
                  DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
       ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

               w  w  w  .  c  a  c h  o  e  i  r   o  .  e  s  .  g  o  v  .  b  r
________________________________________________________________________________________________________________________________

 ANO XXXVII  - Cachoeiro de Itapemirim Quarta– Feira  22 de Outubro de 2003-- Nº 2042  Preço  do  Exemplar   R$ 0,80

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

ESCOLAS CACHOEIRENSES ESCOLHEM
REPRESENTAÇÃO PARA CONFERÊNCIA

NACIONAL

Amanhã, dia 23 de outubro, um representante
(pedagogo) de cada escola e o delegado eleito (aluno), das
escolas municipais, estaduais e particulares  que realizaram
a Conferência Infanto-Juvenil pelo meio ambiente irão a
Guaçuí.  Essa delegação selecionará os trabalhos que serão
enviados a Brasília, para a Conferência Nacional de Meio
Ambiente Infanto-Juvenil, que acontecerá de 28 a 30 de
novembro.

Os trabalhos das escolas que participaram da
conferência local foram encaminhados à Superintendência
Regional de Ensino, e constam de fotos das conferências
realizadas em suas escolas, cartazes e propostas de “como
vamos cuidar do Brasil”.

As escolas da rede municipal que participaram
foram Anacleto Ramos, Anísio Ramos, Galdino Teodoro
da Silva, Professora Gércia Ferreira Guimarães, Julieta
Deps Talon e Escola Cidadã tendo sido entregues 32
trabalhos, do total de 41, que participarão desse
julgamento em Guaçuí. Dessa atividade, sairá um trabalho
que representará o Sul do Estado, em Brasília.

SAÚDE PRESTA CONTAS EM AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Com o intuito de organizar um sistema
transparente, a Secretaria Municipal de Saúde – Semus
realizou Audiência Pública, para prestação de contas dos
recursos investidos em saúde pública no município, no
último trimestre.  A Audiência foi realizada no plenário da
Câmara Municipal, na tarde de 21/10, com a presença dos
conselheiros municipais de saúde e da promotoria de
Justiça.

O principal objetivo da audiência foi fazer uma
prestação de tudo o que foi gasto em Saúde, como recursos
humanos, medicamentos, objetivando “tornar transparentes
as nossas ações”, explicou a secretária municipal de Saúde
Terezinha Dardengo.

O município tem investido recursos próprios de
15%. Este mês, a cota foi ultrapassada, tendo sido gastos
17,05%. A Secretaria de Saúde, portanto, objetiva
adequar-se, para que até o final do ano possam ser
conciliados gastos  e orçamento.

Segundo a secretária de Saúde Terezinha
Dardengo, a diferença se deu devido à crise que a Saúde
vem atravessando, no Município. Segundo ela, “são várias
situações, na habilitação plena ampliada em que estamos, e
não nos cabe estar financiando a rede secundária, ou seja,
as especialidades, e a terciária, que compreende os
hospitais de média e alta complexibilidade, da
competência do Estado”, acrescenta a Secretária.

O aumento do teto gasto em saúde se deve à ajuda
que o prefeito municipal vem prestando à rede hospitalar,
garantindo obstetras de plantão na Santa Casa e no
Hospital Evangélico, além de R$ 120 mil por mês e
recursos para manter seis anestesistas, entre outras ações
que competiriam à média e alta complexibilidade. Foram
gastos R$ 200 mil na rede terciária, buscando salvar vidas.

PROJETO RECLICLARTE RESGATA AUTO
ESTIMA E CURA DEPRESSÃO

Com o intuito de resgatar a cidadania,
especialmente de mulheres que se encontram com baixa-
estima e/ou depressão, como mães com problemas no
Conselho Tutelar, devido a filhos rebeldes, ou mães de
filhos inscritos no Peti, que visa a erradicação do trabalho
infantil, ou esposas que buscaram ajuda no SOS Mulher,
após agressão sofrida em seus lares, enfim, buscando
oferecer a essas pessoas um programa de terapia inicial, a
Secretaria Municipal de Ação Social – Semas criou o
Projeto Reciclarte.

O Projeto está em funcionamento há dois meses,
já tendo atendido cerca de cem alunas, e faz parte da
Oficina de Artes da Secretaria Municipal de Ação Social -
Semas.

As pessoas que participam dessas aulas não estão
inscritas em um curso profissionalizante, que lhes dará
qualquer certificado. Essas são, na generalidade, pessoas
que vão aprender a trabalhar com objetos recicláveis, como
terapia empregada para distraí-las de seus problemas e
passarem a acreditar em si mesmas.

