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

NOVO SISTEMA NO CRE PROMETE
ACABAR COM FILAS

Está em Cachoeiro o diretor comercial do Centro
de Serviços de Informática – CSI Almir Dias (que estará
apresentando amanhã o novo sistema de segurança para os
bancos do município) para participar de uma reunião com
o vice-prefeito Jathir Moreira, que responde interinamente
pela pasta da Saúde, para fazer a apresentação de um
software que deverá extinguir as filas do Centro de
Referências Especiais – CRE.

Almir Dias explicou, que o sistema é altamente
moderno e permite agendar por escala, em local central, as
consultas do CRE, acabando de vez com as indesejáveis
filas que tanto desagradam a população. Toda a sua
explanação sobre este material, foi acompanhado pela
imprensa local, a partir das 10h30, no auditório do
Gabinete do Prefeito, no centro da cidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DEVE ACABAR
COM FILAS DO CRE UTILIZANDO

RECURSOS DE INFORMÁTICA

Médicos, diretores e coordenadores de
departamentos de Saúde da municipalidade e técnicos de
informática da Dataci – empresa que dá suporte à área de
informática da Prefeitura Municipal, participaram na
manhã de hoje no auditório do Gabinete do Prefeito, no
centro da cidade, de uma reunião com o consultor de
projetos da MV Sistemas Valmir de Oliveira Júnior, que
esteve por todo o tempo assessorado pelo diretor comercial
do Centro de Serviços de Informática – CSI, de Vitória,
para apresentar um sofisticado projeto de informatização
da área de saúde de Cachoeiro.

A MV Sistemas é a maior empresa deste
segmento no País, com sua fábrica de software instalada
em Recife/PE, dando assistência a mais de 400 clientes no
Brasil e do exterior, em países da Europa e da África,
como Espanha, Portugal e Angola, entre outros que têm a
língua portuguesa como idioma oficial.

A exemplo de grandes capitais, Cachoeiro deverá
ser beneficiado em breve com este sistema que promete
benefícios imediatos à população, além de uma elevação
do município à condição de referência nacional em
sistemas de informatização em saúde.

O vice-prefeito Jathir Moreira, que está assinando
interinamente neste mês de janeiro pela Secretaria
Municipal de Saúde – Semus, pretende implantar o sistema

da MV, primeiramente, no Centro de Referência de
Especialidades – CRE, objetivando extinguir as
indesejáveis filas que lá se formam diariamente pela
população que marca consultas e exames.

“Este é um sistema gerencial que acaba com a
busca das informações necessárias para a gestão do dia-a-
dia dos consultórios e clínicas. Um sistema que pode
reunir, em um único ambiente, por exemplo, indicadores
de resultados, planilhas e gráficos de desempenho de todas
as áreas da organização, acesso a relatórios do sistema,
mensagens de alerta on-line e notícias de mercado, além de
recursos de filtro de dados e personalização. Com esta
poderosa ferramenta, o gestor simplifica a administração
da instituição e tem a sensação de ter o setor da saúde na
palma da mão”, explicou Valmir de Oliveira Júnior.

GRUPO DE FISCAIS PERCORRE BAIRROS
INFESTADOS PELO AEDES AEGIPITY

Fiscais de Obras, Posturas, Meio Ambiente,
Vigilância Sanitária e Transportes, da Prefeitura
Municipal, estão percorrendo os bairros em que foram
encontrados elevados índices de infestação predial do
mosquito transmissor da Dengue – o Aedes aegipity, na
semana passada, quando dezenas de agentes de saúde
realizaram um mutirão de limpeza pelos bairros e distritos
do município, tendo, inclusive, preparado um relatório de
áreas infestadas, que posteriormente foi apresentado a este
grupo de fiscais.

Os bairros onde foram encontrados focos de
infestação são Bela Vista, Costa e Silva, São Luiz
Gonzaga, Ferroviários, Aquidabã, N. S. da Glória, Monte
Belo, União, Teixeira Leite, Valão, Parque das Laranjeiras
e o distrito de São Joaquim.

A fiscalização está acontecendo desde a última
segunda-feira, seguida de notificação e até multas, para os
casos em que os proprietários de terrenos baldios, obras,
caixas d’água e outros, não providenciaram a limpeza das
áreas infestadas.

