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CBNpromovehoje talk show
gratuitode ciência e tecnologia
Restampoucas vagas
para esta 2ª ediçãodo
encontro, que seráno
PlanetáriodaUfes

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Gilberto Sudré, Evandro Milett, Renzo Colnago e Laércio Ferracioli vão participar da programação

EVENTO
Quando: Hoje. Onde: Planetário
da Ufes. Inscrições: Gratuitas.
Deve-se mandar e-mail para o

cbn20anos@redegazeta.com.br.

SECA

Cidades ganhampoços artesianos
DIVULGAÇÃO

Poço artesiano vai
amenizar situação da seca

Ciência e tecnologia
são assuntos que fazem
parte da rotina da vida
moderna e despertam a
curiosidade de muita
gente. Por isso, para de-
bater o processo de de-
senvolvimento tecnoló-
gico, da pesquisa até a
chegada aos consumi-
dores, a rádio CBN Vitó-
ria promove na tarde de
hoje o segundo Talk
Show CBN.
O evento vai começar

às 18 horas, no Planetá-
rio da Universidade Fe-
deral do Espírito Santo
(Ufes), no campus de
Goiabeiras, em Vitória.
O talk show terá partici-

pação aberta ao público,
mas restam poucas va-
gas. Para participar é só
mandar um e-mail
para o endereço
cbn20anos@redegaze-
ta.com.br.

Com apresentação do
jornalista e âncora da
CBN Vitória, Fábio Bota-
cin, o evento terá a par-
ticipação dos comenta-
ristas da rádio Gilberto
Sudré e Evandro Milett.

Os convidados espe-
ciais desta edição serão o
professor do Departa-
mento de Física daUfes e
especialista emCiência e
Tecnologia, Laércio Fer-
racioli e Renzo Colnago,

diretor-presidente do
Prodest (Instituto de
Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do
Espírito Santo).
O Talk Show CBN faz

parte das comemora-

ções dos 20 anos da Rá-
dio CBN Vitória e leva a
rádio para fora dos estú-
dios, aproximando ain-
da mais o conteúdo de
seus ouvintes.
A cada edição do talk

show, a Rádio promove
uma abordagem contex-
tualizada promovendo
um link entre os assun-
tos abordados e as loca-
ções escolhidas.
A ideia é sempre deba-

ter temasderelevânciaao
público capixaba com a
presença de especialistas
em cada assunto, além
dosâncorasecomentaris-
tas da rádio.

AMABILY CALIMAN
acbrito@redegazeta.com.br

Poços artesianos serão
perfurados em nove mu-
nicípios atingidos pela
crise hídrica. Segundo a
Companhia Espírito San-
tense de Saneamento
(Cesan),osdezpoços irão
atender moradores de

Santa Teresa, Conceição
da Barra, Ecoporanga,
Mucurici, São Roque do
Canaã, Serra, Vila Pavão,
Muqui e Pinheiros. A lici-
tação para contratação
dos serviços já foi concluí-
da e as obras devem co-
meçar em 30 dias.
Asatividades serãoexe-

cutadasemduasfrentesde
serviços, que terão capaci-
dade para perfurar dois
poços profundos simulta-
neamente em municípios

diferentes. A previsão é
que os poços fiquempron-
tosemseismeses.Asobras
custarão R$ 988,4mil.
Cadapoço terá cercade

100 metros de profundi-
dade eavazão seráde5 li-
tros por segundo, quanti-
dade suficiente para aten-
der a aproximadamente
3,5 mil pessoas, segundo
informou a Cesan.
Odiretor-presidenteda

Cesan, Pablo Andreão,
afirmou que a construção

dos poços irá resolver os
problemas de abasteci-
mento. “Resolve o proble-
ma porque já tem outras
fontes de produção de
água. Se houver um agra-
vamento ainda maior da
crise hídrica será umame-
dida de mitigação dos im-
pactos”, disse.
Ainda de acordo com a

Cesan, a utilização de
água subterrânea para
abastecimento da popula-
ção apresenta vantagens

em relação à captação de
superfície devido àmenor
necessidade de investi-
mentos iniciais, prazos
mais curtos de execução
dasobraseaqualidadena-
tural da água.
A situaçãomais crítica é

em São Roque do Canaã,
no Noroeste do Estado. A
água que abastecia a cida-
de era captadanoRioSan-
taMaria doDoce e na Bar-
ragem de Córrego Seco,
porém, segundo o dire-
tor-presidente da Cesan,
Pablo Andreão, “omanan-
cial secou totalmente”.

Novemunicípios vão
receber asobras, que
devemficarprontas
emseismeses
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