Nessas aulas, são usados objetos como arame,
plástico, retalhos, roupas usadas, espuma, lata, latões,
garrafas, enfim, tudo o que possa ser empregado na
confecção de peças como almofada, boneca, bolsas,
‘fuxico’, etc.

Após passarem por essa terapia, as pessoas, mais
confiantes, são então encaminhadas para cursos
profissionalizantes, que oferecem certificados, ficando,
assim, documentadas e aptas para exercerem uma
profissão.  A seguir, são encaminhadas para alfabetização
ou para um curso avançado em escola, de acordo com o
grau de escolaridade que possuem.  A Semas se encarrega,
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inclusive, de disponibilizar-lhes vagas no
Cie ou no Senai, para que se possam
galgar alguns degraus.

O mesmo sistema é empregado,
atualmente, no Centro de Convivência
“Vovó Matilde’. “Os idosos que ali
aportam, cansados e desiludidos, passam
pelo Projeto Reciclarte, e depois
participam dos bailes, cinemas e passeios,
sem, entretanto, terem o encaminhamento
para profissões e escolas, como é o caso
das alunas da Semas”, explicou a
secretária de ação Social Norma Ayub
Alves.

Com mais este esforço e
programação, a Ação Social mostra que
não só prodigaliza o assistencialismo (que
mata a fome), mas que também ‘ensina a
pescar’, o que faz com muita dedicação e
espírito fraternal.

CATEGORIAS VENCEDORAS
DA COPA RENASCER VÃO AO

RIO DE JANEIRO

No dia 29 de outubro, os times
campeões da ‘Copa Renascer’ de Futebol
de Base, sagrando-se vencedores na
categoria ‘Dente de Leite’ o time da
Basiléia, na ‘Mirim’, o time do Grêmio, e
na categoria ‘Infantil’, o da Basiléia, além
das medalhas e troféus com que foram
premiados, ganharam, também, da
Prefeitura Municipal, um dia de
atividades no Rio de Janeiro.

A programação é das mais
contagiantes: às 09h00, os times
conhecerão o Estádio Mário Filho, o
Maracanã, e às 13h00, irão conhecer e
jogar no Centro de Formação do Zico.

O grupo será assessorado pelo
Cel. José Carlos Dias.

SEMANA DOS ESTUDANTES NO PALCO
Desde ontem, 21/10, até sexta-feira, 26/10, o Teatro Municipal

Rubem Braga está sendo palco do ‘Festival Cachoeirense de Teatro
Estudantil’. O Festival anterior contou com os estudantes na platéia, e agora
eles serão os atores.

Oito escolas participam do evento, sendo quatro delas da rede
estadual e quatro, da rede municipal.  A cada noite, duas delas se apresentam,
às 19h00 e às 20h30.

PROJETO ÁGUA PURA DOA FILTROS E ASSEGURA UMA
GERAÇÃO NOVA E SAUDÁVEL

A Citágua, a Ação Social e a Unimed uniram-se em parceria, para
desenvolver o Projeto Água Viva.  A Citágua participa do projeto
disponibilizando material gráfico e panfletos informativos sobre como
proceder para se beber água limpa, com bons hábitos de higiene.  A
Secretaria Municipal de Ação Social acompanha o trabalho, oferecendo
filtros às famílias carentes, e o pessoal da Unimed profere palestras na área
de saúde.

O esquema segue o rodízio de bairros, procurando, em cada um
deles, as famílias mais carentes, e divulgando dia e local das palestras. É
comum, assim, haver mais de uma palestra em determinado local. Recebido o
esclarecimento quanto aos hábitos de higiene, as famílias ganham seu filtro e,
com isso, passam a ser acompanhadas mensalmente, durante doze meses,
com a inspeção da doação e novas informações, quando necessário.

O objetivo do prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço e do
vice-prefeito Jathir Moreira é que o projeto visite 100% das famílias,
cobrindo um total de 2.000 visitas por ano, totalizando 6.000 filtros; já foram
doadas 3.000 unidades.

O último bairro visitado foi o Bela Vista.
A intenção é diminuir a desnutrição e a verminose infantis, no

esforço de alcançar o índice zero.
Como resultado do conjunto de ações tomadas pela prefeitura

municipal, já houve o decréscimo de 80% das internações do Hospital
Infantil, geradas por doença resultantes da fome e de maus hábitos de
higiene.

