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EDITORIAL

Viana:
desenvolvimento
contínuo!
A cidade permanece crescendo e se desenvolvendo, no mesmo
ritmo dos últimos oito anos. A sua economia forte é demonstrada
pelos novos empreendimentos que estão chegando à cidade, devido à estratégia de atrair empresas.
Viana teve a maior alta na distribuição dos recursos arrecadados
com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
do Estado do Espírito Santo em termos proporcionais, saltando de
2,2% para 3% de participação: um acréscimo de 35%.
O plano de investimentos da administração se mantém, com
obras por toda a cidade. Obras na Saúde, obras na Educação, obras
de infraestrutura em um ritmo de crescimento dinâmico.
E, claro, a participação das comunidades tem sido fundamental
para alcançar um resultado positivo na cidade. Por meio do Orçamento Participativo, realizado no início da gestão, dentro do programa Prefeito nas Comunidades, foram identificadas as demandas mais
essenciais da sociedade e, com isso, planejadas as principais ações a
serem realizadas, de limpeza urbana à pavimentação de ruas.
Apresentamos a você, nas próximas páginas, o resultado de um
ano de mandato, totalmente participativo, com grandes projetos
e respeitando as indicações dos moradores. Um ano de empreendedorismo, com novas empresas e grandes negócios, como o Polo
Cervejeiro.
Acordamos todos os dias querendo o melhor para nós mesmos e
para nossa gente. Viana: a Cidade é você!

f@prefeituradeviana l@prefeituraviana
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IPTU 2021: 80% dos imóveis
residenciais de Viana tiveram
redução de valor

PROMETEU

CUMPRIU!
O vice-prefeito, Fabio Dias, o prefeito Wanderson Bueno e a secretária da Fazenda, Maisa Falcão: live em junho para anúncio sobre IPTU 2021

C

umprindo com o plano de implementar políticas públicas para cuidar da
população vianense, a Prefeitura de
Viana reduziu em 80% das residências do
município o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) em 2021.
Além disso, para minimizar o impacto
financeiro provocado pela pandemia do
Coronavírus, a Prefeitura de Viana adotou
diversas medidas econômicas para minimizar as consequências deste surto aos
moradores, entre elas o Decreto Municipal
nº 69/2021, que estendeu o prazo para

pagamento do IPTU 2021.
As datas de vencimento da cota única, ou primeira parcela dos impostos, que
normalmente são em abril, ocorreram em
julho.
Segundo o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, “as medidas propiciaram ao
vianense que se planejasse e soubesse
que a prefeitura está ao lado do morador,
pois compartilhava com ele o empenho
de concretizar projetos para a cidade".
O prefeito frisou que a reorganização dos pagamentos, feita em março, foi

uma ação fundamental para dar tempo
necessário dos munícipes de Viana se reerguerem financeiramente. “Acompanhei
de perto, junto às minhas equipes da Fazenda, Finanças e Governo, quais os impactos da pandemia da Covid-19 na nossa cidade. Como persistia a situação de
emergência em saúde pública, decidimos
ampliar o prazo para que proprietários de
imóveis, empresários e taxistas tivessem
tempo para se reorganizar financeiramente, e pudessem pagar seus impostos
sem prejuízos”.

CARNÊ IPTU 2022 DISPONÍVEL NO SITE
Está disponível no site da Prefeitura de Viana o boleto para pagamento
do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) referente ao ano de 2022. Para
ter acesso ao boleto do imposto de
forma online basta entrar no site www.
viana.es.gov.br, clicar na aba “Serviços”, escolher o item “Portal do Cidadão” e em seguida clicar no ícone IPTU
online.
O contribuinte será direcionado
para a página de serviços, onde fará o

preenchimento dos dados solicitados.
Neste ano, os contribuintes de Viana
precisam ficar atentos ao vencimento
do IPTU. Em cota única, há 10% de desconto. Os carnês também estão sendo
entregues pelos Correios. Os recursos
arrecadados com o pagamento do imposto retornam para a cidade em forma de investimentos que melhoram a
qualidade de vida e bem-estar do cidadão vianense.
Os contribuintes interessados em

quitar suas dívidas devem procurar uma
de nossas centrais de atendimento:
- Central de Atendimento Viana
Sede: Avenida Florentino Avidos, nº 01,
Centro, Viana.

ANOTA AÍ
É Prá Já: Marcílio de Noronha
2124-6732

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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COMBATE À PANDEMIA

Estudo da meia dose de
AstraZeneca é exemplo de
sucesso na imunização!
Aqui, a ciência descobriu que meia dose da AstraZeneca é eficaz contra a Covid-19,
o que dá chance para mais pessoas serem imunizadas, principalmente em países
mais pobres. Os resultados foram apresentados à OMS em fevereiro

Viana
foi a 1ª cidade

do ES a imunizar

100%
sua população

O lançamento do Viana Vacinada foi em junho de 2021, com a presença do governador Renato Casagrande e do ex-prefeito de Viana Gilson Daniel

U

m grande desafio e uma meta alcançada: vencer a pandemia da Covid-19
e levar proteção para os vianenses.
Viana foi 100% imunizada por meio do melhor sistema de vacinação do Estado do
Espírito Santo e sedia um estudo de relevância internacional, o Viana Vacinada.
O estudo, realizado por pesquisadores do Hospital Universitário (Ufes) e da
Fiocruz, apoiado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ministério
da Saúde, para medir a eficácia da meia
dose da vacina AstraZeneca Oxford/Fiocruz, concluiu que a meia dose é efetiva
e capaz de produzir defesa contra a Covid-19, semelhante à dose inteira, e com
uma vantagem: menos efeitos colaterais.

4

Conforme os testes em voluntários, a
meia dose foi capaz de induzir a produção
de anticorpos neutralizantes em 99,8%
dos participantes, resultado semelhante ao alcançado no esquema com dose
padrão. Em pré-imunes, ou seja, pessoas
que já tiveram a doença ou foram vacinadas anteriormente, a meia dose foi suficiente para induzir os anticorpos.
“Temos a felicidade de ter sediado esse
estudo, em que mais de 20 mil pessoas
participaram e não registramos nenhum
óbito. Estamos fazendo história para a
condução da pandemia daqui para frente,
quando os resultados deste estudo vão
ganhar as páginas de revistas científicas”,
disse o prefeito Wanderson Bueno.

www.viana.es.gov.br | f@prefeituradeviana l@prefeituraviana
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Drive-thru no Viana Solidária

scanner

CONFIRA AS
MATÉRIAS
VEICULADAS
SOBRE O VIANA
VACINADA NO
ESTADO E NO
BRASIL
l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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COMBATE À PANDEMIA
um controle do público-alvo, por
meio do conhecimento dos agentes
comunitários de saúde que realizam visitas regulares aos moradores de cada bairro. Esse trabalho
já faz parte da rotina da secretaria,
onde cada território possui seus
agentes.

Solidária
Eficiência
A vacinação dos idosos e acamados em
Viana foi completamente feita de forma
domiciliar, o que só foi possível porque a
Secretaria Municipal de Saúde possui 100%
de cobertura de Estratégia da Família e tem

E, com o público-alvo 100% vacinado contra a Covid-19, Viana abriu
as portas do município no projeto
Viana Solidária, imunizando moradores de outras cidades em um
grande drive-thru no bairro Canaã.

Plantão
Também fez horário estendido

de atendimento nas unidades de
saúde para dar oportunidade de
vacinação para quem trabalha durante o dia.

Busca ativa
Os agentes de saúde foram às
ruas numa busca ativa de moradores sem imunização e até uma
ambulância itinerante foi disponibilizada (o carro da vacina), com vacinadores percorrendo os bairros.

Cadastro on-line
Além disso, a Prefeitura de Viana
adotou outra medida para reforçar
a campanha de vacinação contra a
Covid-19: o portal de cadastramento online, que foi um sucesso.

AÇÕES DA PREFEITURA DE VIANA NO
COMBATE À PANDEMIA E APOIO À POPULAÇÃO
EDUCAÇÃO
Protocolo de segurança
no retorno das aulas
Um comitê formado por profissionais da Saúde e da Educação organizou
um grupo de trabalho nas 39 unidades
de ensino do município e o resultado
foi que cada uma delas construiu seu
protocolo/planejamento estratégico
seguro para o retorno das atividades.

Kit Merenda
Os kits foram entregues nas escolas
da rede municipal, durante o período
de suspensão das aulas e atividades
presenciais em decorrência das medidas de prevenção e combate ao contágio da Covid-19.

DEFESA SOCIAL E
CIVIL
Barreiras sanitárias e
fiscalizações da COIFIN
Condutores de carros de passeio,

6

ônibus e motocicletas receberam
orientações de profissionais de saúde, da Guarda Municipal, Defesa Civil
e Ordem Pública. A Comissão Interna
de Fiscalização Integrada (COIFIN) de
Viana, com a participação de diversos
poderes, orientou o comércio no combate à pandemia.

foi criado por meio da Lei Estadual nº
11.245/2021 com o objetivo de atender
aos mais pobres que ficaram em dificuldade por conta da pandemia.

