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

NEGRITUDE DE MONTE ALEGRE GANHA
CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Cumprindo a parceria celebrada entre a Secretaria
Especial de Políticas de Promoção Racial – Seppir e a
Secretaria Municipal de Habitação e Trabalho – Setrab, foi
instalado no sábado, 08/11, na escola da comunidade negra
de Monte Alegre, os cursos profissionalizantes de garçon,
corte e costura, massas e salgado, que serão ministrados
por orientadores voluntários da própria comunidade, como
forma encontrada para fazê-los chegar até Monte Alegre.

Na oportunidade, Herval Pires apresentou o
trabalho e metas da Seppir, em favor da população negra
do Município, e em particular dos moradores de Monte
Alegre.

A partir de agora, o objetivo será formar o pessoal
que futuramente integrará a mão-de-obra da Cooperativa
dos Moradores de Monte Alegre, que também será apoiada
e constituída pela Setrab e Seppir, a qual já antecipou, à
comunidade, que fará a doação de R$ 100, como ‘pontapé’
inicial, para a formação dessa cooperativa.

PROVIDÊNCIAS PARA CRUZEIRO
ILUMINADO EM SOTURNO

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Iluminação – SME terá iluminado, em breve, o Cruzeiro,
de Soturno.

O material já foi todo entregue: refletores, poste
galvanizado para a confecção do cruzeiro, e a extensão da
rede e transformador já licitados. Todo o material se
encontra armazenado na sede da secretaria, aguardando o
início da obra. O serviço de alpinismo, para escalar a pedra
e fixar os cabos, a 500 metros de parede, também está
contratado.

“Nesta semana, portanto, com a chegada do cabo
para as devidas ligações, devem ser iniciados os
trabalhos”, informou o secretário Sydney Jordão.

SEMANA DE HANSENÍASE

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá a
Semana de Detecção de Hanseníase e Tuberculose, no
período de 17 a 21 de novembro.

No dia 17 de novembro, Dia Mundial de Combate
à Tuberculose, haverá a distribuição de material
informativo em stand, em frente ao Cenciarte, pelos

técnicos da Semus, e encaminhamento de casos suspeitos
ao Centro de Infectologia Abel Santana.

No dia 18/11, será a ação Municipal de
Mobilização Social para Detecção de Hanseníase, também
no mesmo local, com distribuição de informações sobre a
doença e exame de pele, para identificação de lesões
suspeitas.

Todas as Unidades do Programa Saúde da Família
e o Centro Municipal de Saúde divulgarão informações
sobre as doenças e solicitarão exames dos casos suspeitos.

Essas ações de mobilização social visam a
detecção de casos novos de hanseníase e tuberculose,
doenças que muitas vezes não são percebidas e ficam sem
tratamento, sendo, todavia, contagiosas.

A Secretaria de Saúde adverte que manchas na
pele, sem sensibilidade, podem ser o indício para o
diagnóstico precoce da hanseníase, que, se não for tratada
logo no início, pode acarretar seqüelas graves.

Tosse por tempo prolongado e febre sem causa
aparente também merecem investigação, por serem
sintomas iniciais de tuberculose. Caso seja diagnosticada a
doença, o tratamento deve ser iniciado de imediato.

Essas duas doenças, que terão destaque na semana
de 17 a 21 de novembro, têm cura se devidamente tratadas.
Por outro lado, se negligenciadas, podem infectar as
pessoas mais próximas, até crianças, e levar à
incapacitação e à morte.

Encaminhando ao serviço de saúde os doentes
com esses sintomas, ou contactando a Semus pelo telefone
3155-5239, ajuda-se na detecção de doenças, para as quais
a Semus distribui gratuitamente os medicamentos.

HOSPITAL INFANTIL CONTRATA
MÉDICOS PEDIATRAS

O superintendente do Hospital Infantil Álvaro
Scalabrin anuncia que está contratando médicos pediatras,
de qualquer parte do Brasil, de imediato.  O salário é de
R$2.384 bruto, para plantão de 34 horas. semanais, no
período diurno, e de R$2.884, para o período noturno.
Estando disponibilizado o telefone do hospital, (028)
3521-5550, para aqueles que se interessarem.

Scalabrin esclarece que o hospital conta com o
apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Saúde, para contratação desses profissionais.

Com o quadro completo, o HECI voltará a atender
normalmente os casos de urgência e emergência, com
internações, UTI e Centro Cirúrgico, além de todo o
serviço de laboratório e raio X.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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NOSSOCRÉDITO INFORMA
SOBRE COMO CREDENCIAR-

SE PARA EMPRÉSTIMO

A agência do Nossocrédito, que é
o antigo Banco do Povo, atualmente
funcionando no Maison Belas Arte, na
Praça Jerônimo Ribeiro, visa financiar
capital de giro e investimento fixo para
pequenos empreendedores, tais como
compra de mercadorias e matérias-primas
industrializáveis, consertos de máquinas e
equipamentos, máquinas, ferramentas
novas ou usadas, ampliação ou reforma de
instalações físicas ligadas à atividade,
móveis e utensílios, motocicletas,
bicicletas de carga e trailler, reparos em
veículos utilitários que objetivem a sua
manutenção, adaptação ou adequação a
atividades produtivas específicas,
aquisição de aparelhos de fax e
computadores, inclusive impressoras,
periféricos e software, desde que tenham
a ver com a atividade fim ou sejam
essenciais ao desempenho da atividade, e
outros.

