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

REUNIÃO DO CONSELHO DE
SEGURANÇA AMANHÃ

Com a presença confirmada do secretário de
Estado de Segurança Rodney Rocha Miranda, o Conselho
Municipal de Segurança estará em reunião, amanhã, dia 17
de setembro, às 10h00, no auditório do Gabinete do
Prefeito, no Centro da Cidade.

Para o evento, estão convidados os representantes
do conselho de segurança, os vereadores, os secretários
municipais, o presidente do sindicato dos bares, do
sindicato dos músicos, do sindicato dos empregados de
bares, os delegados da Polícia Civil e Federal, e toda a
imprensa falada, escrita e televisada.

MINISTRO DOS TRANSPORTES
VISITOU CACHOEIRO

O ministro dos Transportes Anderson Adalto veio
a Cachoeiro na manhã de hoje, dia 16 de setembro,
acompanhado do governador do Estado Paulo Hartung
para autorizar o reinício das obras do Anel Viário.

As autoridades participaram, às 08h30, de um
café da manhã, no Maison Belas Artes. Nesta
oportunidade, o ministro assinou a autorização para o
reinício das obras. “Esta obra tem uma importância
econômica para o Sul do Estado que significa menos 18
quilômetros, que é igual a 40 minutos, de redução no
percurso Sul a Vitória. Mesmo não concluída, a obra já
atende a mil carretas/dia e cerca de 1,5 mil automóveis/dia
com seu benefício econômico”, ressaltou o prefeito
Ferraço. Já o ministro Anderson Adalto, registrou que a
empresa responsável pelo reinício da obra, já pode se
mobilizar e, que, no máximo até meados de 2004, a obra
deverá estar totalmente concluída.

Às 10h30, a comitiva visitou as obras do Anel
Viário e, em seguida, foi para a capital do Estado.

PAZ E BEM

Um dos convidados que compôs a mesa da
solenidade de assinatura para o reinício das obras do anel
viário na manhã de hoje, no Maison Belas Artes, foi o
Bispo da Diocese de Cachoeiro Dom Frei Célio de
Oliveira Goulart. Fazendo o uso da palavra, que lhe foi
concedida, ele se referiu às autoridades municipais
presentes como ‘amigos’. Relembrou sua chegada à
cidade, no último dia 6, quando o prefeito Ferraço o
homenageou com o Título de Cidadão Cachoeirense e a

Comenda Rubem Braga. Ressaltou sua satisfação em
participar da vida do município, não só no aspecto
religioso, mas num todo. Para a frase “Paz e Bem” que
vem usando em seus discursos, explicou que ‘paz’, para
ele, significa “fruto da justiça, caminhando juntos”; e
‘bem’ ele definiu como “sensação de equilíbrio e
maturidade”. Foi notável, durante todo o tempo, sua
satisfação e admiração pelos projetos desenvolvidos pela
atual administração.

SEPPIR UNE-SE A CONSELHO TUTELAR

No próximo mês, a Secretaria Especial de
Promoção de Política de Igualdade Racial - Seppir,
impulsionada pela administração pública, e por suas
grandes realizações, celebrará uma proveitosa união de
trabalho, conjuntamente com o Conselho Tutelar de
Cachoeiro.

Segundo o professor Herval Pires, titular da pasta,
“essa iniciativa pioneira visa a realização de levantamento
estatístico, formatação do perfil familiar dos menores
assistidos, grau de escolaridade, tipos freqüentes de desvio
de personalidade, ressaltando a possibilidade de aproveitar
alguns meninos e meninas no mercado de trabalho”. De
acordo com Herval Pires, “a titular do Conselho Tutelar,
Silvana, mostrou-se muito satisfeita com a união de
trabalho da Secretaria, que, certamente, vai render bons
frutos para a garotada carente de Cachoeiro”.

A proposta é de que agora, tanto a Seppir, quanto
o Conselho Tutelar, trabalhem unidos em prol das graves
questões sociais que envolvem, basicamente, as novas
gerações pobres do município.