FAZENDA
Isenção do IPTU

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
Cestas Verdes e Cestas
Básicas
A prefeitura realizou entrega de
cestas básicas/verdes para famílias
acompanhadas pelos CRAS - cestas
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Foi realizado um cadastro
on-line para entrega de cestas básicas
às famílias em vulnerabilidade social.

Cartões do programa ES
Solidário
Viana realizou a entrega dos cartões
do programa ES Solidário. O cartão

www.viana.es.gov.br | f@prefeituradeviana l@prefeituraviana

Viana foi a única prefeitura do ES a
isentar famílias e comerciantes do pagamento de IPTU: comerciantes enquadrados em atividades não essenciais e
famílias na linha de extrema pobreza e
pobreza cadastradas no CadÚnico da
cidade.

CULTURA
Execução de 100% da
Lei Aldir Blanc
Viana executou 100% da Lei de
Emergência Cultural Aldir Blanc, criada
para auxiliar financeiramente os fazedores e fazedoras de cultura no país
durante o período de isolamento social,
devido à pandemia de Covid-19.
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Qualidade e respeito no
atendimento à população

C

uidar da saúde da população em
meio a um período de pandemia
é um desafio. Apesar disso, Viana
tem se destacado no atendimento de pacientes e o resultado é sentido com as
mensagens de agradecimento deixadas
na caixa de sugestão do Centro de Saú-

de Especializado de Viana, a Policlínica
de Primavera.
Inaugurado em novembro de 2020,
o equipamento faz parte da estrutura
de média complexidade da rede municipal de Saúde e conta com atendimento especializado em psiquiatria, gas-

troenterologia, cardiologia, neurologia,
fisioterapia, ortopedia, fonoaudiologia,
oftalmologia, ginecologia, pediatria,
entre outros serviços.
O atendimento no local é realizado
por meio de encaminhamento médico
emitido pelas unidades básicas de saúde.

Veja os números de consultas e exames
especializados oferecidos em 2021
CONSULTAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS
Angiologia

1.146

Cardiologia

2.639

Dermatologia

1.086

Gastroenterologia

931

Ginecologia e Obstetrícia

3.525

Neurologia

1.663

Oftalmologia

6.767

Ortopedia

2.655

Otorrinolaringologista

182

Pediatria

4.111

Pequenas Cirurgias

136

Psiquiatria

8.662

Reumatologia

1.093

Urologia

792

Fisioterapia

6.108

Fonoaudiologia

3.822

TOTAL

45.318

EXAMES ESPECIALIZADOS
Eletrocardiograma

5.468

Análises Clínicas

240.494

Teste Rápido

2.582

Radiologia

17.673

Ultrassonografia

8.865

Mamografia

1.581

Mapeamento de retina

2.398

Paquimetria

311

Tomografia

64

Ressonância

45

Ecocardiograma

31

TOTAL

279.512

Mensagem recebida na Policlínica

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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SAÚDE

A SAÚDE EM NÚMEROS

1.150

10
MIL
CÃES E GATOS

MAMOGRAFIAS
NA CAMPANHA
OUTUBRO ROSA

VA C I N A D O S

CONTRA

A RAIVA

2.300

COLETAS DE
PREVENTIVO

47,3%

DE AUMENTO NAS

CONSULTAS
ESPECIALIZADAS

75
EXAMES

DE FUNDO

DE OLHO
PARA IDENTIFICAR

144 CONSULTAS POSSÍVEL
UROLOGISTA CEGUEIRA
DURANTE
NOVEMBRO
REALIZADAS COM

AZUL

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Investimento em tecnologia da
informação para implantar o
agendamento de consultas, vacinas
e exames pela internet, além do
prontuário eletrônico dos pacientes

O combate ao Aedes aegypti,
mosquito transmissor da
dengue, zika e chikungunya,
ganhou o reforço especial de
um carro fumacê

O QUE VEM POR AÍ NA SAÚDE
INFORMATIZAÇÃO

DE TODAS AS

18
UNIDADES

BÁSICAS

DE SAÚDE
TABLETS

PARA OS AGENTES

DE SAÚDE

E EXAMES

ESPECIALIZADOS

OFERECIDOS À

POPULAÇÃO
APLICATIVO

PARA O

AMPLIAÇÃO DO

ATENDIMENTO

CIDADÃO À SAÚDE BUCAL
ABERTURA DO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

O CENTRO DE

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE

SERÁ REESTRUTURADO

MARCAÇÃO DE

ANOTA AÍ

IMPLEMENTAÇÃO

EXAMES ON-LINE

Policlínica de Viana
(27) 3255-2977 | (27) 3255-1289

ZOONOSES

CONSULTAS E

10

MAIS CONSULTAS
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Viana ganha sua segunda
escola cívico-militar
O sucesso da primeira escola cívico-militar, em Vila Bethânia, foi tanto, que a
prefeitura logo se organizou para inaugurar a segunda unidade

Escola cívico-militar de Campo Verde, inaugurada em fevereiro de 2022

V

iana é o município com o melhor Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) na
Grande Vitória e foi a primeira cidade
no Espírito Santo a entregar uma escola cívico-militar novinha, que foi construída para essa finalidade.
O sucesso da primeira escola foi tão
grande que o município de Viana ganhou
sua segunda escola cívico-militar, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Professora Divaneta Lessa de
Moraes, em Campo Verde. O local está
sendo reformado e o investimento é de
R$ 2,1 milhões.
“A comunidade decidiu no Orçamento
Participativo pela reforma da escola, que
será a maior unidade do município, com
quadra e campo de futebol. A segunda
escola cívico-militar (EMEFCM) terá primeira piscina semiolímpica de Viana: um
sonho da comunidade sendo realizado”,
disse a secretária de Educação Luzian
Belisario. Na unidade, são atendidos 1
mil alunos. Todas as escolas da rede receberam manutenções durante o ano
passado.

SEGUNDA ESCOLA

CÍVICO-MILITAR PARA MAIS DE

1A LMIL
UNOS
INVESTIMENTO DE
R$

2.194.042,015

É a maior escola
do município com
quadra, campo
de futebol, e a
primeira a ter piscina
semiolímpica em
Viana
Segunda escola cívico-militar de Viana

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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EDUCAÇÃO
“O investimento na Educação é
peça-chave para grandes resultados. Com
ênfase na tecnologia, foi feita a entrega
de 30 mesas digitais para o Ensino Fundamental. As mesas já colaboram para novas
experiências educacionais para os alunos.
Além disso, foram adquiridos mais de 400
computadores para uso de professores e
diretores e instalada internet fibra ótica”,
disse o prefeito Wanderson Bueno.
Tão importante quanto investir em
equipamentos e infraestrutura, é investir
no ser humano. Em 2021, outro destaque na área da Educação foi o aumento
de 30% nos salários dos professores da
rede municipal, o maior aumento da história de Viana.
Em 2021, diante da continuidade do
cenário de pandemia da Covid-19, a secretaria continuou com as coletâneas impressas de atividades de aprendizagem
para o ensino à distância.

INVESTIMENTO
EM TECNOLOGIA
MAIS DE

400

COMPUTADORES

PARA USO NAS SECRETARIAS

DAS ESCOLAS, DIREÇÃO E
SALAS DE PROFESSORES

786

NOTEBOOKS

QUE SERÃO USADOS
EM 23 LABORATÓRIOS

MÓVEIS

30
MESAS

DIGITAIS
PARA ENSINO
FUNDAMENTAL

ECONOMIA
ENERGIA SOLAR
ATÉ O FINAL DO
ANO EM TODAS AS
ESCOLAS DA REDE
Mesas Interativas: tecnologia na Educação
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MAIOR AUMENTO

DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

30%
DE REAJUSTE SALARIAL

E ABONO DE

12 MIL

R$

PARA PROFESSORES
E PEDAGOGOS
DA REDE MUNICIPAL

O aumento beneficia

1.150 profissionais

Investimento

anual de
R$

8,5 milhões

O QUE VEM
POR AÍ NA
EDUCAÇÃO

Coletâneas impressas e uniformes

✅ Inauguração do CMEI de
Primavera

✅ Entrega de kit escolar –

uniforme completo, kit material
escolar para os 13.500 alunos

✅ Entrega da reforma da Escola

Cívico-Militar Professora Divaneta
Lessa, em Campo Verde

✅ Entrega da reforma da EMEF

Francisco de Assis Pereira, em Canaã

✅ Construção do CMEI Marcílio
de Noronha e CMEI Morada de
Bethânia

✅ Reforma da EMEF Adamastor
Furtado
Reforma e ampliação da EMEF Francisco de Assis Pereira, em Canaã

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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INFRAESTRUTURA

Praça Jerônimo Leite, Viana Sede

As obras não param: R$ 44
milhões investidos na qualidade
de vida do vianense!
Em um ano, a prefeitura realizou 57 obras, dentre elas a pavimentação em 38 ruas

V

iana continua um grande canteiro
de obras, com intervenções por
toda a cidade: somente neste primeiro ano de mandato, foram investidos
mais de R$ 44 milhões em 57 obras, dentre
elas 38 ruas foram pavimentadas.
O Plano Municipal de Obras (PMO)
continua a todo vapor, executando obras
importantes, como a da praça de Canaã,
que está em fase de finalização. Foi entregue em fevereiro de 2022 a praça de
Viana Sede, com arquitetura diferenciada.
Outra obra importante e que foi entregue
em 2021 foi a praça central de Marcílio de
Noronha. O PMO segue realizando obras
definidas pelas comunidades no Orçamento Participativo. O orçamento foi realizado
em todos os bairros de Viana, por meio do
Prefeito nas Comunidades.

