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

NOVOS VALORES DE TARIFAS DE ÔNIBUS E DE
TÁXI DE CACHOEIRO DEVERÃO SE ENCAIXAR
NA REALIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DE

SUA POPULAÇÃO

A empresa de transportes Flecha Branca
protocolou junto à Prefeitura Municipal um requerimento
visando autorização para que seja reajustado o valor da
tarifa do serviço cobrado pela mesma, que passaria de
R$1,25 para R$1,50, correspondendo a 20% de aumento.
A empresa alegou esta necessidade devido a gratuidade de
passagens no município, que atinge a média de 7% do
volume total de passageiros, também à agravante situação
da comercialização ilegal de vales-transportes e passes de
estudantes e, ainda, aos constantes elevações dos preços
dos insumos básicos que comprometem seus custos
operacionais.

Segundo a empresa, a tarifa atual, que é de
R$1,25, vem trazendo enormes prejuízos, pois é a mesma
desde o mês de maio do ano passado e relativo aos
aumentos de custos do ano de 2002. Junto a este
requerimento, a empresa apresentou, também, recortes de
jornais sobre a situação do transporte coletivo urbano na
Grande Vitória, inclusive discorrendo sobre o último
aumento tarifário sugerido pela CETURB/ES e instituído
através da Resolução nº 002/04 do secretário de Estado de
Desenvolvimento de Infra-estrutura e dos Transportes
Silvio Ramos e também presidente do Conselho Tarifário
da Região Metropolitana da Grande Vitória, com a
homologação do governador Paulo Hartung.

Na tarde do dia 6 de fevereiro, o prefeito
municipal de Cachoeiro Theodorico de Assis Ferraço, com
amparo na Lei Municipal nº 5493/04, assinou o decreto de
nº 14.806, nomeando membros para compor o Conselho
Municipal de Transporte e Tarifas – órgão de
aconselhamento do prefeito na definição das tarifas
públicas.

Compete a este Conselho propor, com base no
parecer da Comissão Municipal para Avaliação Técnica e
Definição de Tarifas Públicas, o reajustamento de tarifas
de serviços públicos municipais concedidos, permitidos ou
autorizados, especialmente as tarifas dos serviços de
transporte coletivo urbano, distrital ou de táxis, a ser
referendado pelo prefeito municipal.

A nova tarifa dos ônibus que atendem a área
urbana do município de Cachoeiro recomendada ao
Conselho Municipal de Tarifas, pela Comissão Técnica,
que é formada por Silvio Ferreira (presidente),Wesley de

Oliveira Louzada Bernardo (procurador geral do
município), Giuseppe D’Ettorres (secretário municipal de
Defesa do Consumidor), José Luiz Daróz (secretário
municipal de Desenvolvimento Econômico), Vilson Carlos
Gomes Coelho (coordenador municipal de Planejamento),
Ubirajara Tavares Dias (Adese Cachoeiro) e José
Sebastião Moura (Agersa) é de R$1,35 (um real e trinta e
cinco centavos), representando um reajuste de 8%, tendo
como base a análise de planilhas de custos variáveis e os
índices estabelecidos no transporte da Grande Vitória pelo
secretário de Estado de Desenvolvimento de Infra-
estrutura e dos Transportes Silvio Ramos e também
presidente do Conselho Tarifário da Região Metropolitana
da Grande Vitória.

Conforme apurado pelo Conselho Tarifário da
Grande Vitória, houve uma elevação no preço dos insumos
de 9,91% para combustível, 16,62%, em média, para
pneus, 4,45% para lubrificantes e 8% para salários. Em
Cachoeiro, caso fosse adotado o valor da tarifa da
CETURB (9,06%) a passagem passaria a valer R$1,363 e,
se adotado o índice de aumento do COMUTTRAN-Vitória
(11%), o valor da passagem seria de R$1,387.

A Comissão Técnica concluiu seus trabalhos
recomendando o valor de R$1,35 em função da realidade
econômica-financeira dos cachoeirenses, sem contar que
se evita, também, transtornos tanto para o usuário, como
para a empresa no que se refere a troco.

