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PREFEITO PREPARA BANCOS E COMÉRCIO
PARA MAIOR SEGURANÇA

O prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço
convocou todos os gerentes de agências bancárias locais e
representantes do comércio, como CDL, Ascisci e Pró-
Varejo, assim como toda a imprensa, para uma reunião na
manhã de 03/11, no Auditório do Gabinete, para a
preparação de um esquema a funcionar em regime de
urgência, prevenindo contra possíveis assaltos,
considerando noticiário freqüente a esse respeito, com 32
assaltos a bancos já registrados este ano, embora nenhuma
ocorrência em nossa cidade.

A proposta visa, entre outras medidas, equipar as
agências bancárias com sistema de alarme, funcionando
com pelo menos cinco botões, via satélite, com
comunicação direta com o Ciops – Centro Integrado de
Operações de Segurança; a colocação de alarme externo,
violento, a ser acionado em caso de assalto, objetivando
avisar à população quanto ao perigo, e assim precaver-se;
alarmes nas residências dos gerentes, a serem também
ligados ao Ciops; dispositivo para o rastreamento de
veículos dos gerentes; patrulhamento ostensivo e cerrado,
com atiradores de elite, nas principais saídas da cidade, a
saber: no Trevo do Aeroporto, na Safra (onde existe
garagem com cômodo para guarda), no Trevo da Coca-
Cola, onde está instalada uma agência do Banestes, e na
subida para Jaciguá.

Para tanto, a prefeitura municipal disponibilizará
25 veículos, mais 3 Santanas e 3 carros blindados, ficando,
portanto, 31 carros de patrulhamento, além de 36 guardas
bem treinados em operações anti-roubo e  anti-seqüestro,
já existentes no município.

Embora as agências bancárias possuam alarmes,
suas centrais ficam fora do Estado, dificultando a operação
policial, após o roubo. Havendo a conexão local, as
viaturas atenderão o chamado em espaço de cerca de três
minutos.

De acordo com o Major Guedes, superintendente
do Ciops, há, ainda, outras três saídas da cidade, como a
saída do IBC, a da Rodovia do Contorno e a do Valão, que
sai para o Pau Brasil, mas esses locais estarão bem
fechados, com viaturas estacionadas todo o tempo.

O Major informou, também, que há 10 viaturas
operando o rádio-patrulhamento da cidade, com carros
posicionados estrategicamente.

“Nosso objetivo é manter a segurança da cidade,
das agências bancárias e estabelecimentos comerciais que

quiserem aderir ao plano, mantendo a segurança das saídas
estratégicas da cidade e da população, não esperando que
algo pior aconteça, mas fazendo a prevenção segura e
aconselhável, como manda a prudência”, informou o
prefeito Theodorico de Assis Ferraço.  “Para tanto, conto
com a parceria do comércio e do setor bancário, para que
juntos nos unamos e ofereçamos aos cachoeirenses a
tranqüilidade que sempre tiveram”, continuou.

Ficou marcada uma nova reunião para a próxima
3ª feira, às 10h00, no mesmo local, estando convidados,
inclusive, todos os lojistas e representantes do Sindicato
dos Bancários.

PREFEITURA PARTICIPA DA CONFERÊNCIA
DO MEIO AMBIENTE

Realizou-se em Vitória, nos dias 29 e 30 de
outubro, a Conferência do Meio Ambiente Estadual, que
objetivou extrair da sociedade civil organizada, assim
como dos Poderes Públicos, propostas sobre questões
ambientais que serão apreciadas na Conferência Nacional
do Meio-Ambiente, entre os dias 28 a 30 de novembro, em
Brasília.

As propostas apresentadas aprovadas na
conferência em Brasília farão parte do projeto do
Ministério do Meio Ambiente, de aperfeiçoamento e da
consolidação do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio
Ambiente.

Segundo o técnico da Semmades, Cícero de
Souza Moura, que representou a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, a conferência em Vitória
registrou a presença aproximada de 1.300 participantes, e
várias propostas apresentadas durante o encontro
preparatório regional, sob a coordenação da Semmades,
realizado em nosso município, foram contempladas e serão
enviadas a Brasília.

SEPPIR E CIEE LANÇAM O PROJETO
“TODOS IGUAIS”

Abrindo a I Festa da Igualdade Racial de
Cachoeiro de Itapemirim, alusiva ao Dia Nacional da
Consciência Negra, a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e o Centro de
Integração Empresa / Escola (CIEE / ES) vão lançar, no
dia 20/11, às 10h00, no Auditório do Gabinete do Prefeito,
com a presença do prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço, do vice-prefeito Jathir Moreira e do secretário da
pasta da Seppir, o projeto “Todos Iguais”.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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Esse projeto, de iniciativa do
secretário da Seppir Herval Pires,
juntamente com José Carlos Gualberto da
Conceição, o ‘Dadá’, objetiva colocar
jovens estudantes, preferencialmente
negros, com idade mínima de 16 anos, no
mercado de trabalho, em parceria com o
empresariado local. O recrutamento será
executado pela Seppir e pelo CIEE/ES,
obedecendo aos pré-requisitos estipulados
pelos programas de capacitação
profissional..