PROFESSORES DE GEOGRAFIA DA REDE
MUNICIPAL PARTICIPAM DO 7º ENCONTRO

NACIONAL NA UFES
A secretária municipal de Educação Helle´Nice

Ferraço Nassif encaminhou 20 professores do ensino
fundamental para participarem do 7º Encontro Nacional de
Prática de Ensino de Geografia, que acontecerá de 14 a 18
de setembro, na Ufes, em Vitória.

O tema do encontro, “Os Novos Desafios na
Formação do Professor de Geografia”, objetiva promover
o debate e a socialização de estudos e de propostas de ação
relacionadas ao ensino, à reflexão e à pesquisa, visando
avaliar e analisar programas e projetos geográficos de
caráter educativo.

A participação dos professores cachoeirenses
trará, para o ensino da Rede Municipal, informações
valiosas para a melhoria da qualidade de ensino das
escolas cachoeirenses.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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“O ensino de geografia”, destaca
a secretária Helle´Nice Ferraço Nassif,
“oferece instrumentos essenciais para a
compreensão e intervenção na realidade
social, capacitando o aluno a observar,
conhecer, explicar, comparar e representar
as características de áreas geográficas
próximas ou de diferentes paisagens.”

INTERROMPIDAS AS FÉRIAS
DE SÍLVIO FERREIRA

A Portaria 394/03 do prefeito
municipal Theodorico de Assis Ferraço,
suspende as férias do secretário-chefe de
Gabinete Sílvio Ferreira, por necessidade
imperiosa dos serviços.

O Chefe do Executivo, que havia
nomeado Vera Maia a secretária-chefe em
exercício, prorrogou as férias do
secretário-executivo, para gozo em época
a ser decidida de comum acordo.

CASA DO REI RECEBENDO
GRANDE NÚMERO DE

TURISTAS

O público visitante da Casa de
Cultura Roberto Carlos foi de 216 pessoas
na semana passada, entre os dias 8 e 14 de
setembro.

De Cachoeiro, a casa recebeu 94
visitantes, sendo estes, representantes de
26 escolas municipais. Do Estado, vieram
turistas dos municípios de Alegre, Vitória,
Vila Velha, Rio Novo do Sul, Itapemirim,
Piúma, Venda Nova do Imigrante, Muqui,
Guarapari e Viana. Do Estado de São
Paulo: turistas da capital São Paulo e de
Campinas. Do Rio de Janeiro: turistas da
capital Rio de Janeiro, de Iguaba e
Campos dos Goytacazes. De Minas
Gerais: turistas de Belo Horizonte e

Divino do Rio Branco. E, ainda, turistas das capitais dos Estados do Paraná,
Bahia, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pará e
Distrito Federal. Do exterior, apenas um turista, do Japão.

SEMSUR ATENDE COMUNIDADES EM FESTA

A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Urbanos – Semsur
efetuou a limpeza de vários bairros da cidade que realizaram suas festas na
última semana. Foram atendidos com serviços de capina, pintura de meio-fio
e retirada de entulhos, as ruas Pe. Melo e Dom Fernando, próximas à
Paróquia de Nosso Senhor dos Passos, no bairro Independência. Com os
mesmos serviços, a Secretaria atendeu, em parceria com o secretário Wilson
Dillen, a comunidade de Itaóca, que também esteve em festa.

De acordo com o secretário municipal de Limpeza e Serviços
Urbanos Antônio Cézar Ferreira, os serviços de capina e retirada de entulhos
também beneficiaram a Praça Anízio Ramos, na Ilha da Luz; rua Brahin
Séder, no Centro; o trevo para Soturno, no bairro Abelardo Machado; o trevo
que liga a avenida Lacerda de Aguiar à rua Jerônimo Ribeiro; e a Linha
Vermelha, no trecho entre o bairro Independência e Coronel Borges.
“Também continuamos realizando o serviço de pintura das casas do Conjunto
Fé e Raça, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação -
Setrab”, complementou o secretário da pasta.