14

Inauguração da Praça Jerônimo Leite
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ANTES

Rua Antônio Carlos | 13 de Maio

ANTES

DEPOIS

Rua Clério Falcão | 13 de Maio

ANTES

DEPOIS

Rua Valdomiro Cândido | 13 de Maio

DEPOIS

FINALIZADA

Rua Coelho Neto | 13 de Maio

ANTES

DEPOIS

Rua Cristiano Dias Lopes | 13 de Maio

ANTES

Rua Trancredo Neves | 13 de Maio

DEPOIS

Rua Visconde do Bonfim | Areinha

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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INFRAESTRUTURA
ANTES

ANTES

DEPOIS

Rua Daniel Veríssimo | Primavera

ANTES

DEPOIS

Rua Bolivar | Bom Pastor

FINALIZADA

Rua Belo Horizonte | Industrial

FINALIZADA

Rua Buritis | Bom Pastor

FINALIZADA

Distrito de Biriricas

FINALIZADA

Rua Santa Catarina | Areinha

16

Rua Geraldino Inácio | Canaã
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“Sou moradora do bairro Industrial há
mais de 15 anos. Vivo na Rua Belo Horizonte
há mais de uma década e essa obra foi
realizada por meio do Orçamento Participativo. Os moradores, em peso, escolheram a
realização do recapeamento asfáltico como
prioridade! Como moradora, estou muito
feliz, e posso falar por todos os moradores: estamos todos felizes!”, comemora a
dona de casa Claudiene Nascimento, que
é delegada do Orçamento Participativo.
A Rua Belo Horizonte foi uma das 38 ruas
que receberam drenagem e pavimentação.

ANTES

Claudiene Nascimento, moradora do bairro Industrial

FINALIZADA
DEPOIS

Rua Circular | Canaã

FINALIZADA

Rua Santa Luzia | Caxias do Sul

Rua São Miguel | Caxias do Sul

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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INFRAESTRUTURA
FINALIZADA
Antes, na minha rua, abria uma cratera e eu
não podia sair de dentro de casa. O veículo de
aplicativo não vinha aqui na minha porta. Hoje,
a rua está uma maravilha.
Lúcia Nunes, moradora de Arlindo Villaschi

Rua das Azaleias | Arlindo Villaschi

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

Rua das Hortências | Arlindo Villaschi

Rua dos Lírios | Arlindo Villaschi

Rua das Laranjeiras | Arlindo Villaschi

FINALIZADA

FINALIZADA

Rua São Mateus | Arlindo Villaschi

Rua São Jorge | Arlindo Villaschi

FINALIZADA

FINALIZADA

Rua das Orquídeas | Arlindo Villaschi

FINALIZADA

Rua Santa Lúcia | Arlindo Villaschi
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Rua São Pedro | Arlindo Villaschi
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FINALIZADA

Rua Erwin Balle | Jucu

FINALIZADA

FINALIZADA

Rua Nossa Senhora de Nazareth | Vale do Sol

FINALIZADA

Rua Guaporé | Nova Bethânia

Rua Santa Clara | Vale do Sol

FINALIZADA

FINALIZADA

Rua da Trindade | Nova Bethânia

Rua Xuí | Nova Bethânia

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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INFRAESTRUTURA
FINALIZADA

Prefeito Wanderson Bueno e o ex-prefeito Gilson Daniel, na Biquinha

Biquinha
Um entrega importante para a manutenção da autoestima do vianense foi a
inauguração do Mirante da Biquinha, que
fica no Km 26 da BR-262, sentido Domingos Martins. "Essa entrega celebra a harmonia com a natureza e o cuidado com
os detalhes. A revitalização do espaço
reforça o formato da Biquinha, o “V”, de
Viana, e engloba paisagismo e iluminação, dando mais segurança a quem frequenta o local", afirma o prefeito da cidade, Wanderson Bueno.
Com sua paisagem exuberante, o Mirante da Biquinha está a 5 Km de Viana
Sede. O ponto turístico é muito frequentado por esportistas, turistas e até mesmo por moradores que passam pelo local
e aproveitam a vista das montanhas de
Viana para tirar fotos. O registro de abertura da Biquinha é do ano de 1857.

20

Manutenção
A Prefeitura de Viana firmou parceria
com o Grupo Alinutri para a manutenção
do Mirante da Biquinha. O termo de compromisso ambiental prevê parceria para
manutenção da área pelos próximos dois
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anos. "Somos a cidade que mais cresce
atualmente na Grande Vitória e sempre
pensamos no crescimento sustentável. É
muito importante quando o poder público
e a iniciativa privada se juntam, dessa forma nós teremos resultados ainda maiores",
pontuou o prefeito Wanderson Bueno.

O TRABALHO

NÃO PARA!
A continuidade das obras é
vista por toda a cidade!

EM

VIANA

INFRAESTRUTURA

FOCO

CONFIRA AS OBRAS
REALIZADAS NO
ÚLTIMO ANO
1.

Central de Vigilância em Saúde

2. Construção do Parque Linear da Avenida
Viana Norte
3. Construção da Unidade de Saúde do
Bairro Canaã
4. Construção da Praça da Juventude
5. Reforma da Biquinha
6. Reforma do 5º andar da Prefeitura
7. Reforma da EMEF dr. Denizart Santos

FINALIZADA

8. Reforma da CMEI Maria de Lourdes
Coutinho Passos
9. Reforma do Almoxarifado da Educação
10. Reforma da EMEF Padre Antunes
11. Reforma da EMEF Francisco de Assis
Pereira
12. Reforma da EMEF Adamastor Furtado
13. Reforma da EMEF Professora Divaneta
Lessa De Moraes
14. Reforma do CMEI Lourdes Maria
Carvalho Capdeville
15. Reforma na Secretaria de Educação
16. Reforma da Praça Jerônimo Leite
17. Escadaria da Rua Governador Valadares
18. Iluminação do Campo de Araçatiba

Muro de arrimo na Rua Afonso Cláudio | Ipanema

ANDAMENTO

19. Iluminação do Campo do Diamante em
Marcílio de Noronha
20. Pavimentação da Rua Trindade – Bairro
Nova Bethânia
21. Pavimentação da Rua Guaporé – Bairro
Nova Bethânia
22. Pavimentação da Rua Xuí – Bairro Nova
Bethânia
23. Pavimentação da Rua Maranhão – Bairro
Marcilio de Noronha
24. Pavimentação da Rua Daniel Veríssimo –
Bairro Primavera
25. Pavimentação da Rua Bolivar – Bairro
Bom Pastor
26. Pavimentação da Rua Buritis – Bairro
Bom Pastor
27. Pavimentação da Rua Visconde do
Bonfim – Bairro Areinha
28. Pavimentação da Rua São Miguel –
Bairro Caxias do Sul
29. Pavimentação de trecho da Rua Santa
Luzia – Bairro Caxias do Sul
30. Pavimentação da Rua Xuí – Bairro Vale
do Sol

Praça da Juventude | Vale do Sol

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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INFRAESTRUTURA
FINALIZADA
31. Pavimentação da Rua Santa Clara –
Bairro Vale do Sol
32. Pavimentação da Rua Jesus de Nazaré
– Bairro Vale do Sol
33. Pavimentação da Rua Santa Lúcia –
Bairro Arlindo Villaschi
34. Pavimentação da Rua São Pedro –
Bairro Arlindo Villaschi
35. Pavimentação da Rua das Laranjeiras –
Bairro Arlindo Villaschi
Construção de escadaria na Rua Governador
Valadares | Marcílio de Noronha II

