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

PREFEITO FERRAÇO
 REASSUME A PREFEITURA

O Prefeito Theodorico Ferraço reassumirá
amanhã (17/10), o cargo de Chefe do Executivo
Municipal, do qual se encontra licenciado, desde o dia 17
de setembro.

 Durante este período,  está à frente da
Administração Municipal o Vice – Prefeito Jathir Moreira.
O horário da passagem do cargo não foi divulgado pela
Chefia de  Gabinete.

GERENTE INSPECIONA OBRAS NO
AEROPORTO MUNICIPAL

 O Gerente do Aeroporto de Cachoeiro de
Itapemirim Sílvio Ferreira inspecionou ontem (15/10), as
obras de recuperação da parte elétrica,  da pista  do
Aeroporto Municipal. As obras estão sendo executadas
pela Prefeitura de Cachoeiro.

CENTRO DE ZOONOSES TEM
NOVO SUPERVISOR

O Centro de Controle de Zoonoses, no Aeroporto,
está sendo supervisionado por José Faustino Altoé Agrizzi,
durante as férias de João Batista Brandão.

CACHOEIRO REALIZOU TODAS AS
AÇÕES DO PESMS

A diretora do Departamento de Prevenção e
Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
Marisa Salviano informou ontem (15/10), que  a Prefeitura
de Cachoeiro conseguiu realizar 100% de todas as ações
do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social
(PESMS),  referente ao combate e controle da Dengue no
município.

Na oportunidade, mencionou que a Secretaria
Municipal de Educação contribuiu muito para que essa
meta fosse alcançada.

E que durante o Programa foram realizadas ações,
como: divulgação pelos meios de comunicação, mais
notadamente através da radiodifusão; reunião no Centro de
Controle de Zoonoses; oficina de trabalho; palestras e
projeção de fita de vídeo e transparência; visitas
domiciliares à população cadastrada pelo PC’s e PSF;
visita ao Centro de Zoonoses; Feira de Ciências e
Concurso de Redação.

A diretora explicou que,  com relação ao concurso
de redação, foi elaborado um projeto piloto, com resultado
muito positivo,  que  incentivou a realização do atual
concurso, com o tema principal “Dengue”, contando com a
parceria das Secretarias de Educação, de Cultura e
Turismo e Academia Cachoeirense de Letras.

ADESE PROMOVE ENCONTRO DE
TERCEIRO SETOR

A  Agência de Desenvolvimento Sustentável do
Sul do Espírito Santo promoverá na próxima sexta-feira
(18/10), dois encontros com agentes financeiros, que
contarão com  a participação do  professor Takashi
Yamauchi.

O evento tem o objetivo de difundir o Terceiro
Setor e realizar parcerias que poderão  beneficiar as
instituições da região, com recursos mais baratos.

A chegada do professor Yamauchi está prevista
para  as 10h30, no Aeroporto de Vitória;  o almoço deverá
ser  às 12h30,  com representantes  da Rótula – Sociedade
de Crédito ao Micro Empreendedor, representada no Sul
pela associada a DMJ – Factoring. Às 15 horas, haverá a
reunião com Gerente e Técnicos do Banco do Brasil. O
professor Takashi também está com uma palestra
agendada para as 19 horas, em Atílio Vivacqua,  quando
falará sobre os aspectos técnicos necessários  à
implantação de floriculturas,  naquele município.

 Esta é a quinta visita que o Yamauchi faz a
Cachoeiro, a convite da Adese. Portanto,  sua presença é
considerada de suma importância pelo Presidente da
Agência,  Jersílio Cypriano,   que destaca: “ele é a maior
autoridade do país no Terceiro Setor e suas participações
são sempre valiosíssimas para o setor  em nossa cidade,
que pode, como  a Adese,  melhor se capacitar nesta
matéria”.

Professor Yamauchi é o responsável pela
orientação e qualificação da grande maioria das OCIP´S
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público),
que existem atualmente no Brasil.   O Terceiro Setor é
formado pelas entidades constituídas na sociedade como
associações, clubes de serviços, sindicatos e fundações, a
exemplo da Adese.  Com as  orientações das suas
palestras em Cachoeiro de Itapemirim,  já  foram passados
os seguintes conteúdos pragmáticos: Conceitos, Princípios
e Classificação do Terceiro Setor; Como montar uma
entidade do Terceiro Setor; Legislação, Marco Letal e
Regularização; Atividades desenvolvidas pela instituição e
atividades do interesse público; Modalidades de
instituições; Formas de captação de recursos e uso da
renúncia fiscal; Montagem de projetos e  utilização pelo
setor empresarial e governamental.
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O Assessor Técnico da Adese
Ricardo Cordeiro explicou que o assunto é
altamente interessante,  com uma fórmula
revolucionária para a nossa economia,  e é
por isso que a agência vem mantendo contato
permanente com o professor Yamauchi, em
favor – principalmente – dos empresários,
contabilistas e estudantes das Faculdades de
Direito e Administração.

Cordeiro disse,  ainda,   que o
Terceiro Setor,  em todo o  mundo,  tem uma
representatividade altamente expressiva na
economia,  chegando, em alguns países como
Japão, França, Itália e Estados Unidos, a
alcançar índices de movimentação da ordem
de 42, 38 e 35 pontos percentuais do PIB. –
No Brasil, por enquanto, para se ter idéia, o
Terceiro Setor movimenta 1,5% do PIB,
empregando 1,1 % da população ativa
brasileira, tendo em vista o desvio de
recursos para o conhecido “Caixa 2”.