SEMAS RECEBEU DOAÇÃO NA MANHÃ DE ONTEM

A secretária municipal de Ação Social Norma Ayub Alves recebeu,
na manhã de ontem, uma grande doação de roupas para a Casa de Costura
“Mãe Dalila”, sendo, saias e calças jeans totalmente novas. A doação foi
entregue através de uma parceria entre o Lions Clube Cachoeiro e a empresa
Selita, pelas mãos dos ‘Companheiros Leão’ Regina Grafanassi e José Onofre
Lopes, que também é presidente da Selita, acompanhados pela ‘Domadora’
daquele clube de serviço Glória Lopes.

DIA DA ÁRVORE SERÁ COMEMORADO COM PLANTIO DE
MUDAS NATIVAS

Uma parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura –
Semagri e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semmades,
estará selando as comemorações do Dia da Árvore. Será na manhã do dia 23,
terça-feira da próxima semana, com o plantio de centenas de mudas de
árvores nativas da mata atlântica, com a colaboração dos alunos da rede
municipal de ensino.

PREFEITO INAUGURA BUSTO NA LINHA VERMELHA

O prefeito Ferraço, acompanhado de seu vice Jathir Moreira e todo o
seu secretariado municipal, inaugura na próxima sexta-feira, dia 19, às
17h00, um busto em homenagem ao saudoso empresário do setor de
transportes José Félix Cheim. O local é a Linha Vermelha, na altura do bairro
Basílio Pimenta, início do antigo parque da estação ferroviária.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NO INTERIOR

Acontecerá no sábado, dia 20 de setembro, a campanha de vacinação
de pequenos animais, em todo os distritos de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informação da coordenadora do Centro de Zoonoses Elisete Amaral,
a campanha de vacinação municipal, que ocorreu neste sábado, dia 13 de
setembro, teve sucesso absoluto, e contou com a participação, muito bem
organizada, da Secretaria de Saúde e de voluntários, ficando o agradecimento
a todos os que participaram, e ao prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço, que apoiou amplamente a campanha.

A coordenadora Elisete Amaral adverte sobre a responsabilidade dos
proprietários de animais quanto à saúde e vacinação preventiva, e comunica
que a vacinação continua no Centro de Zoonoses e na secretaria municipal de
Saúde, antiga Cruz Vermelha.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 378/2003

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
14840/2003, de 13.08.2003, resolve

Determinar a lotação da servidora municipal do extinto
SAAE, ANA RAQUEL CYPRIANO, Auxiliar de
Administração “A”, na Secretaria Municipal da Fazenda,
a partir de 11 de agosto de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de setembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 379/2003

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
16205/2003, de 02.09.2003, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento de RUTH
PÁSCOA SILVA DE ALMEIDA, Servente de Limpeza I
A 01 A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em
virtude de luto, pelo falecimento da mãe da servidora, nos
termos do Artigo 152, Inciso II, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
no período de 08 (oito) dias, a partir de 04 de agosto de
2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de setembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 380/2003

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 individuais relacionados
abaixo, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos dos
Artigos 91 e 102 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais, aos servidores
municipais constantes da relação abaixo, conforme
atestados médicos apresentados e anexos aos processos
mencionados.

Servidor Cargo Lotação Lotação
Duração  /  Início

Nº
Protocolo

Devair de Almeida Olmo Ajudante “B” (extinto SAAE) SEMUC 30 dias 02.09.2003 16223/2003

Elecy Caetano da Silva Motorista “B” (extinto SAAE) GEREMUN 30 dias 04.08.2003 15603/2003

Servidor Cargo Lotação Lotação
Duração  /  Início

Nº
Protocolo

16335/2003
Rosilene Vieira Professor PEF-B V VI A 11 C SEME 15 dias 19.08.2003 16366/2003

Solimar Silveira de Souza
(lic. p/ acompanhar pessoa
da família)

Professor PEF-B V VI A 11 G SEME 30 dias 22.08.2003 16365/2003

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de setembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

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
– 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