ROTULAGEM PARA TRANSGÊNICOS SERÁ
OBRIGATÓRIA A PARTIR DE FEVEREIRO

A partir do final de fevereiro, todos os fabricantes
de alimentos que contenham material transgênico serão
obrigados a imprimir nos rótulos de seus produtos um
símbolo padrão que foi criado pelo Ministério da Justiça.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de
Defesa do Consumidor de Cachoeiro – Semdecon/Procom,
o objetivo da medida é de facilitar a identificação, por
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parte do consumidor, de alimentos
produzidos a partir de transgênicos.

A Secretaria explica, ainda, que
o símbolo padrão, que é a letra “T” dentro
de um triângulo, terá de ser usado nas
embalagens de produtos destinados tanto
ao consumo humano, quanto ao animal.
Para facilitar a visualização, o símbolo,
nas embalagens que forem coloridas,
deverá ter as bordas do triângulo em preto
e o fundo amarelo. A letra “T” será
sempre na cor preta. Em embalagens em
preto e branco, por exemplo, o fundo
poderá ser branco.

Mas, embora a rotulagem padrão
só entre em vigor em fevereiro, os
fabricantes de alimentos já estão
obrigados a informar o consumidor sobre
a presença de organismos geneticamente
modificados nos seus produtos, desde o
início deste ano. Já em fevereiro, data de
entrada em vigor da portaria que
padroniza o símbolo, o fabricante será
obrigado a escrever no rótulo que o
produto contém transgênico.

Silvio Ferreira, secretário-chefe
de gabinete e que responde interinamente
pela Semdecon/Procon, alerta que
“apenas os produtos que contenham mais
de 1% de transgênicos precisam ter no
rótulo o símbolo padrão e que os
alimentos produzidos a partir de animais
alimentados com ração transgênica
também precisam ser rotulados”.

SEMUS APRESENTA BALANÇO
POSITIVO DOS TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELO CCZ

EM 2003

O Departamento de Promoção e
Prevenção à Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde de Cachoeiro –
Semus, que é coordenado pela médica

Marisa Lacerda Salviano Piragibe, informa que em 2003 todo o trabalho
realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses – CCZ foi bem positivo. Ela
explica que das ruas do município, por exemplo, foram retirados 1.883
animais, entre caninos, felinos, eqüinos e bovinos. Desses, apenas 266 foram
procurados e resgatados pelos seus proprietários, e foram procurados e
adotados 152 animais. De outros municípios do Sul do Estado foram
recebidos 99 animais.

“Esses animais vadios trazem risco elevado à população de contrair
raiva, entre outras doenças, por não serem vacinados e viverem em estado de
abandono. Por estarem procriando sem controle, suas crias também são
expostas a inúmeras doenças, inclusive a raiva”, complemente Mariza
Piragibe.

No caso dos animais que chegam ao CCZ com a saúde seriamente
comprometida, são encaminhados à eutanásia. No ano passado, por exemplo,
foram ‘sacrificados’ 1.373 animais, e encaminhados 62 cérebros para exames
no CACEN, em Vitória, para investigação de doenças.

Vale ressaltar, que o CCZ de Cachoeiro tem infra-estrutura das mais
modernas e vem atendendo a outros municípios do Sul do Estado. Também
recebe estudantes e visitantes que desejam conhecer seu funcionamento,
mediante agendamento prévio. Os animais são avaliados por médicos
veterinários e os que se apresentam em bom estado de saúde ficam
disponíveis para adoção após receberem a vacina anti-rábica.

Segundo o Boletim Epidemiológico da SESA/SPEI de
out/nov/dez/2001, na cadeia epidemiológica o cão é o principal animal
transmissor da raiva em nosso meio e casos ocorridos entre animais foram
detectados em regiões urbanas, o que significa dizer que animais vadios
circulantes na cidade são uma ameaça real de aparecimento da raiva entre
humanos, doença que leva rapidamente à morte.

Além das campanhas de vacinação e do controle da população
animal, a médica Marisa Piragibe diz que igualmente importante é a ‘posse
responsável’ dos animais de estimação: “É a manutenção dos animais nos
domicílios dos seus proprietários, em boas condições de saúde e higiene que
traduz o exercício consciente e edificante da cidadania, educação e cultura de
uma sociedade participativa”.

PREFEITO FERRAÇO ESTÁ EM BRASÍLIA ONDE MANTÉM
ENCONTROS COM O MINISTRO DA SAÚDE E COM O

SECRETÁRIO -CHEFE DA CASA CIVIL

O prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço, acompanhado do
governador do Estado Paulo Hartung e do secretário de Estado da Saúde João
Felício Scárdua, se encontra em Brasília, onde está mantendo contatos com o
Ministro da Saúde Humberto Costa para tratar de assuntos referentes à liberação
de recursos para a compra de equipamentos hospitalares, bem como para a
conclusão da obra do novo hospital infantil, que fica no bairro Abelardo
Machado.

