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Prefeitura realiza modernização da
iluminação pública de vias, campos e
praças

Para aumentar a qualidade da iluminação
pública e oferecer mais segurança aos munícipes,
a Secretaria de Obras e Infraestrutura (Semob)
continua com o serviço de troca de lâmpadas/
luminárias/refletores. Dessa vez, os campos Bom
de Bola das comunidades de Jacupemba, Vila do
Riacho, Barra do Riacho e São Marcos receberam
novos refletores. Na praça da comunidade de São
Francisco houve troca dos postes e luminárias.
Também foram substituídas todas as luminárias
do bairro Vila Nova.
As comunidades estão sendo contempladas
com o serviço e, conforme previsão, é de que

até o segundo semestre de 2022, todos os
bairros receberão a modernização do parque de
iluminação pública, totalizando mais de 16 mil
pontos.
O objetivo é tornar o sistema de iluminação
pública mais eficiente e moderno, seja de
avenidas, ruas e áreas públicas, além de
promover melhor segurança aos cidadãos. A ação
deve reduzir em torno de 50% o consumo público
de energia elétrica. A lâmpada de LED é mais
econômica e durável, além de proporcionar uma
iluminação mais eficiente do que as lâmpadas
vapor de sódio, conhecidas como “amarelas”.

Esporte e lazer
com “Uprise Brasil
The Challenge”
O Sesc de Praia Formosa sediou mais
uma etapa da competição “Uprise Brasil The
Challenge”. Foi um evento único feito para os
amantes do mountain bike e do trail run,
que juntos puderam viver essa experiência que
envolveu o esporte, a família e o turismo como
nunca se viu antes no país.

de amigos, que foi transformado em uma
experiência envolvente, unindo atividade física,
aprendizado e muita diversão.

Tudo foi feito com uma estrutura profissional
montada em um destino turístico considerado
de destaque, e com o suporte de conceituados
profissionais de cada modalidade, além do apoio
Para isso, foi recriado um clima de encontros da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

Regularização Fundiária: equipe visita Nova
Conquista para concluir levantamento
A Secretaria de Habitação e Defesa Civil
(Sehab) realizou visitas técnicas no bairro Nova
Conquista a fim de fazer um levantamento e
diagnóstico social das famílias para a conclusão
da Regularização Fundiária.
O objetivo é contribuir para a recuperação do
2

ordenamento da cidade, fazendo com que cumpra
sua função social, garantindo melhor qualidade
de vida e segurança jurídica para os moradores
da Aracruz, especialmente os de baixa renda.
Além disso, garante o direito de propriedade das
áreas e imóveis a seus ocupantes.
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Obras de macrodrenagem do Valão:
Ordem de serviço será dada dia 10

A tão sonhada obra de macrodrenagem do
valão da Grande Bela está próxima de ter início.
Na próxima terça-feira (10), às 17h30, ao lado
do campo do Geraldão, no Bairro de Fátima, o
prefeito Dr. Coutinho e o governador Renato
Casagrande assinarão a ordem de serviço que
marca o início das ações, esperada por anos por
toda população aracruzense.

Urbano (Sedurb), repassado a Prefeitura
de Aracruz. Dentre os serviços realizado,
estão pavimentação de vias, implantação de
estacionamento, arborização, calçada multiuso,
passeios para ciclistas em sua extensão,
construção de duas zonas de amortização de
cheias sendo uma composta por uma praça com
campo de futebol, além de rede de drenagem,
Os investimentos para a obra que vai beneficiar esgotamento sanitário e iluminação pública.
cerca de 38 mil moradores são provenientes do
Fundamental também para esse momento
convênio no valor de R$ 50,2 milhões do Governo histórico foi a participação da Câmara Municipal,
do Estado, por meio da Secretaria de Estado de por meio da atuação dos 16 veradores que
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento apoiaram a inciativa do prefeito Dr. Coutinho.

