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

VICE-PREFEITO RESPONDENDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço, em portaria de nº 403/2003, no uso de suas
atribuições legais, autoriza a servidora Helle’Nice Ferraço
Nassif a férias regulares de 30 dias, a que tem direito, e
designa o vice-prefeito Jathir Moreira a responder pela
Secretaria Municipal de Educação, no período.

SEMUS APRESENTA MÉDICO-REFERÊNCIA
PARA SALVAR VIDAS DE BEBÊS DE MÃES

SOROPOSITIVAS

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, através de sua Secretaria Municipal de Saúde
– Semus, acaba de contratar um médico ginecologista e
obstetra para assumir o acompanhamento geral de
gestantes soropositivas de todo o Sul do Estado.

Segundo informações de Sandra Tótola Pedroti,
que é coordenadora do Programa Municipal DST-Aids,
com funcionamento no Centro de Referência de
Infectologia – Crias, no bairro BNH, as gestantes
soropositivas do Sul do Estado, depois de receberem o
resultado confirmatório de seus exames, são todas
encaminhadas para este departamento da Semus para
serem devidamente acompanhadas pela médica
infectologista Patrícia Viviane, que as indica para um
acompanhamento, até o parto do bebê, com o médico
obstetra Roberto Bastos, que é devidamente habilitado a
tal procedimento, uma vez que recebeu treinamento
especializado através do Projeto Nascer, do Ministério da
Saúde, tornando-se, desde então, o médico-referência do
Programa DST-Aids que atende em Cachoeiro a todos os
municípios do Sul do Estado.

De acordo com o médico Roberto Bastos, no
momento, o número de gestantes soropositivas é de um
total de três, todas do município de Cachoeiro, com
período de dois a sete meses de gestação. “O projeto
Nascer objetiva salvar a vida do bebê da mãe que é
soropositiva. É preciso fazer um acompanhamento especial
durante os exames de pré-natal e assumir a
responsabilidade do parto da criança, que deve ser através
de uma cirurgia cesariana, utilizando técnicas
revolucionárias que permitam livrar o bebê de se
contaminar com o vírus da Aids”, explica o médico
Roberto Bastos.

A coordenadora do programa municipal Sandra
Tótola Pedroti, reforça que este projeto é pioneiro no Sul
do Estado: “Antes, as gestantes eram acompanhadas pelo
programa, recebiam toda a assistência e medicamentos,
porém ganhavam seus bebês já contaminados com o vírus
HIV. Hoje, felizmente, já podemos comemorar as muitas
vidas que serão salvas através deste atendimento
personalizado”.

O próximo passo da Semus, com relação à
melhoria do sistema de prevenção e tratamento dos
doentes portadores de HIV no Sul do Estado, será a
inauguração de um microscópio de imunoflorecência, que
permite confirmar a presença do vírus HIV. Um recurso,
antes, disponível somente em Vitória. “Geralmente, a
pessoa faz o teste no Centro Municipal de Saúde e tem um
resultado imediato, porém o resultado “confirmatório” é
feito em Vitória através dos recursos de um microscópio
de imunoflorescência, com um prazo de resposta de
aproximadamente um mês. Com o uso do microscópio
aqui no município, este resultado confirmatório será muito
mais rápido, o que vai agilizar o início de um tratamento
mais seguro”, acrescentou a coordenadora do programa.

FEIRA LIVRE NO INDEPENDÊNCIA

A Secretaria Municipal de Agricultura – Semagri
entregou ontem, dia 24 de setembro, às 09h00, nas
proximidades da Igreja Matriz Velha, no bairro
Independência, as novas bancas da Feira Livre. Estiveram
presentes ao evento, o vice-prefeito Jathir Moreira e o
secretário municipal de Agricultura Glauber Coelho.

IV CONFERÊNCIA DA CIDADANIA
APRESENTOU RESULTADOS POSITIVOS

Com o tema “Quem sabe Faz a Hora, Não Espera
Acontecer”, a secretária municipal de Trabalho e
Habitação Marilene De Batista Depes realizou no último
sábado, dia 20 de setembro, a IV Conferência da
Cidadania, neste ano com a novidade de contar com a
participação também de homens. O público participante foi
de mais de 800 pessoas, em um evento realizado no
ginásio da São Camilo, durante toda a semana.