FINALIZADA

36. Pavimentação da Rua das Azaléias –
Bairro Arlindo Villaschi
37. Pavimentação da Rua das Hortências –
Bairro Arlindo Villaschi
38. Pavimentação da Ruas dos Lírios –
Bairro Arlindo Villaschi
39. Pavimentação da Rua das Orquídeas –
Bairro Arlindo Villaschi
40. Pavimentação da Rua São Mateus –
Bairro Arlindo Villaschi
41. Pavimentação da Rua São Jorge –
Bairro Arlindo Villaschi
42. Pavimentação da Rua São Lucas –
Bairro Arlindo Villaschi

Praça de Marcílio de Noronha

FINALIZADA

43. Pavimentação da Rua São José –
Bairro Arlindo Villaschi
44. Pavimentação da Rua Erwin Balle –
Bairro Jucu
45. Pavimentação da Rua Pascoina Cei –
Bairro Jucu
46. Pavimentação da Rua Belo Horizonte –
Bairro Industrial
47. Pavimentação da Rua Antonio Carlos
Gerardt – Bairro 13 de maio
48. Pavimentação da Rua Tancredo Neves
– Bairro 13 de maio
49. Pavimentação da Rua Cristiano Dias
Lopes – Bairro 13 de maio
50. Pavimentação da Rua Valdomiro
Cândido de Souza – Bairro 13 de maio

Campo do Diamante | Marcílio de Noronha

FINALIZADA

51. Pavimentação da Rua Franscisco
Lacerda de Aguiar – Bairro 13 de maio
52. Pavimentação da Rua Coelho Neto –
Bairro 13 de maio
53. Pavimentação da Rua Cléria Falcão –
Bairro 13 de maio
54. Pavimentação Rural – Biriricas
55. Drenagem e pavimentação da Rua
Circular – Bairro Canaã
56. Drenagem e pavimentação na Rua
Cedro – Bairro Canaã
57. Drenagem e pavimentação na Rua
Geraldino Inácio – Bairro Canaã

Inauguração do Campo de Araçatiba
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Viana terá primeiro Polo de
Cervejas Artesanais do Estado
A cidade, que já é a Capital da Logística do Espírito Santo, vai virar referência
nacional também na produção cervejeira

V

iana terá o primeiro Polo Agroindustrial da Cerveja Artesanal do
Espírito Santo. Será disponibilizada uma área de 12 mil m², para instalação
inicial de quatro cervejarias nas regiões
de Pedra da Mulata, Araçatiba, Jucu e
Jacarandá, que são regiões rurais do município.
O processo de implantação começa
este ano e toda a estrutura deve ficar
pronta em dois anos.
"Estamos a todo vapor. Já conseguimos uma linha de financiamento com o
Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo (Bandes) para auxiliar os investidores e a construção de galpões, onde
funcionarão as cervejarias, por meio do
governo do Estado", conta o secretário
de Desenvolvimento Econômico de Viana, César Albenes.
Nos últimos anos, o setor tem experimentado, no Espírito Santo, um crescimento acima da média nacional e conta,
atualmente, com mais de 50 cervejarias.
Além do Polo de Cerveja Artesanal, haverá a implantação do Centro de Formação
Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais (Tecnocerva).
O Tecnocerva terá o papel de formar
profissionais para atuarem na fabricação
e serviços especializados na comercialização de cervejas artesanais.
Para a criação do Centro, a prefeitura
assinou um termo de compromisso com
a Agência de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o Instituto Federal do
Espirito Santo (Ifes).
“Este Centro de Formação vai trazer
capacitação, tecnologia e desenvolvi-

scanner

mento industrial, apoiando a retomada
econômica e fomentando o agroturismo
de Viana”, pontuou o prefeito Wanderson Bueno.
O Centro terá uma fábrica-escola

com todos os equipamentos necessários
para produção de cervejas, como sala de
brassagem (maceração), tanque de água
quente, tanques de fermentação, câmara
fria e outros equipamentos.

CONFIRA AS
MATÉRIAS
VEICULADAS
SOBRE O POLO
CERVEJEIRO DE
VIANA
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Centro do Empreendedor de
Viana concede mais de R$ 1,6
milhão em empréstimos
A retomada da economia passa pelo apoio ao empreendedorismo individual

O

Centro do Empreendedor de Viana concedeu R$ 1.654.520,40 em
empréstimos por meio do programa Nossocrédito para os empreendedores no ano de 2021. Durante o período,
159 operações de crédito foram realizadas no órgão e mais 2,5 mil atendimentos. Entre os empréstimos, 55% foram direcionados a mulheres empreendedoras.
O município conta com mais de seis mil
microempreendedores individuais.
Além de orientações para os comerciantes informais se tornarem Microempreendedores Individuais (MEI), o órgão
ainda concede linha de crédito do programa, com até R$ 21 mil em empréstimo
para investir em produtos, insumos e capital de giro para os comércios.
O Centro do Empreendedor, que fica
no É Pra Já, em Marcílio de Noronha,
oferece também apoio e participação
em cursos, eventos, atividades e feiras.
Desde 2003, ano em que o programa
começou a conceder empréstimos para
empreendedores, foram aprovados R$
29.895.990,92 por meio de operações
de crédito em Viana.

Trabalho com venda de peças desde 2018 para
donas de casa e, com a chegada da pandemia,
vi a necessidade de me reinventar. Vi que era
hora de retomar uma paixão antiga, que era
vender roupas. Comecei a comercializar online, mandando entregar as peças na casa da
cliente. Com o crescimento do negócio, vi que
precisava abrir um local, um espaço físico, para
expor os produtos. Para isso, contei com a ajuda
do Nossocredito para realizar esse sonho. Com o
empréstimo, fiz praticamente tudo: pintei a loja,
comprei araras, balcão, porta de aço, estoque, a
nossa logo… Se não fosse o Nossocrédito e a ajuda
de Deus, claro, não teria conseguido inaugurar.
Rayane, 25 anos, proprietária da Rafa Store
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História de sucesso:
empreendedorismo feminino dá
origem a um minishopping

O

Home Cassini é um minishopping,
localizado na rua Antônio Carlos
Gerardt, em Treze de Maio, onde
atuam oito mulheres empreendedoras.
Um grupo forte e unido. Elas vendem
artesanato, moda infantil, adulta, peças
íntimas. Também há serviços de beleza,
como depilação, manicure, maquiagem,
design de sobrancelhas, e cabelo especializado no estilo afro.
O empreendimento é visto como uma
referência no município. A iniciativa partiu
de Geisa Regina Cassini, de 33 anos, e a
amiga Ana Karoline Forechi Melo, de 25
anos. Uma é administradora e outra possui jeito para o comércio. As qualidades
se complementaram. Geisa e Karol procuraram o Programa Nossocrédito Viana
para se formalizarem e obterem uma linha
de crédito. E foi aí que tudo começou!

510 novas
empresas
abertas
em Viana
em 2021
Em 2021, foram 113 empresas abertas
(entre microempresas e empresas de pequeno porte), mais 407 formalizações,
que são a abertura de microempreendedores individuais (MEIs), totalizando 510
novas empresas.

RESULTADOS

2021

Vagas de emprego ofertadas

380

Encaminhamentos à vaga de emprego

595

Contratações efetivadas

195

Carteiras de trabalho emitidas
Bolsistas estagiários da PMV
Bolsas de estudos
Turmas de cursos ofertadas

digital
70
2.238
25

Pessoas qualificadas

308

Vales sociais entregues

580

Empresas conveniadas

5

FONTE: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DE VIANA – 2021 – SECRETARIA DE
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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COMPRE +
VIANA

O Compre + Viana sorteou
prêmios para consumidores e
lojistas e movimentou quase
R$ 4 milhões no comércio da
cidade em 20 dias no mês de
dezembro. Ao todo, 140 empreendimentos locais participaram do programa. Para os
consumidores, foram sorteados R$ 4 mil em vale-compras,
que deveriam ser utilizados
nos comércios de Viana participantes do programa. Para
os lojistas, foram sorteados
cursos e capacitações.

INOVAJUNTOS
Viana é o único município
capixaba a participar do Projeto InovaJuntos, que é uma
cooperação internacional, com
uma metodologia de inovação
que tem o objetivo de encontrar soluções para os problemas reais na administração
pública. O InovaJuntos foi implementado pela Confederação Nacional dos Municípios
(CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra, em
Portugal, com o financiamento
da União Europeia.

CIDADE
EMPREENDEDORA
Com a finalidade de impulsionar o
ambiente empreendedor e fomentar o
desenvolvimento econômico, social e
empresarial, Viana assinou o termo de
adesão ao projeto Cidade Empreendedora do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Espírito Santo
(Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). O Cidade Empreendedora tem como objetivo melhorar
o ambiente de negócios das cidades
para fomentar o empreendedorismo.