A Associação dos Taxistas do Sul do Estado
também protocolou, junto à Prefeitura Municipal, um
requerimento visando autorização para que seja reajustado
o valor das tarifas dos serviços cobrados pelos seus
associados. A Comissão Técnica recomendou para
apreciação do Conselho Municipal de Transportes e
Tarifas, o valor de R$1,58 por km rodado, por entenderem
ser justo este valor diante da realidade econômica-
financeira do município e que desde o ano de 2000, não
tem qualquer reajuste.

Transportes coletivos distritais
As empresas Viação Costa Sul Ltda, Viação Real

Ita Ltda e Viação Santa Luzia Ltda, que também atendem
a população da área urbana, protocolaram junto à
Prefeitura de Cachoeiro, requerimentos visando
autorização para o reajuste do valor das tarifas cobradas
palas mesmas, apresentando, inclusive, planilhas de custos
variáveis com valores defasados.

De acordo com os relatores do Comissão Técnica
Municipal de Preços Giuseppe D’Ettorres e Vilson Carlos
Gomes Coelho, a metodologia de correção da tarifa urbana
não deve ser aplicada ao transporte coletivo distrital, razão
pela qual recomendaram que fosse utilizado o percentual
de  7,4%  proposto  pelo   Departamento   de   Edificação,
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Rodovias e Transportes - Dertes (Dr.
Silvio Ramos) para as linhas
intermunicipais, porém, não podendo ser
inferior à tarifa urbana municipal, no
perímetro urbano.

TEATRO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ASSISTIDOS

PELOS PROJETOS DA SEMCAJ

Na próxima quarta-feira, dia 11,
a partir das 09h00, a Secretaria Municipal
da Criança, Adolescente e Juventude –
Semcaj estará promovendo uma sessão
teatral para as crianças e adolescentes
assistidos pelos projetos Deixa Brilhar e
de Erradicação do Trabalho Infantil –
Peti, cujo tema será “O cuidado com os
dentes afim de evitar cáries.

A peça de teatro foi organizada e
será dirigida pela odontóloga Mirela Leite
Lopes, que presta atendimento às crianças
e adolescentes assistidos pelos projetos da
Semcaj. “Estas crianças merecem nosso
extremo carinho e dedicação. É um
trabalho que nos trás muito prazer em
realizar”, declarou a odontóloga.

SEPPIR EM GRANDE ATIVIDADE
PELO PAÍS

O professor Herval Pires, titular
da Secretaria Especial de Promoção às
Políticas de Igualdade Racial – Seppir, de
Cachoeiro, que participou de um
Seminário Nacional em Brasília, em
janeiro, vem se mostrando bastante
atuante em vários Estados do País,
levando adiante a divulgação dos projetos
desenvolvidos em sua Secretaria.

Nos dias 5 e 6 deste mês, Herval Pires esteve na sede do Banco
Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS, no Rio de Janeiro, em reunião
com o gerente do Departamento de Prioridades da Área de Planejamento
Estêvão Accioly, a fim de estabelecer uma agenda para a doação de
computadores, com recursos deste banco, para a implantação do projeto
“Informática nos Bairros”.

Apesar de constatar, através desta reunião, as dificuldades que o
BNDS está encontrando na efetivação das demandas dos municípios para esta
área, Herval Pires retornou confiante, uma vez que o pleito da Seppir foi
recomendado pela Coordenação da Bancada Federal do Estado do Espírito
Santo.

Seguindo orientação daquele departamento no BNDS, o secretário,
através de sua Seppir, levará, ainda nesta semana, mais dois projetos à
apreciação da Gerência de Prioridades Sociais, em busca dos recursos
necessários à sua implantação em Cachoeiro.

CASA DO REI RECEBEU CENTENAS DE VISITANTES NA ÚLTIMA
SEMANA

Entre os Estados brasileiros que visitam semanalmente a Casa de
Cultura Roberto Carlos, Minas Gerais continua ocupando uma posição de
honra, apresentando o  maior número de visitantes em comparação aos outros
Estados do País.