O encerramento aconteceu em clima de muita
alegria, com cada bairro participante apresentando um
espetáculo relacionado à sua realidade. Na oportunidade,
os participantes receberam camisas e certificados. “Um
evento deste porte é de grande importância para a
população carente de nossa cidade, que adquire
conhecimentos que podem ajudá-la a garantir o sustento de
suas famílias, através de formação de núcleos de trabalho .

          D I Á R I O  O F I C I A L
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dentro dos bairros, já que este foi o
objetivo principal da conferência,
chamando a atenção de todos para o
cooperativismo”, lembrou a secretária
Marilene Depes.

Com este intuito, é que a Setrab
está abrindo vagas para novos cursos
profissionalizantes, com previsão de
serem ministrados já a partir do próximo
mês.

SETRAB DIVULGA RELAÇÃO
DE NOVOS CURSOS

PROFISSIONALIZANTES

Após a realização da IV
Conferência da Cidadania, que contou
com a participação de mais de 800
pessoas, no ginásio da São Camilo, no
último dia 20 de setembro, a Secretaria
Municipal de Trabalho e Habitação –
Setrab está abrindo vagas para cursos
profissionalizantes que serão ministrados
nos próximos meses, bem como
divulgando os locais de realização dos
mesmos.

Para o bairro Bela Vista, por
exemplo, serão oferecidos cursos de peças
íntimas e de pedreiro; para o Valão, de
Costura e Eletricidade; Nossa Senhora de
Aparecida, de pedreiro e massas e
salgados; Alto União, de costura e peças
íntimas; Gilson Carone, de pedreiro;
Zumbi, de costura e salgados; Monte
Belo, de eletricista e peças íntimas;
Conjunto Fé e Raça, Rubem Braga e
Village da Luz, de pedreiro; São Luiz
Gonzaga, de salgados, bolos, doces, tortas
e massas; São Lucas, de peças íntimas,
costura e eletricidade; e Nossa Senhora de
Fátima e Novo Parque, de costura.

ESTRADAS DO INTERIOR DANIFICADAS PELAS CHUVAS
SÃO RECUPERADAS

Após a estiagem, a secretaria municipal do Interior voltou a
recuperar as estradas que ligam o município ao interior.

Esta semana, está sendo ensaibrada a estrada que liga São Vicente à
Usina de São Miguel, a estrada que liga Baixo São Geraldo ao Alto São
Geraldo, a do Gavião, e encontram-se em recuperação as estradas de
Cachoeira Alta.

Está em término de obra e de abertura, a estrada que liga São
Vicente ao Alto São Vicente, e passa por abertura e limpeza de poços para
irrigação, a localidade de São Vicente.

 “A recuperação dessas vias é de suma importância não só para o
trânsito dos moradores dessas localidades interioranas, como também para o
escoamento da produção local”, informa, satisfeito, o secretário do Interior
José Carlos Amaral.

NOVAS POSSIBILIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO
PARA JOVENS

Com a dificuldade da secretaria municipal da Criança e da
Juventude de oferecer cursos profissionalizantes aos jovens que buscam o
local, no intuito de arranjarem emprego para ajudarem na renda familiar, o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro
de Itapemirim – CONSEMCA optou por criar a Resolução 003/2003,
autorizando qualquer entidade filantrópica que mantenha cursos
profissionalizantes, a treinar o menor aprendiz, desde que a instituição se
inscreva no CONSEMCA, sob pena de interdição e responsabilização a quem
de direito.

Considerando que as empresas são obrigadas, por lei, a manter uma
porcentagem de menores em seu quadro de funcionários, no município de
Cachoeiro, até então, só o Senac está autorizado a oferecer esses cursos,
embora tenha a disponibilidade de apenas 30 vagas, o que deixa o restante
dos 470 jovens inscritos na Semcaj, sem outra opção.