Ecopontos do Itaputera e Segatto contribuem
para uma correta destinação de resíduos
Os ecopontos instalados na Sede do município,
um no bairro Itaputera e outro no Segatto,
recebem diariamente uma grande quantidade
de materiais provenientes de descartes. São
entulhos de obras, pneus, móveis inutilizados,
como mesas, cadeiras, sofás, guarda-roupas,
além de colchões, eletrodomésticos, madeiras,
plástico, metal, vidro, papel, papelão e galhos
de árvores. De acordo com a Secretaria de
Transportes e Serviços Urbanos (Setrans), 25,1
toneladas de materiais já foram recebidos nesses
locais no mês de abril.

geradores, não são aceitos descartes maiores
do que 1m³ (um metro cúbico), o equivalente a
dez sacos de 100 litros ou mais do que quatro
pneus por pessoa. As caçambas disponibilizadas
recebem os diversos tipos de materiais e que
não são recolhidos pelas coletas regulares - a
domiciliar. Com a implantação desses locais, o
município visa incentivar a população a separar
os materiais e fazer o descarte de forma correta.

Os Ecopontos instalados no bairro Itaputera e
no Segatto, funcionam das 7h30 às 10h30 e das
13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. Qualquer
O projeto Ecoponto é desenvolvido dentro dúvida, o munícipe pode ligar para a Gerência de
do Programa Aracruz Sustentável e, como Limpeza Pública através do telefone: (27) 99741esses pontos se destinam apenas a pequenos 8382.
maio de 2022
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Educação: psicólogos e assistentes sociais
começam a atuar nas unidades escolares
O objetivo é desenvolver ações que visem
a melhoria da qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, com a participação da
comunidade escolar, assim como promover
o fortalecimento da parceria com os
Conselhos Tutelares, Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS), Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) e
Unidades de Saúde. O público-alvo desse projeto
é toda a comunidade escolar (aluno, família,
professores), de forma coletiva.
Para a secretária da pasta, Jenilza Spinassé,
O avanço na qualidade de ensino é uma esse é um grande avanço para a Rede Municipal
das prioridades da Secretaria Municipal de de Ensino. “Esses profissionais estão chegando
Educação (Semed), que contratou psicólogos para auxiliar as nossas gestoras escolares
e assistentes sociais para atuarem junto das e equipes pedagógicas no desenvolvimento
equipes multidisciplinares. As escolas estão educacional dos estudantes minimizando os
recebendo os profissionais de forma gradativa. desafios cotidianos”, comentou.

Educação em Tempo Integral já
é realidade em duas unidades de
ensino municipais em Aracruz
A Secretaria Municipal de Educação (Semed)
implantou o Programa Educação em Tempo
Integral, em fevereiro de 2022, em atendimento
e cumprimento à Meta Nº 06 do Plano Municipal
de Educação (PME), que prevê a implantação
gradativa de escolas dessa modalidade. Até o final
da vigência do PME, em 2025, a Semed pretende
atender 50% dos estudantes da Rede Municipal
de Ensino em jornada de tempo integral (Lei Nº
3.967/2015).
Atualmente, duas escolas do município estão
funcionando no modelo: o Centro Municipal de
Educação Básica de Tempo Integral (CMEBTI)
“Esther Nascimento dos Santos”, na comunidade
de Santa Rosa, que atende diariamente 320
alunos, de 1º ao 9º ano, totalizando 11 turmas;
e a Escola Municipal de Ensino Fundamental
de Tempo Integral (EMEFTI) “Maria Luiza
4

Devens - CAIC”, no bairro Bela Vista, que recebe
aproximadamente 346 alunos, de 1º ao 5º ano,
totalizando 14 turmas.
A Educação em Tempo Integral da rede de
ensino tem por objetivo ampliar o tempo de
permanência dos estudantes para uma jornada
de nove (9) horas diárias, incluindo conteúdos
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e
sua Parte Diversificada, com atividades lúdicas,
de esporte, lazer e culturais, com períodos de
intervalos para repouso e refeições, reduzindo
a tendência ao risco social, evasão escolar
e reprovação. Faz parte da rotina escolar o
acolhimento, a roda de conversa, hora do
cuidar, o recreio de possibilidades, momento
de harmonização, os clubinhos de brincadeiras
durante o recreio e avaliação da aula.

