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

CACHOEIRO GANHA CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU EM

ENGENHARIA E ÊNFASE EM PETRÓLEO,
GÁS, ROCHAS ORNAMENTAIS E

SEGURANÇA DO TRABALHO

Reuniram-se no Auditório do Gabinete do
Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, quinta-
feira, 16/10, os membros da Comissão Especial instituída
com a finalidade de implantar uma Faculdade de Geologia
e Petróleo.

Estiveram presentes o procurador Geral do
município e diretor da Faccaci Mário Pires Martins Filho,
o secretário-chefe de gabinete Silvio Ferreira, o secretário
de Desenvolvimento Econômico José Luiz Darós, a
secretária municipal de Educação Helle’Nice Ferraço
Nassif, José Antônio do Amaral Filho Presidente da
Sociedade Espírito – Santense de Engenheiros – SEE,
Paulo Roberto Vilela Dias, presidente do Instituto
Brasileiro de Engenharia de Custos – IBEC, que
representava também, na oportunidade, a Universidade
Federal Fluminense – UFF, o presidente da Adese Sul
Jersílio Cypriano, e o técnico da Semmades Cícero José
Souza Moura.  O prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço e o vice- prefeito Jathir Moreira marcaram
presença, participando, e refletindo, através de suas
palavras, o clamor do cachoeirense e de todo o Sul do
Estado, sobre a necessidade de criar oportunidades locais e
regionais que possam suprir a qualificação de mão de obra,
indispensável à geração de renda, promoção de
desenvolvimento e inserção de profissionais no mercado
de trabalho, particularmente na área de petróleo e gás, que
ora se desponta.

A secretária da Educação Helle’Nice Ferraço
Nassif, abrindo a reunião, relatou o encontro realizado com
a UFF, quando foi tratado, inicialmente, o assunto.

O representante do IBEC/UFF Paulo Roberto
Vilela Dias informou a política de interiorização da
Universidade, estimulada até mesmo pelo MEC
(Ministério da Educação e Cultura), demonstrando, através
de folders, os cursos em realização, em diversas cidades e
Estados.

O secretário de Desenvolvimento José Luiz Darós
ressaltou a alta demanda de mão de obra na área de rochas
ornamentais desde a lavra ao beneficiamento,
particularmente de engenheiros de Minas e de Geologia.
Destacou que não se conhece, em todo território nacional,

instituição que ofereça curso de formação na área de
rochas ornamentais. Enfatizou também que há, na região,
cerca de quinhentas empresas nesse ramo de atividade e
que o quantitativo de engenheiros especializados é
insuficiente para dar o suporte necessário. Somente o
estreitamento de relações com o CREA e a compreensão
dos fatos tem permitido o andamento dos trabalhos e a
convivência com as exigências.

O Dr. Paulo Roberto Vilela Dias, representante do
IBEC/UFF, propôs a realização, inicialmente, de Cursos de
Pós Graduação Lato Sensu, partindo de módulo básico de
Gestão em Engenharia e ênfase em Petróleo, Gás e Rochas
Ornamentais e Segurança do Trabalho, considerando-se
que a formação de mão-de-obra será especializada a curto
prazo, e ainda haverá formação de corpo docente para os
cursos de graduação, a serem implantados posteriormente.

A idéia, aceita por todos, foi reforçada pelo Dr.
José Antônio do Amaral Filho, Presidente da Sociedade
Espírito-Santense de Engenheiros – SEE – que destacou o
quantitativo de profissionais da área em Cachoeiro e Sul
do Estado, que poderiam ter a oportunidade de obter a
especialização e atender o mercado emergente na área de
Petróleo e Gás e a demanda, já constatada, em rochas
ornamentais. Enfatizou ainda que o CREA vem
esforçando-se e fez parceria com IBEC/UFF, em Vitória,
onde há um curso em funcionamento.

O prefeito Ferraço solicitou que fossem agilizadas
providências para a implantação de cursos também em
Cachoeiro; para tanto, solicitou à Comissão que elaborasse
um Protocolo de Intenções para formalizar a parceria a ser
estabelecida.

A Comissão também discutiu os termos da
parceria, custo da mensalidade, obrigações das partes e
demais providências pertinentes.

DIA CULTURAL PARA PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

O salão do Centro de Educação Infantil Zilma
Coelho Pinto será palco de um evento que foi denominado
Dia Cultural, sob o patrocínio da Secretaria Municipal de
Educação.