DESENVOLVIMENTO EM NÚMEROS
4.145 ATENDIMENTOS
REALIZADOS NO CENTRO
DO EMPREENDEDOR EM
2021 E, DESSES, 407 FORAM
FORMALIZAÇÕES E 907
DECLARAÇÕES EMITIDAS

SÃO QUASE

8 MIL

PEQUENOS NEGÓCIOS

EM VIANA E, DESSES,

MAIS DE 6 MIL SÃO

MICROEMPREENDEDORES

INDIVIDUAIS;

1.420
MICROEMPRESAS

E
203
EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE

26

55%
DAS OPERAÇÕES

FORAM DIRECIONADAS

A EMPREENDEDORAS

R$ 1.654.520,40

COMPRE
+ VIANA:

EM EMPRÉSTIMOS
APROVADOS PELO

Quase R$ 4 milhões
foram movimentados no
comércio do município
com mais de 50 mil cupons

12 MESES

depositados
nas urnas para
participar do
sorteio de
prêmios.
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NOSSOCRÉDITO

NOS ÚLTIMOS

PROGRAMA

NOSSOCRÉDITO:
R$29.859.990,92
EM EMPRÉSTIMOS

DESDE 2003

VIANA

EM

TECNOLOGIA

FOCO

Conecta Viana: serviços e
atendimento digital
ALGUMAS
AÇÕES DO
CONECTA
VIANA
INTERNET
GRATUITA

EM PRAÇAS E EM

UNIDADES PÚBLICAS

SISTEMA

DIGITAL

DO MEIO AMBIENTE

(SEMMA DIGITAL)

O

Conecta Viana é a transformação
tecnológica na prestação de serviços para a população vianense.
Ele abriga várias ações de tecnologia para
a otimização do atendimento ao cidadão,
de forma digital, entre eles o Viana Sem
Papel e o Semma Digital.
O secretário de Tecnologia e Inovação,
Michel da Silva, explicou que, a curto prazo, o projeto prevê a instalação de rede
wi-fi em todos os equipamentos públicos. “Vamos fornecer, de forma gratuita,
o sinal de internet para a população em
praças, secretarias, unidades de saúde,
escolas, praças e conselhos tutelares.”
Além disso, Michel enfatizou sobre a
importância da mudança dos processos
em papel para o digital. “Vamos deixar
de usar o papel e todos os processos serão tramitados eletronicamente, o que
vai gerar uma economia equivalente a R$
300 mil anuais de papel ou impressões”,
enfatizou o secretário.
A Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura de Viana reformulou

os procedimentos para solicitações de
serviços ligados ao meio ambiente após
a criação de um sistema digital e gerou
economia de mais de R$ 14 mil por mês
em impressões aos cofres do município.
O Sislam, Sistema Digital de Tecnologia e Gestão Inteligente da SEMMA,
colocado em prática no último mês de
agosto, colaborou com a sustentabilidade, totalizando economia de cerca de R$
90 mil ao município desde a implantação,
há sete meses.
“O município está se modernizando e
evoluindo no momento em que sabemos
que a tecnologia é crucial e determinante para o desenvolvimento da cidade. O
Semma Digital é um marco para o município”, destacou o prefeito Wanderson
Bueno.
“Nossa secretaria está trabalhando em
conjunto com o planejamento estratégico
de gestão municipal, definido no início do
ano. Estamos muito felizes com essa entrega para a população de Viana”, enfatizou o secretário Luiz Guilherme Cruz.

SAÚDE

DIGITAL
VIANA

SEM
PAPEL:

PROCESSOS DIGITAIS

E-PROCESSOS

VIANA

156

CENTRAL DE

SERVIÇOS
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Viana tem redução de 21% no
número de homicídios em 2021

ANOTA AÍ
Plantão da Guarda Municipal
w (27) 9 9738-8787

A

segurança pública dos vianenses
é uma prioridade! O município de
Viana registrou 15 homicídios entre os meses de janeiro e dezembro de
2021: o dado representa uma redução de
21% no número de crimes desta natureza
na cidade em comparação ao mesmo período no ano de 2020.
Outro dado importante é que a queda
no número de homicídios na cidade foi
superior em relação à média dos municípios da Região Metropolitana, que tiveram um decréscimo de 14,1% nos dados
referentes a assassinatos.
Com 84 dias sem registrar mortes,
Viana finalizou o terceiro ano de redução
nos homicídios na série histórica e tende
a manter a queda nos próximos meses. A
redução na criminalidade no município é
resultado de um trabalho conjunto de todos os setores da administração municipal e diversos poderes, como as polícias

28

Civil e Militar.
“Essa queda histórica se deve a um
esforço coletivo de toda a gestão, que,
em equipe, trabalhou para conscientizar
a população e reduzir as desigualdades.
O município está presente nas comunidades, com a realização de ações de fiscalização e repressão à criminalidade, com
a atuação da Guarda Municipal, além de
melhorias urbanas, como iluminação pública, capazes de trazer mais segurança
aos munícipes”, comemorou o prefeito
Wanderson Bueno.
O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) teve papel chave na definição das estratégias de segurança pública
junto às polícias Civil, Militar e Rodoviária
Federal, Guarda Civil Municipal, Corpo de
Bombeiros e demais órgãos.
"A política de segurança municipal é
feita de forma integrada e isso é primordial para que o tema seja debatido e as-

www.viana.es.gov.br | f@prefeituradeviana l@prefeituraviana

sim as possíveis soluções sejam adotadas
para reduzir ainda mais os índices de criminalidade", finalizou o secretário de Defesa Social e major Enoni Erlacher.

Fiscalizações
Ações de fiscalização promovidas pela
Comissão Interna de Fiscalização Integrada
(Coifin) também tiveram importante papel
na redução de dados de criminalidade em
Viana. Durante o ano de 2021, foram realizadas 159 operações. As ações visam inibir
a criminalidade na cidade e trazer mais
segurança aos vianenses. Além disso, a
Guarda Municipal promoveu mais de 700
operações de visibilidade, cerco tático,
abordagens, visitas tranquilizadoras nos
equipamentos públicos e privados, fiscalização do trânsito, de estabelecimentos
comerciais e festas clandestinas durante
o período.

EM

VIANA
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FOCO

Aumento do efetivo da
Guarda Civil Municipal
A Guarda Municipal de Viana recebeu
aumento no seu efetivo logo no primeiro
ano de mandato do prefeito Wanderson
Bueno. Na cerimônia em comemoração
de um ano da guarda, houve a entrega
de títulos de honraria “Amigo da Guarda”
e a assinatura do termo de convocação
dos excedentes do concurso da Guarda
Civil de Viana, cumprindo o compromisso
de aumentar a corporação e a segurança
do vianense. A Guarda passará a contar
com 50 agentes nas ruas.

“A guarda é muito importante para
Viana, pois atua em diversas ações no
município, dentre elas as visitas tranquilizadoras nos equipamentos públicos e
privados; fiscalização do trânsito, de estabelecimentos comerciais e festas clandestinas em conjunto com a Comissão
Interna de Fiscalização Integrada (Coifin);
além das operações integradas com as
Polícias Militar e Civil, além dos bombeiros; operações de visibilidade e cerco tático com abordagens”, finaliza Erlacher.

Defesa Civil a serviço
do vianense
Durante o ano de 2021, a cidade de
Viana passou por momentos de fortes
chuvas. No vendaval de março, o prefeito Wanderson Bueno chegou a decretar
estado de situação de emergência. Foi
quando recebeu apoio do governo do
Estado, na liberação de recursos para a
execução do Plano de Redução de Risco
da cidade.
No atendimento à população, em março, a Defesa Civil esteve totalmente envolvida nas ações de avaliação de danos
e riscos, evacuação de locais sob risco
iminente, com entrega de materiais, atendendo mais de 250 famílias.
Foram captados recursos utilizados
em prol da população de Viana, dentre eles R$ 100 mil por meio do Fundo a
Fundo da Coordenadoria de Proteção e

Defesa Civil (CEPDEC). Foram também
entregues 150 cestas básicas; 600 telhas; 25 kits de limpeza; 100 jogos de colchões, cobertores, travesseiros e lençóis.
Houve também catalogação de pessoas atingidas para concessão do benefício
de isenção de IPTU e elaboração e atualização do Plano de Contingência (Placon),
por meio da Resolução n° 001/2021.

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
Viana alcançou o índice histórico de 84 dias em 2021
sem ocorrências de assassinatos

⬇
⬇
⬇
⬇
⬇

-7% nos crimes de roubo a pessoa em via pública
-16% nos furtos em estabelecimentos comerciais
-11% de redução de roubo em residência/condomínio
-34% nos crimes de furtos em residência/condomínio
-21% de redução nos homicídios em relação ao ano de 2020

PROMETEU

CUMPRIU!
Operação
apreende
mais de
30 motos
irregulares
Em uma Operação Integrada
entre a Guarda de Viana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a
PMES, mais de 30 motos foram
apreendidas na divisa com Cariacica. As motos estavam com
restrições administrativas, com
os canos de descarga adulterados e eram utilizadas pelos
condutores para fazer intimidações, barulho e perturbar a
ordem.

