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Barragem no rio Cricaré vai armazenar 400 milhões de litros de água
O prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira,
esteve no município de São
Gabriel da Palha, no último
dia 09, onde se reuniu com o
secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, para
discutir sobre o Programa EsWDGXDOGH&RQVWUXomRGH%DUragens que prevê a implanWDomR GH  UHVHUYDWyULRV GH
água no interior do Estado até
2018. Nova Venécia está entre
os municípios e será contemplada com duas barragens.

A reunião também conWRXFRPDVSUHVHQoDVGDSUHfeita 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 Santos de Oliveira; do presidente
da Câmara de Vereadores de
Vila Pavão, João Trancoso;
DOpP GH OLGHUDQoDV ORFDLV
representantes de outros municípios contemplados e da

equipe da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(Seag).
Na ocasião, foram apresentados alguns projetos de
barragens que estão prestes 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
PLOK}HVGHOLWURVGHiJXD
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 barragem trará inúmeros benefícios
para a região. "O consumo de
iJXD SDUD LUULJDomR LQG~Vtria e na cidade aumentou.
Além de diálogo sobre o uso
correto de água por todas as
partes, temos que investir em

DUPD]HQDUiJXD$WpR¿QDOGH
2018 serão 60 em todo o Estado. 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
GR DQR H D FRQVWUXomR GHYH
FRPHoDU DWp PDLR GLVVH R
secretário.
A outra barragem será
construída
posteriormente
em Nova Venécia no rio XV.
Lubiana Barrigueira destacou 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
HVVD VLWXDomR $ VHFD p XPD
realidade então nós precisamos nos adaptar a ela. Essa
iniciativa chega num importante momento", disse o prefeito.
O programa do Governo
prevê um investimento de R$
 PLOK}HV SRU PHLR GH UHcursos da Seag.

Município cobra da Cesan recuperação Norte do ES recebe quase R$ 17 milhões em
investimentos do Bandes no primeiro semestre
de trecho na Avenida Guanabara
Representantes da Secretaria Municipal de Obras
de Nova Venécia e vereadores,
se reuniram com responsáveis
pela Cesan e empresa contraWDGDSDUDDH[HFXomRGDVREUDV
do projeto de tratamento de
esgoto de Nova Venécia, para
cobrar agilidade na recupeUDomRGHYLDVHPHVSHFLDOQD
Avenida Guanabara, nas proximidades da Rede Cuidar.
De acordo com o secretário de Obras, Sebastião de Sá
Pereira, a reunião foi solicitada
com o intuito de minimizar os
transtornos que a obra tem cauVDGRjSRSXODomR³(VWDPRVKi
muitos dias com aquele trecho
aberto, na terra, e isso tem cauVDGRGRUGHFDEHoDDPRWRULVtas, comerciantes e moradores
daquela região. Além dos buracos, poeira e lama, os carros estão precisando desviar e
acabam invadindo a outra via,
o que pode causar um acidente
a qualquer momento. Sabemos

O Secretário de Obras, Sebastião de Sá Pereira, cobra
VROXo}HVGRVUHVSRQViYHLVSHODREUD
que a obra é muito importante,
mas precisamos de mais agiliGDGHQDUHFXSHUDomRGDVYLDV´
disse o secretário.
O asfalto em questão foi
retirado para a passagem da
WXEXODomRTXHYDLOHYDUHÀXHQtes para a célula de tratamento
dos resíduos, mas, segundo a
empreiteira responsável pela
obra, a via ainda não foi devidamente recuperada por causa
das chuvas que chegaram nos

últimos dias e que vai priorizar
DUHFXSHUDomR
“Precisamos que isso seja
feito com urgência e acabar de
vez com esse transtorno. A poSXODomRQmRSRGH¿FDUQRSUHjuízo. Estamos correndo atrás
e vamos continuar cobrando
da maneira que for preciso.
Esperamos, sinceramente, que
essa questão seja solucionada
nos próximos dias”, concluiu
Pereira.

Financiamentos
para
micro e pequena empresa,
produtores rurais e algumas
plantas industriais totalizaram o direcionamento de R$
PLOK}HVHPUHFXUVRVGDV
linhas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
(Bandes) para a Região Norte
do Estado no primeiro semestre deste ano.
Para o diretor-presidente
do Bandes, Aroldo Natal, o investimento em micro e pequenos negócios é fundamental
para o crescimento econômico do Estado. “As empresas
de pequeno porte geram emprego e renda, além de levar
desenvolvimento para os municípios do interior do EstaGR &RP RV ¿QDQFLDPHQWRV
do Bandes, a juros baixos e
FRP yWLPDV FRQGLo}HV GH SDgamento, essas empresas são
fortalecidas e incentivadas”,
D¿UPD
Comodidade para ter
¿QDQFLDPHQWRV
O empreendedor não
precisa sair de seu município