Trata-se da culminância do PCN – “Música
Também se Aprende”, que reunirá cerca de 400
professores da rede municipal, em um dia dedicado
somente a eles.

O acontecimento será no dia 22/10, a partir das
08h00, devendo as festividades ser prolongadas até às
17h00.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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PRAÇAS MAIS ILUMINADAS
COM ECONOMIA

A Secretaria Municipal de
Eletrificação, mantendo os serviços de
melhor iluminação da cidade, vem
desenvolvendo um trabalho de troca de
lâmpadas VM, que oferecem menos
iluminação e têm mais potência, e que
gastam, portanto, mais energia, por
lâmpadas VS, que melhoram a iluminação
e reduzem as despesas da prefeitura
municipal.

A praça Elísio Imperial, Praça da
Bandeira e bairro São Geraldo acabam de
passar por esse processo, de melhoria de
iluminação. “A praça Elísio Imperial, com
a troca, ganha a economia de 1.600 watts;
a Praça da Bandeira, 1.300, e o bairro São
Geraldo, de 800 watts”, explica o
secretário de Eletrificação Sydney Jordão.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
APRESENTA RESULTADO DE

BLITZ

Durante a blitz ‘queijos e leite’,
que foi realizada na última sexta-feira,
pelo departamento de Vigilância
Sanitária, da secretaria municipal de
Saúde, foram apreendidos 90 litros de
leite e 23 peças e queijo clandestino.

O material foi inutilizado no
aterro municipal.

SEME GARANTE RETORNO DE
ALUNOS À ESCOLA SÃO

FRANCISCO DE ASSIS

Os pais das crianças que
deveriam cursar o primeiro ano na Escola
Municipal São Francisco de Assis e que
cursaram o primeiro ano no Centro de
Educação Infantil do Bairro Laranjeiras

podem contar com o aval do secretário municipal de Educação em exercício
Jathir Moreira de que cursarão o segundo ano em sua escola de origem, a
Francisco de Assis, no próximo ano letivo, ou seja, em 2004.

A Secretaria Municipal de Educação - Seme havia colocado a
turminha no bairro Laranjeiras para facilitar a permanência no próprio bairro
e também devido à faixa etária incompleta, pois não haviam atingido os 7
anos de idade até 31 de dezembro, o que permitiria a permanência dos alunos
em uma escola de ensino fundamental,  como manda a Lei. Um outro motivo
foi assegurar a comodidade e a segurança das crianças, evitando que fossem
forçadas a atravessar o asfalto.

A comunidade de Cachoeiro há de entender que a prefeitura
municipal, além de se preocupar com a educação das crianças, prima,
também, pelo seu bem estar.  Isto é administrar com responsabilidade e
dedicação ao cidadão e às novas gerações.

PREFEITO MUNICIPAL ENVIA OFÍCIO A AUTORIDADES
NACIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

O prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço, preocupado com
possíveis mortes no Instituto do Coração Dr. Elias Antônio, devido à
limitação do teto financeiro autorizado pelo SUS, enviou ofício ao presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro de Estado da Saúde
Humberto Costa, ao secretário de Estado da Saúde João Felício Scárdua e ao
procurador geral da Justiça do Estado do Espírito Santo José Maria de
Oliveira, alertando-os para a precariedade do sistema de saúde, no município.

O prefeito municipal registrou, nos documentos, ser reconhecedor
das dificuldades existentes para resolver a grave crise por que passa o
Sistema de Saúde do Brasil, alvo de ‘clamores’ que surgem de toda parte do
país, considerando que o teto financeiro é aquém da capacidade de
atendimento e da necessidade da população.

O documento é encerrado com palavras de confiança no Governo
Federal, no sentido de priorizar a vida, ampliando os investimentos e
modernizando o sistema, melhorando, assim, a qualidade de vida do cidadão
brasileiro.

É de se reconhecer como sendo de muita relevância a preocupação
do Poder Executivo municipal, que tem sido o baluarte da Saúde, em
Cachoeiro, transferindo parcelas de verbas, segundo convênios, que dão
sustentação à operacionalidade dos hospitais, mas que não tem possibilidade
financeira para arcar com mais encargos do que os que já adotou.

INAUGURADA A 4ª AGÊNCIA DE MICROCRÉDITO DO
ESTADO

Cachoeiro teve inaugurada, ontem, a sua agência do Banco de
Microcrédito, a 4ª no estado a receber o sistema de micro crédito, além de
Viana, Presidente Kennedy e Nova Venécia.