O “Todos Iguais” também visa
quebrar paradigmas quanto à inserção de
jovens afrodescendentes, de forma
programada, no meio profissional, a partir
da escola fundamental.  “Trata-se, na
verdade, de uma iniciativa pioneira nesse
universo, que, certamente, vai servir de
modelo para o Brasil, pois aponta um
caminho efetivo, capaz de promover a
isonomia na obtenção de do primeiro
emprego em nosso país, para estudantes
negros”, explica o secretário da Seppir
Herval Pires.

.

PRÊMIO CRIANÇA 2004

A Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança está oferecendo
prêmios a indivíduos, empresas e
organizações sociais que atuam na
promoção e defesa dos direitos de criança
de 0 a 06 anos, cujas iniciativas estejam
voltadas para os seguintes temas: Saúde
do Bebê, da Gestante e da Criança,

Educação Infantil, Convivência Familiar e Convivência Comunitária.
A informação é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria

Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude – Semcaj, que orienta
que os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de janeiro de 2004.

As iniciativas finalistas serão reconhecidas com um certificado, em
evento posterior público, e terão suas experiências divulgadas em publicação
de abrangência nacional.  Além disso, as quatro primeiras premiadas
ganharão um troféu e terão seus trabalhos sistematizados e disseminados.

A premiação não está disponível para Entidades Governamentais.
A Semcaj disponibiliza seus números telefônicos (3155-5410 e

3511-4274) para maiores informações.

SEMCAJ APRESENTA CONTAS DE JANTAR
BENEFICENTE E AGRADECE COLABORADORES

Os associados do Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim uniram-se à
Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude – Semcaj, e
promoveram, recentemente, um jantar beneficente, com o objetivo de
viabilizar recursos para a aquisição de cestas básicas, doadas às famílias das
crianças e dos adolescentes inscritos no Projeto Deixa Brilhar.

Para o evento, foram vendidos duzentos e trinta e três convites, a
R$15, e com o total da arrecadação, de R$ 3.495, foram adquiridas 116 cestas
básicas, beneficiando, assim, as 45 famílias inscritas no Projeto durante o
período de dois meses e meio.

O buffet Dom Garcia foi pago através de doações de pessoas físicas,
às quais a Semcaj apresenta seus agradecimentos, como a todos aqueles que
participaram do evento, que não teve qualquer outro custo adicional. “Minha
profunda gratidão aos colaboradores anônimos, que tornaram possível essa
bonita festa, que nos permitiu assegurar a cesta básica para os familiares de
nossas crianças, beneficiando um sem número de pessoas de nossa
comunidade”, agradeceu a secretária da Semcaj Marisa Moreira.

Com o Projeto Deixa Brilhar, a Prefeitura Municipal, através da
Semcaj, oferece quinze oficinas sócio-culturais-recreativas, as quais são
realizadas em forma de jornada ampliada, no período inverso ao escolar.
Também são oferecidos, aos beneficiários, assistência médico-pediátrica,
odontológica, fonoaudiológica, psicológica e social.

Ao final de cada mês, como ocorreu esta semana, no dia 29/10, cada
criança inscrita recebe uma cesta básica, através de doações da comunidade e
eventos beneficentes, como o foi o jantar patrocinado pelo Lions Clube
Cachoeiro de Itapemirim.

SEMFA – MODELO DE ATENDIMENTO
NA PREFEITURA MUNICIPAL

A Secretaria Municipal da Fazenda – Semfa, em seu projeto de
modernização da área tributária, vem oferecendo um atendimento especial,
onde se destaca a valorização e humanização de todos os procedimentos.
Contando com um espaço totalmente moderno e com pessoal qualificado,
além de técnicos especializados, a Semfa presta atendimento digno de todos
os contribuintes e usuários, que, ao buscarem a Secretaria, para atendimentos
múltiplos, reconhecem a cordialidade, a presteza e a eficiência com que são
atendidos, devendo a isso, inclusive, a informatização do local, ao ambiente
claro, agradável e confortável.

A distribuição de senhas facilita a organização dos serviços, que têm
como característica a solução imediata, em balcão de atendimento único.

“A Prefeitura Municipal, que tem se esforçado pela busca da
excelência, tem podido contar com uma Secretaria moderna, nos moldes das
grandes cidades, podendo oferecer, ao contribuinte, a estrutura física e
humana, que lhes incentivam a cidadania”, explicou, satisfeito, o secretário
municipal da Fazenda Eliseu Crisóstomo de Vargas.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.653

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta nos processos protocolados sob os
n°s 9823/2000, de 25.05.2000 e 13961/2003, de
01.08.2003, resolve

Retificar o Decreto n° 14.517, de 19.08.2003, referente a
SORAYA HATUM DE ALMEIDA, onde se lê “a partir
de 01 de agosto de 2003” leia-se “a partir de 01 de maio
de 2003”.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.654

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta nos processos protocolados sob os
n°s 9823/2000, de 25.05.2000 e 13962/2003, de
01.08.2003, resolve

Retificar parte do Decreto n° 14.515, de 15.08.2003,
referente a CLÉLIA DOS SANTOS, onde se lê “a partir
de 01.08.2003” leia-se “a partir de 01.05.2003”.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 435/2003

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 18728/2003, de
14.10.2003, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento de
MARCOS ROSA DE CASTRO, Servente de Limpeza I A
01 B, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em
virtude de luto, pelo falecimento de sua genitora, 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 09 de outubro de
2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de outubro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração
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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


