
22.08.2003, 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 ANDRESSA GOMES
KALE, Odontólogo VI A 11 C, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, no período de 120 (cento e vinte)
dias, a partir de 04 de agosto de 2003, conforme atestado
médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de agosto de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 361/2003

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 Memorando de Seq. nº 2-5487/2003, resolve

Instaurar Inquérito Administrativo, em conformidade com
a Lei nº 4.891, de 29.12.99, a fim de apurar falta ao local
de trabalho nos dias 12 e 13 de agosto de 2003, cometida
pelo servidor municipal MARCOS RODRIGO DA
SILVA, Magarefe I A 01 A, lotado na Gerência
Municipal.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de agosto de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração
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