“A Resolução 003/2003, que estabelece normas para as entidades
que se propõem a capacitar profissionalmente os jovens, como balanço
contábil, quantidade mínima de carga horária, grade curricular, aulas de
relações interpessoais, noções de exercício de cidadania, entre outras, irá
abrir um leque de opções e possibilidades à sociedade, aos jovens e aos seus
familiares”, explica a presidente do Consemca Mariza Fernandes Moreira,

RUAS E PRAÇAS SÃO REVITALIZADAS COM
ELETRICIDADE

Com a iluminação a vapor de sódio e a diminuição de altura e
reposicionamento dos postes, a Praça de Fátima ficou totalmente às claras.

Também ganhou rebaixamento de postes, visando a melhor
distribuição da luz, o trevo do Monte Belo, além de ter tido lâmpadas VM
250 trocadas por VS 250, o mesmo ocorrendo com o trevo da Coca Cola, até
o Bailão Classe A, que recebeu troca de todas as lâmpadas para VS 250.

A secretaria municipal de Eletrificação providenciou a melhoria da
iluminação em frente à Rodoviária Gil Moreira, e foi revisada a iluminação
de todas as avenidas principais da cidade, incluindo a Beira Rio.

Os trevos da Ilha da Luz e da Escola Inah Werneck tiveram suas
instalações revisadas, e o de São Joaquim, onde fica o Pólo Industrial, terá
toda a sua rede pronta, ainda esta semana, passando a contar dom 2 postes, 1
transformador e 6 lâmpadas VS 400.

“Embora pareça um alto gasto, tivemos o cuidado de reaproveitar
material avariado, reciclando-o, e, aproveitando partes, reconstruímos novos
postes,  o que trouxe, para a prefeitura municipal, a economia de R$ 11.600
mil”, explicou o secretário municipal de Eletrificação Sidney Jordão.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.590

O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  tendo
em vista o que consta no Memorando n° 459/2003, de
20.08.2003, Seq. nº 2-5321/2003, da SEME, resolve

Tornar sem efeito parte do Decreto nº 14.557, de
25.08.2003, referente a FABIANI GUSMÃO SALES
PAULA, a partir de 25 de agosto de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.591

O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Memorando n º 459/2003, de
20.08.2003, Seq. nº 2–5321/2003, da SEME, resolve

Retificar parte do Decreto nº 14.376, de 11.06.2003,
referente à designação temporária de FABIANI
GUSMÃO SALES PAULA, onde se lê “20/05/03 até
31/12/03”  leia-se “20/05/03 até 28/11/03”.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.595

O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  tendo
em vista o que consta no Expediente de Seq. n° 4-
6142/2003, resolve

Tornar sem efeito parte do Decreto nº 14.557, de
25.08.2003, referente a MARIA JOSÉ DOS SANTOS
SILVA, a partir de 25 de agosto de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO – PMCI – EDITAL
001/2002

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE

COMUNICADO

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, faz saber a todos
que a este lerem ou dele conhecimento tiverem que, por
terem sido considerados INAPTOS em Laudos Médicos
originários da perícia do IPACI, deixaram de ser
convocados para posse no cargo de Gari, os seguintes
candidatos:

Classificação Nome
05 JOSÉ ALVES DE DEUS
21 ERENILDA DA ROSA
28 JOEMIR MENDES DA CRUZ
53 SEBASTIÃO LOURENÇO MIRANDA
57 DILSON ANTONIO LIMA
65 JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 24 de setembro de 2003

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUTENTÁVEL

COMUNICADO

FUNDPLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO  LTDA,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Município de Cachoeiro de Itapemirim–E.S  a Licença
Prévia Ambiental, para  a atividade de fabricação de
peças, ornatos , pré-moldados e estruturas de cimento e
gesso. a Rua Jeremias  Sandoval, nº 77, Aquidaban  -
Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de
impacto ambiental.

COMUNICADO

MAQUILAQ MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Município de Cachoeiro de Itapemirim–E.S  a Anuência
Prévia Ambiental, para  a atividade de  fabricação de
máquinas, partes de peças e acessórios sem tratamento
térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição Rua Projetada
2,s/nº, Aeroporto  - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi
pedido estudo de impacto ambiental.