INVESTIMENTOS

⬆

Convênio de cooperação
técnica para integrar a Guarda Civil
Municipal (GCM) ao Centro Integrado
Operacional de Defesa Social (CIODES)

⬆

Novas armas e equipamentos para
serem utilizados na modalidade de
patrulhamento

⬆

27 novos guardas municipais foram
convocados

l@prefeituraviana f@prefeituradeviana | www.viana.es.gov.br
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TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Manutenção da segurança
alimentar para os vianenses
com menor renda
Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), famílias em situação de
pobreza receberam cestas verdes

OS SERVIÇOS DA
ASSISTÊNCIA AO
CIDADÃO, COMO
CRAS E CREAS,
NÃO PARARAM
NA PANDEMIA!

Entrega de cestas verdes

P

ara promover o acesso à alimentação, incentivar a agricultura familiar
e dar apoio às pessoas em situação
de insegurança alimentar e nutricional, a
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social está à frente do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura.
Por meio do programa, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza,
cadastradas no CadÚnico e acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), recebem cestas
verdes, composta por frutas, legumes e
verduras.
A ação valoriza a produção orgânica
e agroecológica de alimentos em família,
além de incentivar hábitos alimentares
saudáveis, estimular o cooperativismo e
o associativismo. O programa também
incentiva a retomada econômica para os
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agricultores. A Prefeitura também abriu
cadastro on-line para a entrega de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade
social devido à pandemia da Covid-19.
"A aquisição de cestas básicas é mais
uma entre tantas outras iniciativas que o
nosso governo tem realizado para ajudar
aquelas famílias que mais precisam de
assistência. No município, estamos trabalhando para que os moradores saiam da
linha de extrema pobreza, gerando renda
aos vianenses. Enquanto isso, essa forma
de ajuda beneficia os mais carentes que
estão enfrentando grandes dificuldades
para comprar itens essenciais para sua
sobrevivência, como o alimento de cada
dia", explica o secretário de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Glaydiston Silva
Mendes.
No município, o Cartão ES Solidário,
um benefício de transferência de renda
do governo do Estado destinado às fa-
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mílias que já estão na base de dados do
Cadastro Único para Programas Sociais
doGoverno Federal (CadÚnico), também
foi muito importante neste período de
pandemia.
Todos os equipamentos de assistência
ao cidadão vianense mantiveram atendimento desde o início do ano. Foram realizados mais de dois mil acompanhamentos
no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) e mais de 700 atendimentos no Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS).
"É importante frisar que trabalhamos
para a redução da pobreza em Viana.
Ampliamos a capacidade dos moradores
se qualificarem por meio do Programa
Gerar e fazemos a intermediação de mão
de obra para os novos empreendimentos
que estão chegando na cidade. A pobreza pode e deve ser erradicada", disse o
prefeito Wanderson Bueno.

VIANA

EM

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FOCO

ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NÚMEROS

+

DE

2.310

2.507

RECEBERAM O CARTÃO

DE POBREZA E EXTREMA

ES SOLIDÁRIO, UM VALOR

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO

POBREZA RECEBERAM

CESTAS VERDES

ACOMPANHAMENTOS

NO CREAS
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MENSAL DE R$ 200

CIDADÃOS VIANENSES

DE RENDA DURANTE A PANDEMIA

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

PARA SUPRIR A FALTA

+

DE 2 MIL

ACOMPANHAMENTOS

2.300

700

NO CRAS

RECEBERAM
POR MEIO

DO PROGRAMA

GERAR

CESTAS BÁSICAS

FORAM ENTREGUES

ÀS FAMÍLIAS EM

VULNERABILIDADE SOCIAL

O Gerar surgiu em um período muito importante
da minha vida. No começo da pandemia, fui
demitida da empresa em que eu trabalhava. Em
seguida, fiquei muito baqueada, pensei que não
iria conseguir me recolocar no mercado. Nesse
momento, me inscrevi no Gerar. Uma colega disse
que estavam abertas as inscrições no site e então
decidi me inscrever. Participei de dois cursos. Os
professores e a equipe técnica são maravilhosos.
Saí de lá uma pessoa melhor, uma profissional e,
acima de tudo, agradecida por tudo.
Barbara Gabriela Soares,
moradora de Viana e aluna do Gerar
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ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Viana Criativa: cultura e arte
onde o povo está!
Feiras aproximam artesãos, artistas e pequenos produtores da população como
uma forma de desenvolvimento da economia criativa e circular

Pontos
turísticos de
Viana fazem
parte do mundo
Minecraft

C

riada para impulsionar a arte, a cultura e todo o empreendedorismo
que envolve a economia criativa, o
projeto “Viana CriAtiva” foi lançado dia 23
de julho, no aniversário da cidade. Com a
realização de feiras, o projeto aproxima
os artesãos e pequenos produtores da
população por meio do desenvolvimento
da economia criativa e circular.
O projeto foi realizado em diversas regiões
do município e impulsionou o potencial cria-

tivo de cada território. De acordo com o
secretário de Cultura, Turismo e Esporte,
José Olavo Médice Macedo, o projeto tem
o objetivo de fomentar a economia criativa,
descobrir e divulgar novos talentos. “Tivemos, em 2021, exposições, peças teatrais, o
retorno de campeonatos de futebol e futsal
e o incentivo aos agentes culturais por meio
da Lei Aldir Blanc. A feira atraiu um público
interessado em conceito, exclusividade e
sustentabilidade, com simplicidade”, explica.

O Teatro, o Casarão e a Casa
da Cultura de Viana estão presentes no mundo gamer. A ação
do Clube Minecraft, dos estudantes do curso Técnico em Logística do Ifes, incluiu oficialmente os
pontos turísticos do município no
mundo virtual.

Atrativos turísticos de
Viana recebem sinalização
O município de Viana recebeu
placas de sinalização turística em 35
atrativos, totalizando 45 novas placas,
por meio do Acordo de Cooperação
Técnica entre a Secretaria de Turismo (Setur) e o Departamento Estadual de Trân sito do Espírito Santo
(Detran|ES).
Confira os atrativos que serão sinalizados em Viana:
Pedra da Mulata, Igreja São Sebastião, Cervejaria Else, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Cerimonial Rancho
Colibri, Frigorífico Zucolotto, Trilha
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Ecológica, Casa do Mel, Sítio Loddi,
Sítio do Ruy, Ruínas de Belém, Rancho Mamoeiro, Sítios de Lazer, Arena
União, Sítio da Família, Sítio Coqueiros,
Cer. Amora, Cachoeira, Arena Guarani,
Circuito Cultural de Viana, Parque de
Exposição, Parque Rota das Garças,
Galeria de Arte, Estação Ferroviária,
Rampa do Urubu, Teatro Municipal, Biblioteca Municipal, Quadra do Erildo,
Rancho do Deir, Restaurante Recanto
dos Lagos, Alkuster, Cervejaria Piabier, Túnel da Alegria, Vale das Cachoeiras e a Fazenda Olhos D’Água.

www.viana.es.gov.br | f@prefeituradeviana l@prefeituraviana

MAPEAMENTO
CULTURAL
O projeto Reconhecimento
de Territorialidades Culturais e
Turísticas de Viana tem o foco
de mapear potencialidades turísticas e culturais do município
e já passou pelas regiões de
Araçatiba e Piapitangui.

VIANA

EM

ESPORTE, CULTURA E TURISMO

FOCO

Caminhada
Para chegar às montanhas, primeiro,
o turista passa por Viana! A cidade, que
é o portal das montanhas capixabas, revitalizou o Mirante da Biquinha, um dos
inúmeros pontos turísticos vianenses. O
local, que é caminho da região serrana,
possui uma vista de tirar o fôlego! E, ainda
dentro do aniversário da cidade, em 2021,
quando Viana completou 159 anos, duas
mil pessoas participaram da 20ª Caminhada EcoCultural, em um trajeto de 13 km.

Reforma da Igreja Nossa
Senhora da Ajuda, de
Araçatiba, proporciona
uma viagem pela
evangelização e
colonização do Espírito
Santo
Viana dará um grande salto cultural e turístico, com a reforma da Igreja Nossa Senhora da
Ajuda, em Araçatiba.
O Instituto Modus Vivendi será o responsável
pela criação do Circuito Jesuítico que integrará
a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Viana, ao
Santuário São José de Anchieta, em Anchieta, e
à Igreja dos Reis Magos, na Serra. São mais de 4
milhões captados em um Edital do BNDES, com
patrocínio das empresas Vale e EDP Brasil para
as obras em Araçatiba, Viana.
O projeto de criação do Circuito Jesuítico de
Araçatiba prevê o restauro da Igreja, a construção de um museu interpretativo, a construção
de espaço para orientação ao turismo religioso,
a implantação de projeto de educação patrimonial na comunidade e a orientação para a sustentabilidade por meio do turismo religioso fortalecendo o comércio local e a economia criativa.
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ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Aulas de
ginástica e
zumba estão
de volta
Lazer, interação social e
mais qualidade de vida para os
moradores da cidade. Essa é a
proposta da prefeitura, que retoma, gradativamente, a programação de aulas de zumba
e de ginástica. As atividades
serão realizadas ao ar livre nas
praças dos bairros do município. A retomada do projeto foi
possível, pois Viana permanece classificada em Risco Baixo
para transmissão da Covid-19.

