
Tribuna do Pavão 15 de novembro de 2017 05

O prefeito de Nova Ve-
nécia, Lubiana Barrigueira, 
esteve no município de São 
Gabriel da Palha, no último 
dia 09, onde se reuniu com o 
secretário de Estado da Agri-
cultura, Octaciano Neto, para 
discutir sobre o Programa Es-

-
ragens que prevê a implan-

água no interior do Estado até 
2018. Nova Venécia está entre 
os municípios e será contem-
plada com duas barragens.

Financiamentos para 
micro e pequena empresa, 
produtores rurais e algumas 
plantas industriais totaliza-
ram o direcionamento de R$ 

linhas do Banco de Desen-
volvimento do Espírito Santo 
(Bandes) para a Região Norte 
do Estado no primeiro semes-
tre deste ano.

Para o diretor-presidente 
do Bandes, Aroldo Natal, o in-
vestimento em micro e peque-
nos negócios é fundamental 
para o crescimento econômi-
co do Estado. “As empresas 
de pequeno porte geram em-
prego e renda, além de levar 
desenvolvimento para os mu-
nicípios do interior do Esta-

do Bandes, a juros baixos e 
-

gamento, essas empresas são 
fortalecidas e incentivadas”, 

Comodidade para ter 

O empreendedor não 
precisa sair de seu município 

A lei que impede a 

em comissão de doado-
res de campanha eleitoral 
nos Poderes Legislativo e 
Executivo em Nova Ve-
nécia foi sancionada pelo 
prefeito Mário Sérgio Lu-
biana. 

De autoria do presi-
dente da Câmara, Anto-
nio Emílio, a lei proíbe a 

-
cada para qualquer pessoa 

-
nha eleitoral da autoridade 
nomeante, por cinco anos, 

O Instituto de Tecnolo-
-

Santo (Prodest) e o Tribunal 
de Contas do Espírito Santo 
(TCE-ES) assinaram um ter-

é a troca de experiências para 
o desenvolvimento do siste-
ma de processo eletrônico.

O Prodest deseja utili-
zar o código-fonte do e-TCE-
ES (programa que permite 
tramitar e o acompanhar os 
atos processuais por meio di-
gital do Tribunal de Contas) 
para aprimorar a ferramenta 

-
trônica dos documentos no 
Poder Executivo Estadual.

Técnico do Prodest, Lívio 
Zanol, a parceria será uma 
forma de viabilizar a implan-

-

Representantes da Se-
cretaria Municipal de Obras 
de Nova Venécia e vereadores, 
se reuniram com responsáveis 
pela Cesan e empresa contra-

do projeto de tratamento de 
esgoto de Nova Venécia, para 
cobrar agilidade na recupe-

Avenida Guanabara, nas pro-
ximidades da Rede Cuidar.

De acordo com o secretá-
rio de Obras, Sebastião de Sá 
Pereira, a reunião foi solicitada 
com o intuito de minimizar os 
transtornos que a obra tem cau-

muitos dias com aquele trecho 
aberto, na terra, e isso tem cau-

-
tas, comerciantes e moradores 
daquela região. Além dos bu-
racos, poeira e lama, os car-
ros estão precisando desviar e 
acabam invadindo a outra via, 
o que pode causar um acidente 
a qualquer momento. Sabemos 

Barragem no rio Cricaré vai armazenar 400 milhões de litros de água
A reunião também con-

-
feita de São Gabriel da Palha, 
Céia Ferreira; da deputada 
estadual, Raquel Lessa; do 
secretário de Agricultura 
de Nova Venécia, Natalino 
Cassaro; do superintendente 
OCB/ES, Carlos André San-
tos de Oliveira; do presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Vila Pavão, João Trancoso; 

representantes de outros mu-
nicípios contemplados e da 

equipe da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pesca 
(Seag).

Na ocasião, foram apre-
sentados alguns projetos de 
barragens que estão pres-
tes a serem iniciados, entre 
eles o da barragem que será 
construída no rio Cricaré, 
no “Apertado”, na região de 
Luzilândia. A barragem terá 
capacidade para armazenar 

numa área de 15 hectares de 

terra, sendo 2,5 quilômetros 
de extensão de área alagada. 
O barramento terá oito metros 
de altura e será construído em 
concreto.