No evento de inauguração da agência, instalada no Maison Belas
Artes, estiveram presentes o prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço,
o vice-prefeito Jathir Moreira, o presidente do Banestes, Aroldo Corrêa, a
sub-secretária estadual de Ação Social Maria Tereza Colnago, o diretor do
Microcrédito Erlindo Dias Martins, o coordenador do Banco do Microcrédito
Paulo Roberto da Silva e secretários municipais, dentre outras autoridades.

O programa de crédito é de inclusão social, disponibilizando
pequenas verbas para micro empreendedores, com taxa de juro de 1%.

Embora os valores a serem emprestados não ultrapassem um valor
muito alto, significam a grande solução para o pequeno empreendedor.

O Bandes garantirá as verbas, verificará os resultados, irá monitorar
os resultados e a recuperação dos créditos, e espera não contar com
inadimplência.

Em seu discurso, o prefeito Ferraço explicou que o programa de
Microcrédito, antigo Banco do Povo, já funciona há seis anos. “Começou
com o Tardin, tendo o Clóvis de Barros como seu sucessor. Posteriormente,
assumiu Aroldo Sader, que foi o entusiasta deste crédito e temos agora o
Erlindo Dias e a nossa equipe”, explicou o prefeito Ferraço.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.648

APROVA A INDICAÇÃO DO NOME DO SR.
CARLOS  LINDENBERG NETO PARA RECEBER A
COMENDA “RUBEM BRAGA”, NO GRAU DE
COMENDADOR.

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

CONSIDERANDO determinações e disposições contidas
na Lei Municipal nº 4.815, de 05.08.99, e Decreto nº
13.301, de 27 de junho 2001, que, respectivamente,
institui e regulamenta a Ordem do Mérito e a Comenda
“Rubem Braga”;

CONSIDERANDO que a Comenda “Rubem Braga” é o
maior laurel criado pela Municipalidade para agraciar
personalidades que se tenham tornado dignas da gratidão
e da admiração do governo municipal e do povo
cachoeirense, bem como que se projetaram além das
fronteiras do Estado do Espírito Santo, honrando e
dignificando o povo capixaba;

CONSIDERANDO que Cachoeiro de Itapemirim está a
dever uma homenagem em alto estilo, a mais honrosa, ao
Sr. CARLOS LINDENBERG NETO, que mesmo tendo
se ausentado da sua terra natal para concluir seus estudos,
jamais se esqueceu da sua origem capixaba e, com seu
retorno,  criou raízes profundas no apreço e na admiração
do nosso povo, com sua destacada atuação empresarial e
jornalística à frente da Rede Gazeta de Comunicações, no
exercício da função de Diretor Geral e, ainda, na condição
de Vice-Presidente da Associação Nacional de Jornais -
ANJ;

CONSIDERANDO, ainda, que o Sr. CARLOS
LINDENBERG NETO, apesar de toda a sua juventude,
com dedicação, trabalho e sensível às coisas da sua gente
capixaba, inscreve seu nome na galeria dos mais ilustres
intelectuais e homens públicos do Espírito Santo;

CONSIDERANDO, por tudo isso, que Cachoeiro de
Itapemirim não deve retardar por mais tempo a
irrecusável necessidade de prestar essa homenagem ao Sr.
CARLOS LINDENBERG NETO e, ainda, aproveitando
as comemorações dos 75 ANOS da circulação do
JORNAL A GAZETA  em terras capixaba,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a indicação do nome do
Sr. CARLOS  LINDENBERG NETO para integrar a
Ordem do Mérito e receber a Comenda “Rubem Braga”,
no grau de Comendador, em homenagem a ser prestada
no dia 18 de outubro de 2003, no Teatro Municipal
“Rubem Braga”, por ocasião da entrega do Prêmio Gazeta
Empresarial 2003.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 426/2003

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
17962/2003 e 18454/2003, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do
Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, à servidora municipal
ALBA DO CARMO SOUZA, Professor PEI-B II IV B 08
H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
período de 30 (trinta) dias, a partir de 23 de setembro de
2003, conforme atestados médicos apresentados.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 427/2003

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
7596/2003, de 02.05.2003, resolve

Tornar sem efeito a Portaria n° 191/2003, de 20.05.2003,
referente ao servidor municipal JUAREZ FARID
AARÃO JÚNIOR.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

http://www.cachoeiro.es.gov.br
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