Galeria de
Arte Casarão é
reaberta

Viana executa
100% da Lei
Aldir Blanc

Reconhecido como um dos
principais espaços culturais do Estado, a Galeria de Arte Casarão foi
reaberta. A abertura foi marcada
pela Exposição Arqueológica Artefatos de Belém, do arqueólogo
e curador Rafael Borges Deminicis. A exposição conta uma parte
da história do município. Além de
ser um instrumento essencial para
aproximar o público das origens da
cidade e da arte, a exposição trouxe objetos antigos como cerâmicas, frascos, garrafas e cachimbos

Viana foi o município que executou 100% da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, criada para auxiliar
financeiramente os fazedores e fazedoras de cultura no País durante o período de isolamento social,
devido à pandemia de Covid-19.
“Os projetos foram importantes
para fortalecer a cultura de Viana
e gerar renda para essas pessoas
que tanto contribuem para as atividades artísticas locais e que foram
impactados com a pandemia”, disse o prefeito Wanderson Bueno.

Espetáculo Tempo
de Esperança
Brilho, emoção, magia natalina e muita
música marcaram a apresentação do espetáculo Tempo de Esperança, em frente
à Prefeitura de Viana, no Natal 2021. O
musical contou com a participação de 60
alunos da EMEF Padre Antunes Siqueira,
de Viana Sede, e da EMEF Constantino
José Vieira, de Marcílio de Noronha.
Além do coro composto pelos estudantes, a apresentação contou com a participação de 50 componentes, entre cantores
líricos, Orquestra Câmara Fâmuli de Vitória e
Cia Musical Allegro. O repertório do evento
apresentou 16 músicas com tema natalino
e canções famosas do MPB, como “Mundo
em melhor” e “Marcas do que se foi”.
Cerca de 700 pessoas de diversas partes do município compareceram a Viana
Sede, e prestigiaram o evento que deve
entrar para o calendário oficial da cidade.

Pedal em prol da
APAE
Cerca de mil ciclistas participaram do
Pedal Beneficente, com verba revertida à
APAE, numa bela manhã de domingo, em
que Viana foi o cenário para, por meio do
esporte, se fazer o bem. O Pedal Beneficente em prol da APAE de Viana, com
apoio da Prefeitura e da Federação Espírito-Santense de Ciclismo, arrecadou
mais de 20 mil reais e teve 519 inscritos.
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JUNTOS, PARA VIANA

CONTINUAR CRESCENDO!

CALENDÁRIO

Praça Expedicionário
hƵȲȏȁǞǿȌmƵǞɈƵلßǞƊȁƊ²ƵƮƵ

Todo o recurso arrecadado com
o IPTU é revertido em
melhorias para a população.
Contribua você também para o
crescimento da nossa cidade!

COTA

ÚNICA

6x

10

5

%

desconto

11 de abril

%

desconto

10 de maio

PARCELADO

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

parcela

11/04/22

parcela

10/05/22

parcela

10/06/22

parcela

11/07/22
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10/08/22

parcela

12/09/22
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SERVIÇOS URBANOS

Trabalhos realizados pelos bairros
no ano de 2021:

8.208

toneladas de lixo
foram recolhidos

211

Desobstruções de
rede pluvial e de
esgoto

100
162

Trocas de manilha
Nivelamentos de

calçamento

74

Tapa-buracos/ asfalto

108 Colocações de meio-fio

O recolhimento de animais, em 2021, registrou 77 cavalos, 3 bois/vacas e 27 porcos. Com
essas ações não registramos nenhum acidente com animais de médio e grande porte e também
ajudamos na limpeza do município, porque traziam grande sujeira por onde passavam, rasgando
lixo e defecando pelas ruas e calçadas. Também foram recolhidos 6 coelhos e 3 gatos, tratados
e doados, além de animais silvestres como 14 cobras, 3 lagartos, 19 aves e 2 macacos sauí.

ANOTA AÍ
Secretaria de
Ordem Pública e
Serviços Urbanos
w (27) 99781-9231
EDP Online
c 0800 721 0707
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Viana terá Central
de Serviços 156
O objetivo é facilitar o acesso
do cidadão aos serviços da administração municipal e agilizar
o andamento das demandas.
Viana contará com a colaboração da população para denunciar casos de descarte irregular
de lixo em locais inapropriados,
solicitar manutenção de iluminação pública e recuperação e
pavimentação de vias. É o vianense participando da gestão e
cuidando da sua cidade!
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Minha escritura: regularização
fundiária em mais bairros

A

regularização fundiária de Viana
sempre foi prioridade e está tendo continuidade. Em 2021, o município, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizou
a entrega de mais de 200 títulos em Canaã, Eldorado e Viana Centro. Para 2022,
mais dois mil lotes estão com a regularização em curso.
“A organização urbana é demonstrada com planejamento, um dever de qualquer administração que pretende fornecer àqueles cidadãos que não possuem
condições financeiras para registrar legalmente os seus terrenos a escritura de
seus imóveis”, disse o prefeito Wanderson Bueno.

TÍTULOS
PARA 2022

⚪ Vila Bethânia 13
⚪ Eldorado 124
⚪ Canaã 90
⚪ Viana Centro 20
⚪ Campo Verde 35
⚪ Nova Vila

TÍTULOS
ENTREGUES EM
2021

✅ 80 em Canaã
✅ 100 em Eldorado
✅ 30 em Viana Centro
Total: 210

Bethânia 453

Total: 735

VEM POR AÍ: A REGULARIZAÇÃO
DE MAIS LOTEAMENTOS!

Viana terá endereçamento correto
Após a definição dos limites espaciais dos 22 bairros que compõem
o perímetro urbano de Viana, dando
sequência ao Plano de Organização
Territorial (POT), Viana vai trabalhar
na definição da nomenclatura das
ruas de acordo com os números que
identificam os imóveis da cidade.

"Nessa etapa, serão numerados
os imóveis residenciais, comerciais
ou industriais, de todo o município,
facilitando, por exemplo, a localização dos imóveis pelos Correios e outras empresas de entrega em domicílio", explicou o prefeito Wanderson
Bueno.
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Obras do Plano de
Macrodrenagem da cidade
estão a todo vapor

V

iana está planejada para seus próximos 20 anos e, uma cidade que se
planeja, colhe bons frutos. E está
sendo assim na solução dos problemas que
envolvem alagamentos em Viana. O Plano de Macrodrenagem, que teve início na
gestão do ex-prefeito Gilson Daniel, tomou
forma na cidade em 2021. Um exemplo
são as obras das galerias de Universal. E
o plano já recebeu novas atualizações na
gestão do prefeito Wanderson Bueno.
O plano envolve diversos atores, como
a Secretaria de Estado de Saneamento,

Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a A ECO 101, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) e a própria
prefeitura, totalizando R$ 126.931.852,71, o
maior investimento em macrodrenagem da
história da cidade.
Pelo Governo do Estado, além da galeria de Universal, estão previstas diversas
outras intervenções, como construção de
outras galerias e diques - inclusive o desassoreamento do Rio Formate -, com um
investimento de mais de R$ 100 milhões.
Pela prefeitura, serão executadas obras

de drenagem de vias em Canaã e Areinha
e macrodrenagem das ruas São Clemente
e Palmas, em Nova Bethânia. Já a ECO
101 está responsável por eliminar os alagamentos na BR-101, na região de Marcílio
de Noronha.
"Com todas as intervenções previstas
no plano, vamos eliminar os problemas
de alagamento na cidade. Estamos com
diversas etapas das obras em fase de licitação e outras em fase de elaboração
dos projetos", explicou o prefeito Wanderson Bueno.

Viana vai
construir 30
unidades
habitacionais
para famílias
em situação de
risco

PROMETEU

Prefeito Wanderson Bueno e equipe monitorando obras da galeria de Universal

Mobilidade: Viana
+ Conectada ao
Transcol
Em maio de 2021, o Sistema Transcol foi ampliado para atendimento no
município de Vitória. Como a Capital
não tem um terminal, a conexão entre linhas se tornou possível graças à
nova tecnologia de bilhetagem eletrônica, que foi implantada a partir de
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CUMPRIU!