Esse programa faz parte do Pró-Vida, conscientizando para que as
crianças nasçam fortalecidas, sem necessidade de tratamento para baixo peso,
e que nasçam saudáveis.

“Estamos nessa ação há três anos, e só viabilizamos os kit-bebês
para as mães, após o oitavo mês de gravidez, quando certos de que as
gestantes tiveram o acompanhamento necessário a um pré-natal bem feito,
assegurando, assim, a saúde do  futuro bebê”, explica a responsável pelo
projeto, a secretária municipal de ação Social Norma Ayub Alves.

SERVIÇOS DA PREFEITURA ATENDEM SETOR DE
ROCHAS, INDUSTRIAL E CIDADÃOS

Nesta semana, a Prefeitura Municipal, através dos serviços da
Gerência, abrirá uma estrada do prolongamento da Rua José Calegari, no
Aeroporto, visando atender o setor de mármore e granito e a área de expansão
industrial.

Receberão asfaltamento, também, as ruas do distrito de Pacotuba.
Dentro do programa de humanização da cidade, satisfazendo uma

das prioridades do prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço e do vice-
prefeito Jathir Moreira, serão feitas calçadas nas ruas da cidade, facilitando,
assim, o trânsito das pessoas.  “De início, será feito o calçamento da rua
Brahim Séder, com o objetivo imediato de tornar mais seguro e cômodo, o
acesso das pessoas ao Banco Banestes”, explicou o gerente municipal Ary
Moreira.

Também nesta semana, passarão por limpeza os bueiros da cidade,
já prevenindo para a próxima estação das chuvas, contra possíveis
alagamentos, que causam incômodos tão desagradáveis e danosos, para a
população.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.627
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta nos Memorandos de Seq. nºs 2-
6828/2003 e 2-6832/2003, da SEME, resolve

Prorrogar a Designação Temporária das servidoras
municipais relacionadas abaixo, para atuarem nas
Unidades de Ensino respectivas, com cargas horárias,
disciplinas e períodos também relacionados, vinculados à
Secretaria Municipal de Educação, nos termos dos Artigos
38 da Lei nº 3.995/94 - Estatuto do Magistério Público
Municipal.

Servidor Cargo Disciplina C.H. Local de Atuação Período
Graciene da Penha Silva PEI-C IV Assist. Pedagógica 40 CEI “Zilma Coelho Pinto” 12/10/03 até

10/11/03
Vera Lúcia Soares Batista
Lugon

PEI-A I Educ. Infantil 40 CEI “Carim Tanure” 01/10/03 até
31/12/03

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.629

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

Tornar sem efeito o Decreto nº 14.576, de 03.09.2003,
referente a JOSÉ DA SILVA CERQUEIRA JÚNIOR, a
partir de 03 de setembro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.637
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº
15655/2003, de 26.08.2003, resolve

Enquadrar na função de Fiscal de Obras III, Grupo
Salarial VI, Classe A, Nível 11, Letra G, a servidora
municipal ELIZABETE VITÓRIA NÉSPOLI
CASTRO, lotada na Coordenadoria de Planejamento, a
partir de 26 de agosto de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.638

O Prefeito Municipal Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que consta no processo protocolado sob o n°
882/2003, de 22.01.2003, resolve

Retificar parte do Decreto nº 14.509, de 11.08.2003,
referente a PAULO CÉSAR DOS SANTOS

RODRIGUES, onde se lê “a partir de 10.06.2003” leia-
se “a partir de 01.05.2003”.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.641
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear ANGÉLICA FERREIRA AZEREDO para
exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Assessor
Especial, Símbolo CC.3, lotada no Gabinete do Prefeito, a
partir de 13 de outubro de 2003 até 30 de novembro de
2003, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos
em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de outubro de 2003

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.642
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear MARCO ANTONIO ANDRÉ BÓSIO para
exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Assessor
Especial, Símbolo CC.3, lotado na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico - SEMDEC, a partir de 15
de outubro de 2003 até 30 de novembro de 2003, fixando-
lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de outubro de 2003

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO
GRANÇALVES GRANITOS GONÇALVES LTDA,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a Licença  de
Operação Nº 097/2000 , para a atividade de
Desdobramento e beneficiamento de mármores e granitos,
na Fazenda Cachoeira Alegre, s/n,Santa Rosa -Distrito de
Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S.

COMUNICADO
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS 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,através do protocolo de nº 15.727/2003, para  a
atividade de depósito de rejeito ,no Sítio São
Pedro,Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

* Republicado por incorreção