maio de 2022
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Saneamento
Básico: cerca de 20
mil pessoas serão
beneficiadas com
a nova Estação
de Tratamento de
Esgoto

entregue à Cesan, a Estação tem capacidade
para atender em média 20 mil habitantes,
considerando o fluxo que a comunidade de
Mais saneamento básico para os moradores Barra do Sahy recebe na alta temporada/
de Santa Marta e Barra do Sahy. No dia 12 de verão, e possui uma tecnologia de ponta para
abril, o vice-prefeito Beto Vieira participou o tratamento biológico do esgoto, garantindo
da cerimônia de inauguração da Estação de eficiência e baixo custo de manutenção
Tratamento de Esgoto (ETE), na comunidade de operacional.
Santa Marta, ao lado do governador do Estado,
De acordo com o EJA, após o tratamento
Renato Casagrande, e do presidente do Estaleiro
Jurong Aracruz (EJA), Thangavelu Guhan. A ETE, do esgoto, a água sai com qualidade superior
que foi construída em atendimento ao Termo de à exigida pelas normas brasileiras, podendo
Compromisso Socioambiental (condicionante) ser reutilizada em outras atividades, como
para a instalação do EJA, numa área de cerca agricultura, irrigação de jardins e atividades
de 972 metros quadrados, recebeu um industriais. O sistema contempla ainda um
emissário submarino de 360 metros para
investimento de cerca de R$12 milhões.
o lançamento da água no mar, garantido o
Em funcionamento desde janeiro, quando foi distanciamento da área costeira.

SAAE realiza obras no interior de Aracruz
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Aracruz (SAAE) segue com suas obras
pela cidade que tem o objetivo de entregar
a todos os moradores o acesso aos
serviços de tratamento de água e esgoto.
Em Jacupemba, no bairro Mambrini, está
sendo construída uma nova rede de esgoto e
estação elevatória que vai proporcionar aos
moradores do local a coleta e afastamento
do esgoto, que antes era feito por meio do
recolhimento dos dejetos pelo caminhão
fossa.

Já em Guaraná, o SAAE está realizando a
extensão de 90 metros de rede de água e 90
metros da rede de esgoto da comunidade
Guaraná. As ações vêm de encontro ao plano
de saneamento básico a fim de cumprir as
exigências da legislação com a universalização
do saneamento básico e segurança hídrica.

Para Amadeu Wetler, diretor do SAAE, o
município tem dado passos importantes na
questão hídrica e saúde pública. “Não estamos
medindo esforços para atingir a meta de
90% de todo o esgoto tratado de Aracruz. E
A obra teve início no mês de abril e já todas as obras que estão sendo realizadas
está com 54% dos 2.195 metros de extensão no município afetam diretamente na vida das
construídos. A previsão é que seja entregue pessoas, oferecendo saneamento básico e
até o final de junho, beneficiando 115 famílias mais qualidade de vida, além de contribuir com
com mais qualidade de vida e segurança. a preservação do meio ambiente”, finalizou.
maio de 2022
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Casa do Futuro:
Orientação e conhecimento
A Casa do Futuro vem desenvolvendo um
trabalho de apoio orientativo aos alunos do
Ensino Médio do município e do Curso de
Assistente Administrativo, que é coordenado
pela Gerência de Qualificação Profissional da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
(Semds) e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial.

As escolas EEEF Prof. Aparício Alvarenga,
EEEM Misael Pinto Neto, e a turma do curso
de Assistente Administrativo do Polo UAB
conheceram os apoios oferecidos pela Casa do
Futuro, como análise de currículo, orientação para
o mercado de trabalho, além de oportunidades
que o município oferece para cursos de
qualificação profissional.

Conselho Municipal de Promoção de
Igualdade racial será criado
Aracruz recebeu a visita da presidente do
Conselho Estadual de Promoção de Igualdade
Racial (CEPIR), Fátima Tolentino da Silva,
que se reuniu com a equipe da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Trabalho (Semds)
para tratar das diretrizes para a criação do
Conselho Municipal de Promoção de Igualdade

Racial. O Conselho trabalha em prol das etnias
como os indígenas, os negros, os pomeranos e
ciganos e suas tradições. “Fomos convidados
pelo município e nossa presença aqui é apoiar a
criação do Conselho que inclusive já possui uma
minuta e projeto de Lei para ser encaminho ao
legislativo para apreciação”, disse a presidente.

