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

LUZ BARATA REQUER NOVO CADASTRO

A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
de Cachoeiro – Semdecon/Procon informa que os
consumidores de energia elétrica que gastam entre 80 kwh
e 220 kwh, terão que se recadastrar até o dia 29 de
fevereiro junto à concessionária de seu município, que no
caso de Cachoeiro é a Espírito Santo Centrais Elétricas do
Espírito Santo - Escelsa, que tem seu escritório instalado
no centro da cidade.

“Quem não se recadastrar, vai perder o subsídio
que chega a 65% da conta de energia”, avisa o secretário
municipal Giuseppe D’Ettorre.

Quanto aos consumidores com consumo até 80
kwh, Giuseppe D’Ettorre informa que estarão dispensados
do recadastramento e continuarão recebendo
automaticamente o benefício, sendo que para ter direito ao
subsídio, estes consumidores terão que comprovar sua
condição de baixa renda, ou seja, terão que comprovar que
estão inscritos ou aptos a fazer parte do bolsa-família –
programa do Governo Federal que exige que a média da
renda familiar per capita não ultrapasse R$100,00.

PROCON EM CONSTANTE FISCALIZAÇÃO
PELA CIDADE

Fiscais da Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor - Semdecon/Procon estão nas ruas da cidade
pesquisando e anotando os preços de material escolar,
uniformes e transporte escolar, para que no próximo dia 15
de janeiro já estejam divulgando uma tabela com os
melhores preços, a fim de facilitar a vida dos pais e
responsáveis que, segundo o comentário do secretário
municipal Giuseppe D’Ettorre “no início do ano são
bombardeados com inúmeros gastos neste sentido”. Esta
tabela estará disponível na sede da Secretaria, na rua 25 de
Março, nº 41, no centro da cidade, e/ou através de
divulgação na mídia local.

A Semdecon também informa, que a partir da
próxima semana, seus fiscais estarão dando continuidade à
fiscalização nos supermercados e padarias, vistoriando
todos os produtos comercializados, conferindo prazos de
validade, etiquetas informativas, entre outros, objetivando
oferecer segurança em produtos com boa qualidade de
consumo.

SEPPIR APRESENTA COMISSÃO GESTORA
E FUNDAMENTOS DO PROJETO

AFROTURISMO CULTURAL

Com a coordenação geral dos secretários
municipais de Cultura Marcelo Bózio e de Promoção de
Políticas de Igualdade Racial Herval Pires, o projeto
Afroturismo Cultural – PAC que está sendo implantado em
Cachoeiro já tem montada sua Comissão Gestora, com a
seguinte composição:
Gerência: Inácio Ahid
Assessora: Margot
Secretária: Débora Costa Santuchi
Eventos Artísticos: Arnoldo Silva
Marketing: Moacyr Scardua Travaglia
Setor Histórico: Professor Manoel Maciel e Hélio Athayde
Artes Históricas: Sandra Regina da Silva
Relações Públicas: Moacyr
Comunicação Social: Jackson Rangel, Anete Lacerda e
Lenilce Pontini
Tesoureiro-contador: Mauro
Organização Turística: Fabíola Depes e Valéria Jordão
Fotografia: Renato Albuquerque
Sítios Turísticos/Localização: Ana Pancini
Comunidade Negra: Arilson Ventura
Organização de Promoção Cultural: Dadá
Expressão do Imaginário da Igualdade: Aurilene e Herbert
Cock

A próxima reunião deste grupo, para a aprovação
do estatuto do PAC, será em 12 de janeiro, às 15h00, na
Casa da Memória.

Já em 2 de fevereiro, o grupo deverá apresentar
aos coordenadores do PAC o Cronograma de Atividades
para 2004.

O PAC vem recebendo apoio promocional da
Seppir, da Semuc, do Curso Rand de Informática, do
Departamento de História da Faculdade São Camilo, da
Faculdade de Turismo de Guarapari e de alguns veículos
de comunicação do município (jornal Folha do E. Santo,
jornal-revista Evidência, TV Sul e revista Leia).

Vale ressaltar, que a iniciativa do PAC é do
secretário municipal de Promoção à Política de Igualdade
Racial Herval Pires que, juntamente à comissão firmada a
partir de um primeiro encontro em 19 de dezembro, visa a
exploração turística dos sítios históricos que vem
localizando, catalogando e demarcando, em toda a região
Sul do Estado. “Cópias-piloto deste projeto, já foram
enviadas à Fundação Cultural Palmares e Ministério da
Cultura, a fim de que possamos tê-los como parceiros
ativos”, disse Herval Pires.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
RECEBE VOTOS DE

CONGRATULAÇÕES DE
GOVERNO FEDERAL

A ministra Matilde Ribeiro,
titular da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial do
Governo Federal, através de sua chefe de
gabinete Neuma Lopes, enviou ofício para
a Secretaria Especial de Promoção de
Políticas de Igualdade Racial de
Cachoeiro – Seppir, parabenizando o
prefeito municipal Theodorico de Assis
Ferraço pela iniciativa de propor parceria
entre a Seppir Municipal e a Seppir
Federal.