Para ser credenciado a
empréstimo, o empreendedor deve: estar
produzindo, no município, há mais de seis
meses, no setor formal ou informal;
residir há mais de dois anos no município,
em endereço fixo.  Caso não more no
município, precisa ter seu negócio
estabelecido há mais de dois anos no
local; ter o nome limpo no Serasa e no
SPC; ter renda bruta menor que R$ 120
nos últimos 12 meses anteriores à data de
solicitação do empréstimo e apresentar
avalista.

A pessoa física ou jurídica fica
habilitada a receber de R$ 200 a R$ 5 mil,
e cooperativas e associações legalizadas,
de R$ 200 a R$ 25 mil, limitando ao
máximo de R$ 5 mil por associado, se o
total de sócios for menor que cinco.

Os encargos financeiros são de 1% ao mês, pré fixados, com prazos
diferenciados.  Para capital de giro, há o prazo de até 6 meses, com
prestações mensais fixas e sem carência.  Para investimento fixo, o prazo
total é de até 12 meses, incluída a carência, com prestações mensais fixas, e
prazo de carência de até 3 meses, de acordo com a especificidade, já incluído
no prazo total.

O coordenador Municipal de Microcrédito Erlindo Dias chama a
atenção de que esse programa foi criado para o mini empreendedor, que não
tem acesso ao mercado de crédito convencional.

SEMMADES VISITA A SERRA DAS ANDORINHAS

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semmades e estagiários da Faculdade de
Direito de Cachoeiro de Itapemirim, e dos cursos de Biologia, Geografia da
São Camilo visitaram em 10/11, a Serra das Andorinhas.

A equipe estava munida de GPS e máquina fotográfica, e teve como
objetivo inicial a primeira etapa do projeto, de fotografar o espaço territorial,
delimitar as coordenadas, fazer o reconhecimento da fauna e da flora, que
dará subsídio para estudo de reflorestamento e conseqüentemente a proteção
das nascentes e olhos d´água, conservação e captação de recursos hídricos ali
existentes.

SEMUC PROMOVE EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS

A Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeiro – Semuc promove
para os dias 21, 22 e 23 desse mês de novembro a segunda edição da
Exposição de Orquídeas do Vale do Itapemirim e Núcleo de Orquidófilos do
Sul do Estado.

O evento será realizado no Cenciarte (antigo colégio Bernardino
Monteiro), que fica localizado no centro da cidade.

CACHOEIRO PARTICIPA DE ROTEIRO TURÍSTICO DA
ROTA DOS VALES E DO CAFÉ

A partir da primeira quarta-feira após o reveillon, os municípios de
Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Marataízes, Vargem Alta e Mimoso do Sul
estarão desenvolvendo um importante programa turístico, unidos ao projeto
Rota dos Vales e do Café.

O roteiro será fixo, devendo acontecer sempre da quarta-feira ao
domingo, provavelmente durante todo o ano de 2004, mesmo em época de
baixa temporada.

A passagem dos turistas por Cachoeiro será sempre na quinta-feira,
com um roteiro que inclui visitas à Casa de Cultura Roberto Carlos, Fábrica
de Pios Maurílio Coelho e almoço com tarde livre na Fazenda Cafundó.

SEMUC REALIZA CICLO DE PALESTRAS COM
 ARTESÃOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Semuc, em parceria
com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semmades realizou na noite do dia 10, a segunda edição do
Ciclo de Palestras sobre Associativismo, tendo como público alvo os artesãos
do município que vendem seus produtos na Feira Municipal de Artesanatos,
localizada na rua ao lado do Teatro Municipal Rubem Braga, com
funcionamento às sextas-feiras (14h00-21h00) e sábados (09h00-12h00).

O palestrante da noite de segunda foi o técnico da Semmades Cícero
José de Souza Moura, que é graduado em Gestão de Cooperativismo.

A diretora de Turismo da Semuc Fabíola Depes, explica que o
objetivo deste ciclo de palestras é qualificar os artesãos de Cachoeiro
(Associação de Artesãos de Cachoeiro de Itapemirim/Associação Bem
Viver/Cooperativa de Artesãos), para que seja formada uma Central de
Vendas, onde será possível atender a grandes pedidos, inclusive para
exportação.

A próxima palestra será realizada no dia 15 de dezembro.
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 ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.601

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

Retificar o Decreto nº 14.593, de 11.09.2003, referente a
CÍCERO JOSÉ SOUZA MOURA, onde se lê “até 31 de
dezembro de 2003” leia-se “até 30 de novembro de
2003”.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.609

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 15833/2003, de
27.08.2003, resolve

Enquadrar na função de Oficial Administrativo III, Grupo
Salarial V, Classe B, Nível 10, Letra C, a servidora
municipal FABRÍCIA DA SILVA COSTA, lotada na
Secretaria Municipal de Ação Social, a partir de 01 de
maio de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de setembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 442/2003

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

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa,
em conformidade com a Lei n° 4.891, de 29.12.99, a fim
de apurar irregularidades de que trata o processo
protocolado sob o n° 14119/2003, de 05.08.2003.

Art. 2° - Designar os servidores Cap. JOSÉ
FAUSTINO ALTOÉ AGRIZZI, MÁRCIO ANTONIO
MAGALHÃES e CLEBER TONETO, para compor a
Comissão Especial de Sindicância com a finalidade de
apurar o disposto no artigo anterior, sob a presidência do
primeiro.

Art.  3º - Na forma do Artigo 3º, Parágrafo
Único, da Lei nº 4.891, de 29.12.99, a Comissão terá o
prazo de trinta (30) dias, a contar da data da instauração
da sindicância, para apresentar relatório conclusivo.

Art.  4º  - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Portaria n° 365/2003, de 28.08.2003.

Cachoeiro de Itapemirim,  28 de outubro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

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