Prefeitura e Governo
do Estado inauguram
o Centro de Referência
das Juventudes (CRJ)
Cerca de 6500 jovens aracruzenses
receberam um espaço dedicado a eles, o
Centro de Referência das Juventudes (CRJ).
A inauguração aconteceu no dia 7 de abril
e contou com a presença do governador do
Estado, Renato Casagrande, do vice-prefeito
Beto Vieira, da secretária de Estado de Direitos
Humanos (SEDH), Nara Borgo, e de demais
autoridades municipais e estaduais. O CRJ está
localizado anexo ao Teatro Municipal “Dr. José
Maria Coutinho”, no Centro da cidade.

oportunidades de integração social e contribuir
para a redução dos índices de violência para
jovens com faixa etária entre 15 a 24 anos.

Esse é um espaço de garantia dos direitos das
juventudes, conforme o Estatuto da Juventude
(Lei Nº 12.852/2013), e conta com uma equipe
interdisciplinar formada por psicólogos,
assistente social, terapeuta ocupacional,
educadores, além de promover cursos, oficina
de profissionalização, esporte e cultura, entre
outros, para que esses jovens entendam a
O objetivo do CRJ, que faz parte do Programa real importância de se viver a juventude com
Estado Presente em Defesa da Vida, é criar autonomia. E o melhor, tudo de forma gratuita.
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CEMA realiza
primeiros
atendimentos de
neuropediatria
A Secretaria de Saúde de Aracruz (Semsa),
deu início, na manhã desta quinta-feira (5), às
primeiras consultas de neuropediatria para
crianças e adolescentes do município. O serviço é
oferecido semanalmente através de uma parceria
entre a Semsa e a APAE, e os atendimentos são
realizados no Centro de Especialidades Médicas
de Aracruz (CEMA), todas às quintas-feiras, das
8h30 às 12h30.

cuidar da saúde e a garantia de um futuro melhor.
Muita mãe vai agradecer por esse serviço”.

Serão ofertadas 15 consultas por dia e para
o cidadão ter acesso, é necessário passar por
atendimento na Unidade de Saúde (US) de
referência que assim, será encaminhada para a
Agência Municipal de Agendamento (AMA) que
realiza o agendamento.

De acordo com Márcia Seixas, gerente
da Atenção Especializada, Aracruz é o único
município da região a realizar atendimentos
de neuropediatria. “Antes os pacientes eram
encaminhados para Vitória, o que para muitas
crianças era cansativo e estressante, mas, agora,
vamos oferecer os serviços dentro do próprio
município com mais comodidade e segurança.
Sendo assim, o município se organizou para
que esse serviço fosse oferecido aos cidadãos
e, com isso, contribuir no possível diagnóstico e
tratamento precoce a condições neurológicas e,
assim, proporcionar melhor qualidade de vida a
essas crianças e adolescentes”.

Rosângela Perovani é mãe de Kauã, de oito
anos, que foi diagnosticado Transtorno do déficit
de atenção com hiperatividade (TDAH) e comentou
sobre os atendimentos especializados na rede
municipal. “De início nem acreditei que teríamos
acesso às consultas com o especialista, porque
é uma oportunidade maravilhosa. Mas, com o
acesso ao especialista, meu filho tem a chance de

O profissional que realiza os atendimentos é
o neuropediatra Dr. Rafael Rangel, que falou da
oportunidade em contribuir com os serviços de
saúde do município. “Será um prazer participar
da saúde de Aracruz e oferecer um pouco da
experiência adquirida na neuropediatria para
crianças e adolescentes do município”.

Saúde promove ação e realiza cerca de
250 consultas cardiológicas
A Secretaria Municipal de Saúde promoveu
um final de semana de atendimento e vacinação
no Centro de Especialidades Médicas de Aracruz
(CEMA). A ação “Aracruz + Saúde - Ação de
atendimento, prevenção e promoção de bemestar aos cidadãos” realizou cerca de 250
consultas, que foram previamente agendadas,
com médicos cardiologistas.