Outro contato do prefeito Ferraço, está sendo mantido com o secretário-
chefe da Casa Civil José Dirceu, para tratar assuntos referentes à viabilização de
recursos financeiros para serem aplicados no desenvolvimento do Projeto Nosso
Bairro, lançado em meados de 2003, com o objetivo de contemplar os bairros
mais carentes da cidade com melhorias em sua infra-estrutura.

SEGURANÇA NOS BANCOS DO MUNICÍPIO SERÁ O TEMA
DE UMA REUNIÃO AMANHÃ NO GABINETE DO PREFEITO

Será realizada amanhã, dia 14, às 10h00, no auditório do Gabinete
do Prefeito, uma reunião onde será discutida a segurança nos bancos da
cidade, com a empresa de engenharia de segurança eletrônica Ecos, de
Vitória, apresentando um projeto de segurança, elaborado especialmente para
Cachoeiro.

“Trata-se de um software com uma série de vantagens à segurança
bancária, que será apresentado a um público formado pelos guardas de
segurança e gerentes de todas as agências bancárias do município”, explica o
secretário-chefe de Gabinete Silvio Ferreira.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.772
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Nomear o servidor MESSIAS ABREU DE MORAES
para exercer o cargo em comissão de Gerente para
Assuntos Contábeis e Financeiros, Símbolo CC.2, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de janeiro
de 2003 até 31 de março de 2004, fixando-lhe os
vencimentos mensais estabelecidos em legislação vigente e
acréscimos pecuniários no percentual de cinqüenta por
cento, com fulcro no Parágrafo único, Artigo 151, da Lei
n° 4.009, de 20.12.94, combinada com a Lei n° 4.283, de
25.03.97 e Decreto n° 11.268, de 22.01.98, tornando sem
efeito o Decreto Municipal nº 14.725/03.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.773
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Nomear ANA MARIA SILVA BANDEIRA, para exercer
o cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor do
Departamento de Gerenciamento Administrativo, Símbolo
CSV-DD, lotado na Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude, a partir de 01 de janeiro de
2003 até 31 de março de 2004, fixando-lhe os vencimentos
mensais estabelecidos em legislação vigente, tornando sem
efeito o Decreto Municipal nº 14.435/03.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 14.774
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Nomear MARIA APARECIDA STULZER BRANDÃO,
para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de
Assessor de Planejamento, Símbolo CC.2, lotado na
Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da
Juventude, a partir de 01 de janeiro de 2003 até 31 de
março de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais
estabelecidos em legislação vigente, tornando sem efeito o
Decreto Municipal nº 13.353/01.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 004/2004

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 Seq. n° 3-14/2004, resolve

Instaurar Inquérito Administrativo, em conformidade com
a Lei nº 4.891, de 29.12.99, a fim de apurar o que consta
do Ofício nº 112/CIOPS/GM/2003, em desfavor do
servidor JONATHAN WILLIAN MOREIRA CORRÊA,
lotado na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de janeiro de 2004.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Levantamento dos valores recebidos referente a
Convênios, no período de 01/12/03 a 31/12/03 destinados
a execução de objeto dos convênios relacionados abaixo:

Órgão Descrição Data Valor
União PAB 23/12/2003 181.504,00
União PACS 3/12/2003 32.400,00
União SAC - Creche 1/12/2003 12.509,70
União SAC - Asilo 1/12/2003 2.817,64
União SAC - APAE 1/12/2003 8.050,86
União SAC - Asilo 23/12/2003 2.817,64
União SAC - Creche 23/12/2003 12.509,70
União SAC - APAE 23/12/2003 8.050,86
União Merenda Escolar 1/12/2003 88.400,00
União Aids 9/12/2003 22.666,33
União PETI 12/12/2003 4.500,00
União PETI 23/12/2003 4.500,00
Estado Transporte Escolar 29/12/2003 88.997,20
TOTAL DE DEZEMBRO/03 469.723,93

Cachoeiro de Itapemirim, 08 Janeiro de 2004.

CARLOS JOSÉ SOUZA FERREIRA
Contador Geral do Município

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

C. F. ACABAMENTOS ESPECIAIS 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 nº18807/2003, para  a
atividade de Aparelhamentos de placas, trabalhos em
mármores, granitos, ardósia e outras pedras, a Rua Pedro
Vargas, s/n, BNH - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi
pedido estudo de impacto ambiental.