O secretário de Estado 
da Agricultura, Octaciano 
Neto, destacou que a barra-
gem trará inúmeros benefícios 
para a região. "O consumo de 

-
tria e na cidade aumentou. 
Além de diálogo sobre o uso 
correto de água por todas as 
partes, temos que investir em 

2018 serão 60 em todo o Es-
tado. Em Nova Venécia temos 
que agradecer ao Sicoob que 
doou o projeto de engenharia, 
que será entregue até o dia 30. 
Vamos licitar a obra no início 

secretário.
A outra barragem será 

construída posteriormente 
em Nova Venécia no rio XV. 
Lubiana Barrigueira desta-
cou a importância das obras 

para o município. "Há quase 
cinco anos estamos passando 
por um período de estiagem 
complicado e armazenar água 
é fundamental para lidar com 

realidade então nós precisa-
mos nos adaptar a ela. Essa 
iniciativa chega num impor-
tante momento", disse o pre-
feito.

O programa do Governo 
prevê um investimento de R$ 

-
cursos da Seag.

Município cobra da Cesan recuperação 
de trecho na Avenida Guanabara

O Secretário de Obras, Sebastião de Sá Pereira, cobra 

que a obra é muito importante, 
mas precisamos de mais agili-

disse o secretário.
O asfalto em questão foi 

retirado para a passagem da 
-

tes para a célula de tratamento 
dos resíduos, mas, segundo a 
empreiteira responsável pela 
obra, a via ainda não foi devi-
damente recuperada por causa 
das chuvas que chegaram nos 

últimos dias e que vai priorizar 

“Precisamos que isso seja 
feito com urgência e acabar de 
vez com esse transtorno. A po-

-
juízo. Estamos correndo atrás 
e vamos continuar cobrando 
da maneira que for preciso. 
Esperamos, sinceramente, que 
essa questão seja solucionada 
nos próximos dias”, concluiu 
Pereira.

Norte do ES recebe quase R$ 17 milhões em 
investimentos do Bandes no primeiro semestre

para se tornar cliente do banco 

que podem chegar a R$ 200 
mil. O Bandes tem parceiros-
consultores em nos 78 muni-
cípios do Espírito Santo. Eles 
estão aptos a elaborar as pro-

-
-

de crédito para cada caso. Para 
chegar a um parceiro-consul-
tor, basta ligar para o Bandes 
Atende (0800 283 4202) ou 
acessar o site www.bandes.
com.br e se informar sobre os 

consultores mais próximos e 
marcar uma visita.

“Os parceiros-consulto-
res são treinados e capacita-
dos pelo Bandes para garantir 
agilidade e competência no 
atendimento aos clientes. É 
por meio deles que o Bandes 
leva crédito para todos os mu-
nicípios do Espírito Santo”, 
destacou o diretor de Crédito 
e Fomento do banco d desen-
volvimento capixaba, Everal-
do Colodetti.

Os parceiros-consulto-
res ajudam o cliente a reunir 

para dar início ao processo 
junto ao Bandes. Dependendo 
do valor solicitado e do prazo 
referentes ao investimento, o 
dinheiro é liberado em parcela 
única ou em parcelas, de acor-

Simulação: - Caso este-
ja interessado, você pode fa-

no aplicativo para smartpho-
nes. Basta responder algumas 
perguntas para saber que tipo 
de crédito é o ideal. “Esta fer-
ramenta é muito útil porque 
permite calcular o valor que 
você pode obter em cada ins-

prazos de pagamento e taxas 
de juros que deverá pagar em 
cada caso”, destaca o diretor 
de Crédito.

O atendimento pode ser 
feito presencialmente na sede 
do banco. Pelo site, você en-

-
ceiros consultores, em todos 
os municípios capixabas.

Sancionada lei que proíbe doadores de campanha de 
ocuparem cargos comissionados em Nova Venécia

contados da data da doa-

-
bido de assumir qualquer 

-
-

co anos. O impedimento 
também vale se qualquer 
integrante da família doar 
dinheiro.

é vedar que doadores de 
campanha eleitoral sejam 
favorecidos com nome-

-
sionados, desvirtuando a 
essência dos cargos pú-
blicos, que é o de servir à 

-
sidente da Câmara.

Parceria entre o Prodest e o TCE-ES terá foco 
no desenvolvimento do processo eletrônico

co nos órgãos estaduais. “O 
compartilhamento de solu-

-
cidade de investimentos com 
objetivos semelhantes no 
setor público. Essa parceria 
permitirá o reúso de tecnolo-
gias já testadas pelo Tribunal 

de processo eletrônico do 
Executivo estar disponível 
em menor tempo”, enfatizou.

Em setembro, o pre-
sidente do Prodest, Paulo 
Henrique Rabelo Coutinho, 

visitou o Tribunal de Contas 
e conheceu o funcionamento 
do e-TCEES, o que desper-
tou o interesse da autarquia 
em fazer a parceria.  

Além de possibilitar 

processo eletrônico se ca-
racteriza pela economia de 
papel, contribuindo para re-
duzir os gastos públicos e 
preservar o meio ambiente.