para se tornar cliente do banco
FDSL[DEDFRP¿QDQFLDPHQWRV
que podem chegar a R$ 200
mil. O Bandes tem parceirosconsultores em nos 78 municípios do Espírito Santo. Eles
estão aptos a elaborar as proSRVWDV GH ¿QDQFLDPHQWR FRQKHFHP D GRFXPHQWDomR QHFHVViULDHDVPHOKRUHVRSo}HV
de crédito para cada caso. Para
chegar a um parceiro-consultor, basta ligar para o Bandes
Atende (0800 283 4202) ou
acessar o site www.bandes.
com.br e se informar sobre os
WHOHIRQHV H RV HQGHUHoRV GRV
consultores mais próximos e
marcar uma visita.
“Os parceiros-consultores são treinados e capacitados pelo Bandes para garantir
agilidade e competência no
atendimento aos clientes. É
por meio deles que o Bandes
leva crédito para todos os municípios do Espírito Santo”,
destacou o diretor de Crédito
e Fomento do banco d desenvolvimento capixaba, Everaldo Colodetti.

Os parceiros-consultores ajudam o cliente a reunir
WRGD D GRFXPHQWDomR IRUPDO
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 acorGRFRPDH[HFXomRGRSURMHWR
Simulação: - Caso esteja interessado, você pode fa]HUXPDVLPXODomRQRVLWHRX
no aplicativo para smartphones. Basta responder algumas
perguntas para saber que tipo
de crédito é o ideal. “Esta ferramenta é muito útil porque
permite calcular o valor que
você pode obter em cada insWLWXLomR ¿QDQFHLUD DOpP GRV
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 enFRQWUD RV HQGHUHoRV GRV SDUceiros consultores, em todos
os municípios capixabas.

Parceria entre o Prodest e o TCE-ES terá foco
no desenvolvimento do processo eletrônico Sancionada lei que proíbe doadores de campanha de
O Instituto de Tecnolo-

JLDGD,QIRUPDomRH&RPXQLFDomR GR (VWDGR GR (VStULWR
Santo (Prodest) e o Tribunal
de Contas do Espírito Santo
(TCE-ES) assinaram um terPRGHFRRSHUDomRWpFQLFDQD
TXDUWDIHLUD  $ LQWHQomR
é a troca de experiências para
o desenvolvimento do sistema de processo eletrônico.
O Prodest deseja utilizar o código-fonte do e-TCEES (programa que permite
tramitar e o acompanhar os
atos processuais por meio digital do Tribunal de Contas)
para aprimorar a ferramenta
TXHIDUiDPRYLPHQWDomRHOHtrônica dos documentos no
Poder Executivo Estadual.
1DDYDOLDomRGRGLUHWRU
Técnico do Prodest, Lívio
Zanol, a parceria será uma
forma de viabilizar a implanWDomR GR SURFHVVR HOHWU{QL-

ocuparem cargos comissionados em Nova Venécia

co nos órgãos estaduais. “O
compartilhamento de soluo}HV GH 7, GLPLQXL D GXSOLcidade de investimentos com
objetivos semelhantes no
setor público. Essa parceria
permitirá o reúso de tecnologias já testadas pelo Tribunal
H FRQWULEXLUi SDUD D VROXomR
de processo eletrônico do
Executivo estar disponível
em menor tempo”, enfatizou.
Em setembro, o presidente do Prodest, Paulo
Henrique Rabelo Coutinho,

visitou o Tribunal de Contas
e conheceu o funcionamento
do e-TCEES, o que despertou o interesse da autarquia
em fazer a parceria.
Além de possibilitar
PDLV DJLOLGDGH QDV Do}HV R
processo eletrônico se caracteriza pela economia de
papel, contribuindo para reduzir os gastos públicos e
preservar o meio ambiente.

A lei que impede a
QRPHDomR SDUD FDUJRV
em comissão de doadores de campanha eleitoral
nos Poderes Legislativo e
Executivo em Nova Venécia foi sancionada pelo
prefeito Mário Sérgio Lubiana.
De autoria do presidente da Câmara, Antonio Emílio, a lei proíbe a
QRPHDomR SDUD FDUJR HP
FRPLVVmRHIXQomRJUDWL¿cada para qualquer pessoa
TXHWHQKDHIHWXDGRGRDomR
¿QDQFHLUD SDUD D FDPSDnha eleitoral da autoridade
nomeante, por cinco anos,

contados da data da doaomR
2 GRDGRU ¿FD SURLbido de assumir qualquer
FDUJRGHQRPHDomRGRSROtWLFREHQH¿FLDGRSRUFLQco anos. O impedimento
também vale se qualquer
integrante da família doar
dinheiro.

³$ ¿QDOLGDGH GD OHL
é vedar que doadores de
campanha eleitoral sejam
favorecidos com nomeDomR HP FDUJRV FRPLVsionados, desvirtuando a
essência dos cargos públicos, que é o de servir à
VRFLHGDGH´ D¿UPD R SUHsidente da Câmara.