Daquele Estado, veio um número bem expressivo de turistas
representando os municípios de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Eugenópolis e
Cataguases. O Rio de Janeiro foi representado por turistas de Cabo Frio,
Niterói, Alcântara e Varrisai, porém em número bem menor.

A Casa também foi visitada por turistas da capital de São Paulo, de
Campos Novos (SC), Brasília (DF), Salvador (BA), Pelotas e Constantino
(RS), Coururice (AL), Curuti (PR), Natal (RN), Manaus (AM) e Belém (PA).

O total geral de visitantes foi de 261, incluindo nosso Estado, com
turistas de Vila Pavão, Vila Velha, Rio Novo do Sul, Vargem Alta,
Marataízes, Castelo, Anchieta, Aracruz, Guaçui, a capital Vitória e,
obviamente, também os visitantes de Cachoeiro de Itapemirim.

INSCRIÇÕES PARA OS CONCURSOS DO CARNAVAL DA
ALEGRIA 2004 CONTINUAM ABERTAS

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos – Semel se
encontra em contagem regressiva para o Carnaval deste ano.

Já são quatro as candidatas inscritas ao título de Rainha do Carnaval
2004, que estará premiando a eleita com o valor de R$500,00.

Por outro lado, o título de Rei Momo não está sendo tão concorrido
como nos anos passados, pelo menos até o momento, já que apenas uma
pessoa se inscreveu para o concurso, que também está oferecendo um prêmio
de R$500,00 para o primeiro lugar.

Outros concursos, como o de ‘Fantasia Luxo’, para adultos,
‘Fantasia Mirim’ e ‘Vovô e Vovó do Carnaval’, estão recebendo um número
maior de inscritos.

Interessados em participar dos concursos, podem procurar a
Comissão Organizadora do evento, na Semel, até o próximo dia 19. Um
detalhe importante: os candidatos ao título de Rei Momo têm de apresentar
um mínimo de 90 quilos de peso corporal.

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos – Semel fica
localizada no Ginásio Municipal de Esportes, no bairro Nova Brasília. O
telefone para contato é o 3155-5331.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Com o início do ano letivo, a Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito – Semset já reforçou sua guarda nas proximidades das escolas do
município, visando a segurança dos alunos, tanto no controle do trânsito,
como na investigação de possíveis tráficos de drogas entre os estudantes.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.715

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

Tornar sem efeito a prorrogação de que trata o Decreto n°
14.707, de 28.11.2003, referente a LUCIANO MELO
DEPES, a partir desta data.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.716

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

Prorrogar os efeitos do Decreto n° 14.434, de 01.07.2003,
no que se refere a GLEIDSON SILVA DE ALMEIDA,
até 31 de março de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO
J. C. POLIMENTO LTDA-ME , torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S  a Licença Prévia, através do protocolo
nº 2334/2004, para  a atividade de  Beneficiamento de
mármores e granitos, Rod. Cachoeiro x Atílio Vivácqua
,km 2, Córrego do Óleo, Aeroporto - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de impacto
ambiental.

COMUNICADO
MIBITA MINÉRIOS BRASILEIROS 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,
através do protocolo nº 1891/2004, para  a atividade de
Extração de mármores, na Localidade de Alto Moledo,
s/n, - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo
de impacto ambiental.

COMUNICADO
N. G. DA SILVA ME , 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, através
do protocolo nº 1681/2004, para  a atividade de Reparo e
Manutenção de máquinas e aparelhos eletrodomésticos e

comerciais a Av. Jones dos Santos Neves ,nº 74, Vila Rica
- Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de
impacto ambiental.

COMUNICADO

ZAMPIROLO PNEUS LTDA-ME, torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, a Anuência Prévia Nº 030/2002 , para a
atividade fabricação e recondicionamento de pneumáticos
e câmaras – de –ar e fabricação de material, na  Rod.
Cachoeiro x Rio Novo ,Km 3,Coronel Borges - Cachoeiro
de Itapemirim/E.S.

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