Já o ministro-chefe da Casa Civil
da Presidência José Dirceu agradeceu o
envio, por parte da Seppir, do projeto
“Somos Todos Iguais”, para que seja
inserido nas políticas nacionais do
Governo Federal.

“Estamos felizes com esta
aproximação com o Governo Federal,
pois acreditamos que, assim, também nos
aproximaremos de recursos federais
existentes para as políticas de igualdade
racial”, comemorou o secretário da pasta
municipal Herval Pires.

SEMAGRI JÁ TEM
PLANEJAMENTO PARA 2004

O secretário municipal Glauber
Coelho, afirmando ter sido de
fundamental importância a parceria entre
sua Secretaria de Agricultura e a Incaper e
o Idaf em 2003, no desenvolvimento de
projetos e atividades, onde o produtor
rural foi o principal beneficiado, promete

repetir o feito neste ano de 2004, inclusive com a implantação de novos
programas, como: Pscicultura, Selo de Qualidade, Pronto-socorro Verde,
Campanhas de Verminose, Identificação de Comunidades do Interior,
Lançamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,
Ampliação do Pólo de Maracujá, Telefonia Rural, Ampliação dos Projetos já
existentes e Laboratório para Análise de Solo.

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 6  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 Juventude – Semcaj, que orienta que
os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 20 de janeiro.

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.

PREFEITO REVOGA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Por decisão do então prefeito em exercício Jathir Moreira, em 29 de

dezembro de 2003, foi revogada a Concorrência Pública na modalidade de
Tomada de Preços nº 29/03, de interesse administrativo, para promoção de
modificações de interesse público no projeto da construção de uma escola de
ensino fundamental no bairro Gilson Carone. A nova concorrência na
modalidade de Tomada de Preços nº 001/04 foi publicada na imprensa local,
estadual e federal para contratação de uma empresa para a construção da
referida escola.

A abertura e julgamento da referida licitação está prevista para o dia
23 de janeiro, às 14h00.

Interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de Obras –
Semo para obtenção do novo edital e novo projeto, sem custos aditivos para
as empresas que já adquiriram na primeira convocação.

Na oportunidade, também em 23 de janeiro, a comissão estará
procedendo a abertura e julgamento das propostas de preço para aquisição de
equipamentos odontológicos e medicamentos básicos para atendimento à
rede municipal de saúde pública.

SEMSUR VEM EXECUTANDO LIMPEZA EM TODA A
CIDADE

As chuvas dos últimos dias têm provocado um aumento significativo
nos serviços de limpeza pública do município.

Somente nesta semana, já foram feitas capina e retirada de entulhos
em toda a extensão da Linha Vermelha, passando pelos bairros IBC, Km 90,
Zumbi e Centro.

Nos bairros Gilson Carone, Zumbi, Agostinho Simonato e Jardim
Itapemirim a limpeza também foi intensificada, devido ao grande número de
ruas prejudicadas pelas chuvas.

Outra área que vem recebendo tratamento especial é o Cemitério
Público do bairro aeroporto, com serviços de capina, lavagem e retirada de
entulhos.

Na última quinzena de dezembro, a retirada de lama e a lavagem de
vias públicas, ocuparam toda a carga horária dos funcionários da Secretaria
Municipal de Limpeza e Serviços Urbanos – Semsur. Receberam o serviço,
os bairros Gilberto Machado e Lacerda de Aguiar, também os bairros
Coronel Borges, Independência, Km 90 e Basiléia.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 002/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  tendo
em vista o que consta no Seq. n° 4-8919/2004, resolve

Conceder a TEREZINHA RITA DAMASCENO
DARDENGO, exercendo o cargo de Secretária Municipal
de Saúde, Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício
de 2003/2004, a partir de 05 de janeiro de 2004, nos
termos do Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando
JATHIR GOMES MOREIRA, Vice-Prefeito Municipal,
para responder pela Secretaria Municipal de Saúde, no
período, sem ônus para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de janeiro de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2004

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 23129/2003, de
29.12.2003, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento de
ALEXANDRINO RIBEIRO FERREIRA, Motorista IV A
07 C, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, em
virtude de luto, pelo falecimento de seu genitor, 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 23 de dezembro de
2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de janeiro de 2004.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

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