PROJETO ESCOLA  NO
 “RUBEM BRAGA”

 A peça infantil “Ploc – A
borboletinha mais linda que já vi“ , com o
grupo de teatro “Arte Levitas”, será
apresentada hoje (16/10),  até dia 18 de
outubro, dentro Projeto Escola, no Teatro
Municipal “Rubem Braga”.. As
apresentações acontecerão às 09 e  às 15
horas,   destinadas aos estudantes.

No dia 19 de outubro,  acontecerá,
no Teatro,  a  apresentação  de uma peça,
pelos alunos do Colégio “Darwin”.

“BRINCADEIRAS DE CRIANÇA” - DUAS
APRESENTAÇÕES DOMINGO

O espetáculo de mímica “Brincadeiras de Criança” será
apresentado domingo (20/10), às 17 horas, dentro do Projeto
“Domingo Infantil”. Ingresso ao preço único de R$ 5.00. Já  às  20
horas, será  a apresentação para adultos, com ingressos na bilheteria,
ao preço de   R$ 5.00  e  R$ 10.00.

SAÚDE CAPACITA SERVIDORES  PARA A
CAMPANHA DE VACINAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde Terezinha Dardengo
informou que foram capacitados ontem (15/10), 200 servidores, entre
agentes de endemias e servidores que atuam no Centro de Controle de
Zoonoses,  para atuarem como vacinadores,  durante a  Campanha de
Vacinação Anti – Rábica, que será realizada no próximo sábado,  em
todo o município.

O treinamento aconteceu na parte da tarde,  no  Centro
Municipal de Saúde. Na oportunidade, a Secretária adiantou que
amanhã (17/10), será realizada a capacitação para todos os membros
do Tiro de Guerra 01/012, na parte da manhã, no próprio TG, para  os
soldados escalados para atuarem na Campanha de Vacinação.

A Secretaria, através  da Divisão de Vigilância Ambiental e
de Controle de Endemias, quer imunizar, contra raiva, no próximo
sábado, das 07 às 17 horas,  18.878 cães e 3.359 gatos. Para atingir
essa meta,  a cidade foi dividida em XI Micro Regiões, onde serão
instalados postos fixos e móveis nas escolas, associações de
moradores e outros espaços cedidos pela comunidade.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONVOCA
PROPRIETÁRIOS DE PISCINAS

A Divisão de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de
Saúde, está convocando todos os proprietários de piscinas públicas
para uma reunião amanhã (17/10), às, 16 horas, no auditório da
Ascisci.

 Na oportunidade, os proprietários tomarão ciência das novas
normas técnicas que  regulamentam o funcionamento das piscinas
públicas e ainda da necessidade da análise periódica da água dos
reservatórios. Esse trabalho preventivo visa impedir a proliferação do
mosquito transmissor da dengue,  durante o verão.

DUPLA LANÇA CD COM INCENTIVO DA LEI
“RUBEM BRAGA”

A dupla “Leila & Giovanni” lança hoje (16/10) a partir das
20 horas, na Casa de Cultura de Roberto Carlos,  o seu mais novo CD,
intitulado “Arquivo”, que reúne as principais composições da carreira
dos músicos.

 A gravação desse trabalho, que mostra os  20 anos de
dedicação à música, está sendo possível graças  ao incentivo da Lei
“Rubem Braga”,  e conta com o apoio da Smile, Shopping Cachoeiro
e  Sul Turbo Diesel.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro

Jornalista: Marise Fabber
Oficial Administrativo: Robson Sabadine
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 420/2002

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 17651/2002, de
08.10.2002, resolve

Conceder à servidora municipal DIONÍLIA BARBOSA,
Técnico de Enfermagem V A 09 B, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, licença sem vencimento, para tratar
de interesses particulares, no período de 02 (dois) anos, a
partir de 14 de outubro de 2002, nos termos do Artigo 105
da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 423/2002

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 15619/2002, de
02.09.2002, resolve

Tornar sem efeito parte da Portaria nº 378/2000, de
31.10.2000, referente à servidora municipal, do extinto
SAAE, MARLENE DOS SANTOS, e determinar sua
lotação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, tudo a partir de 09 de
outubro de 2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 424/2002

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 nº 508/2002, de 11.10.2002, Seq. nº
2-5054/2002, da SRHP, resolve

Determinar a lotação da servidora municipal ANNE LISE
DA SILVA AUGUSTO CORRÊA MARCELINO, Oficial
Administrativo II V A 09 B, na Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, a partir de 14 de outubro de 2002.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2002.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMUNICADO

PRISCYLA DE CASTRO COGO THEZOLIN,  torna
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de
Cachoeiro de Itapemirim–E.S., a Licença Prévia, para de
oficina mecânica,  pintura, reparação e/ou manutenção em
geral de veículos e/ou máquinas , Rua Rod. «Mauro iranda
Madureira, 570, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim – E.S

COMUNICADO

PRISCYLA DE CASTRO COGO THEZOLIN, torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES, a Licença Prévia nº
103/2002, com validade até 14 de outubro de2003, para a
atividade de « oficina mecânica,  pintura, reparação e/ou
manutenção em geral de veículos e/ou máquinas na Rod.
«Mauro iranda Madureira, 570, Coramara - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.

COMUNICADO

RETIFICADORA AEROPORTO LTDA, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Licença de «015/2002, com validade
até «21 de março de 2003, para a atividade de «oficina
mecânica,  pintura, reparação e/ou manutenção em geral
de veículos e/ou máquinas » na Av. Francisco Mardegan,
S/N, Aeroporto» - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.
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