(gripe). “Entendemos a necessidade da ação,
haja vista que doenças cardiovasculares trazem
consequências ao paciente.

Todos os retornos serão assegurados e os
exames que possam ser feitos na rede pública
serão liberados. Estamos prestando esse e demais
serviços porque a população merece, e levando
saúde para mais perto de cada um de vocês, com
Também foram realizados eletrocardiogramas qualidade, conforto, segurança”, comentou a
e vacinação contra a Covid-19 e Influenza secretária da pasta, Rosiane Scarpartt.
maio de 2022
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MAIS OBRAS
• A Secretaria de Obras e Infraestrutura
de Aracruz (Semob) finalizou os serviços de
manutenção da Rua Gloxínea, que fica entre
os bairros São Marcos e Guaxindiba. O asfalto
MAIS SAÚDE
do trecho havia cedido devido às fortes chuvas
• A Secretaria de Saúde adquiriu dois que atingiram o local formando um buraco que
novos veículos que estão contribuindo com as dificultava o fluxo de trânsito.
demandas da pasta no município. O prefeito Dr.
Coutinho, junto da secretária da Semsa, Rosiane
MAIS AGRICULTURA
Scarpartt, recebeu os carros que serão utilizados
diretamente na oferta de serviços prestados à
• Novas mudas de clones de cacau foram
população. Um dos veículos é um micro-ônibus entregues a produtores rurais de Aracruz. A
totalmente adaptado para o transporte sanitário iniciativa é da a Secretaria de Agricultura (Semag)
de pacientes com deficiência e que necessitam e tem o objetivo de oferecer novas possibilidades
sair do município para consultas ou realização de de complementar a renda dessas famílias.
procedimentos. O outro automóvel adquirido é
• A Secretaria de Agricultura de Aracruz
um Furgão, que será utilizado para transportar e
(Semag) segue realizando serviços que contribuem
distribuir vacinas nas Unidades de Saúde (US) de
com o avanço do setor no município. São ações
todo o município.
como melhoria em estradas, atendimento
• A Secretaria de Saúde de Aracruz (Semsa), ao produtor e construções de bueiros, que
em parceria com a APAE, realizou ações voltadas influenciam de forma positiva na melhoria de vida
para a sensibilização da população quanto ao do agricultor e incentivam o desenvolvimento da
Autismo. As atividades, que são destinadas atividade.
a técnicos, familiares e a sociedade em geral,
abordaram as características únicas das pessoas
MAIS CULTURA
diagnosticadas com algum grau do Transtorno do
Espectro Autista (TEA). O objetivo é normalizar
• Demonstrações de Fé e muita emoção
a neurodiversidade, ou seja, o reconhecimento
marcaram o espetáculo ‘A Paixão de Cristo em
de que o funcionamento cerebral de algumas
Canção’, que foi realizado na Praça da Paz em
pessoas é diferente do considerado típico.
celebração à Semana Santa. Os padres Anderson
Gomes, Fábio de Melo e a cantora Adriana Arydes
MAIS CIDADANIA
se apresentaram para uma multidão de pessoas
• Moradores das aldeias de Três Palmeiras, que marcaram presença no primeiro show que
Boa Esperança, Piraquê-Açu e Nova Esperança simbolizou a volta gradativa das atividades de
puderam atualizar e fazer cadastros em novos cultura e lazer no município.
programas sociais, por meio de mais uma ação do
Muitas
famílias
aracruzenses
serão
“Aracruz + Cidadania”. O projeto é desenvolvido beneficiadas com os alimentos arrecadados no
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e show “A paixão de Cristo em Canção”. No total,
Trabalho (Semds) e tem o objetivo de aproximar
cinco instituições aracruzenses receberam esses
e fortalecer a comunidade, além de promover o
alimentos e uma delas foi o Grupo de Escoteiros
acesso a serviços públicos de assistência, como o
do Jequitibá.
CadÚnico e Auxílio Brasil.
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