2019 e permite um segundo embarque sem o pagamento de uma nova
tarifa. Em setembro de 2021, Viana
passou a contar com essa inovação, que facilitou o deslocamento
entre as regiões da cidade. Por não
contar com um terminal, muitas vezes, o cidadão de Viana precisava
se deslocar até o Terminal Campo
Grande, em Cariacica, para voltar
para outro bairro da cidade.
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Por meio de um convênio
com a Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a Prefeitura de Viana vai
executar a construção de 30
casas no bairro Campo Verde,
que vão atender, prioritariamente, as famílias que estão
sob o aluguel social na cidade.
De acordo com informações
da secretaria, a Sedurb arca
com um valor de R$ 2,1 milhões
e a prefeitura, em contrapartida, também aplica outros R$
2.058.698,68, um investimento
total de R$ 4.158.698,68.
As 30 unidades habitacionais serão do tipo geminada,
com 63 m², distribuídos em
dois quartos, sala de estar e
TV, cozinha, área de serviço e
banheiro social.

EM

VIANA

MEIO AMBIENTE

FOCO

Atividades do Reflorestar Viana
são retomadas

O

programa Reflorestar Viana, que
já foi vencedor do Prêmio da Inovação da Gestão Pública do Espírito Santo (Inoves) teve suas atividades
retomadas em 2021. O programa tem o
objetivo de recuperar áreas de preservação permanentes, como margem de
rios, córregos, nascentes e afins, para
preservar as águas e manter a qualidade
de vida dos cidadãos e toda cadeia de
produção do município.
“Eu dizia desde o início do mandato
que precisávamos retomar o Reflorestar.
Foi um programa de sucesso no passado, premiado, na época do mandato do
ex-prefeito Gilson Daniel. Hoje a gente vê
produtores rurais que produzem água e

Regularização
fundiária do
Parque Natural
Municipal Rota
das Garças
A Secretaria de Meio Ambiente de Viana está promovendo a regularização fundiária do
Parque Natural Municipal Rota
das Garças, primeira Unidade
de Conservação do município,
que, em 2022, completa 20
anos. Essa ação vai garantir, juridicamente, a preservação dos
seus 420 mil m² de Mata Atlântica, além de projetos como o
Semeando Águas, que fará a recuperação de Áreas de Preservação Permanente em córregos
do município. A ação também vai
contribuir para a recomposição
da vegetação ciliar, que tem papel fundamental na qualidade e
quantidade da água.

vivem desse meio. Temos vários exemplos
de nascentes que recuperamos e vamos
continuar com essa política pública para
contribuir na produção de água, não só
para o município, como para o Espírito
Santo, em tempos de possível escassez”,
destaca o prefeito Wanderson Bueno.
O secretário de Meio Ambiente, Luiz
Guilherme da Costa Cruz, ressalta o compromisso da pasta, a colaboração da
Secretaria de Agricultura e a de Ordem
Pública e Serviços Urbanos, e o empenho
dos servidores para colocar o projeto em
prática, após o pedido do prefeito. “O prefeito nos solicitou que fosse retomado o
projeto. Fomos muito bem-sucedidos no
passado e é uma ação relevante para o

Semma Digital:
Meio Ambiente
cria sistema
eletrônico de
licenciamento,
corte e poda
de árvore
A Secretaria de Meio ambiente lançou um sistema inovador na gestão ambiental pública. Trata-se de um software
especializado, uma ferramenta
de gestão digital, que abrange o requerimento, controle e
emissão dos documentos solicitados à Secretaria de Meio
Ambiente de Viana. O sistema
opera com duas plataformas:
o acesso externo, destinado
aos cidadãos, consultores e
empreendedores; e o acesso
interno, destinado ao Ente Público, onde os servidores ambientais cadastrados, mediante login e senha, terão acesso
às funcionalidades internas
permitidas para operacionalizarem a análise dos processos
e monitoramento ambiental.

futuro. Um dia tão importante como esse
não poderia deixar de ser comemorado”,
celebra o secretário.

Viana vai criar
política de
bem-estar
animal
A Secretaria de Meio Ambiente está em fase de elaboração do processo para a
contratação de empresa especializada no recolhimento,
guarda e cuidados de animais
de pequeno e médio porte.
Além disso, estão sendo
preparados o código de bem-estar animal do município, bem
como instrução normativa para
a definição de procedimentos
para a atuação dos técnicos
em casos de constatação de
maus tratos.
Para a gestão do contrato e
correta execução da legislação,
será implantada, na Secretaria
de Meio Ambiente, uma gerência de bem-estar animal, com
servidores capacitados para o
controle do contrato de recolhimento, bem como a avaliação
da situação de saúde de animais nos casos de denúncias
de maus tratos.
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Produção agroecológica: Viana
firma acordo com produtores

Prefeito Wanderson Bueno com a promotora de Justiça, Dra. Isabela de Deus Cordeiro

U

m pacto em prol de uma produção
agrícola mais ecológica foi apresentado aos produtores rurais de
Viana em fevereiro: o Pacto Ecológico
Capixaba: Rumo à Agricultura Agroecológica e Orgânica tem o objetivo de identificar e traçar estratégias para a transição
da agricultura convencional para uma
com mais responsabilidade ecológica.
O pacto vai possibilitar a instrumentação de um programa de produção agrícola mais ecologicamente responsável,
visando tornar a cidade de Viana a Capital Estadual da Alimentação Orgânica e
Agroecológica, com alimentos mais saudáveis e agregando valor ao campo. O
acordo prioriza unidades da agricultura
familiar e pretende incentivar as unidades

40

rurais do município a produzir alimentos
sem agrotóxicos.
O programa traz uma série de ações,
como certificação agroecológica, assistência técnica rural, cessão de biodigestores, programas de cursos de qualificação para manejo, horas-máquina para os
produtores rurais.
“A utilização de produtos químicos na
agricultura tem prejudicado aquilo que
a natureza sempre nos deu, o alimento.
Por isso, devemos repensar a produção
agrícola. É necessário criar condições de
manutenção dos nossos produtores e
fixação deles na terra, dando condição
para que eles produzam de forma ecologicamente responsável”, salientou a promotora de Justiça Isabela de Deus.

“É preciso investir em uma política
orgânica e responsável com o meio ambiente na produção agrícola. Devemos
levar conhecimento e novas técnicas de
manejo para que as propriedades se tornem mais produtivas. Para isso, o município vem apoiando várias estratégias e
ferramentas que vão possibilitar aqueles
que querem fazer empreendimentos que
possam produzir na cidade de Viana”,
pontuou o prefeito Wanderson Bueno.
A iniciativa é do Ministério Público do
Estado (MPES) em conjunto com a Prefeitura de Viana, Secretaria de Estado de
Agricultura (Seag), Ministério da Agricultura, Incaper, Ifes, Faculdade de Direito
de Vitória (FDV) e Câmara Municipal de
Viana.

Apicultores

Lúpulo

Conhecida como a cidade da cana e do mel, Viana
recebeu em 2021 mais um importante investimento
para a Casa do Mel: mais de R$ 181 mil em equipamentos para fomentar a produção do alimento. Os
materiais foram entregues à Associação Vianense
de Apicultores (Aviapes) para aumentar a produção
de mel e cera no município. Entre os equipamentos estão 14
carrinhos de apicultura, 14 fumigadores e 280 caixas de abelha
com melgueira e alimentador.

Viana já está com sua plantação experimental de lúpulo,
no Viveiro Municipal, em Viana Sede. As mudas serão repassadas para os produtores de cerveja artesanal. Em visita
de intercâmbio científico ao Viveiro Ninkasi, em Teresópolis,
na região serrana do Rio de Janeiro, o viveiro cedeu mudas
para a construção do primeiro campo de lúpulo experimental de um município do Brasil. O lúpulo é um dos insumos
utilizados na produção da cerveja. O Ninkasi é o maior e
mais respeitado viveiro de lúpulo do País e o primeiro a
ter mudas com certificação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
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INVESTIMENTOS NO
AGROTURISMO

AGRICULTURA EM NÚMEROS

✅ Consolidação do Polo Capixaba

ESTRADAS RURAIS

de Cervejas Artesanais e o projeto de
piscicultura

✅

Implantação do Centro de Formação
Profissional do Polo Capixaba de
Cervejas Artesanais – Tecnocerva

RECUPERADAS:

60
KM

DE PATROLAMENTO

✅ Fomento ao plantio de lúpulo - um
dos insumos da cerveja

✅ Fortalecimento da Agricultura Familiar -

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

SÃO PAULO DE VIANA

30 km

80 km

DE REVSOL
APLICADO

DE ESTRADA

ROÇADA

Viana de olho na
piscicultura

Usina de
compostagem
Em 2021, a Usina de Compostagem de Viana produziu 2,4 mil
toneladas de composto, que foram
disponibilizados aos agricultores. A
expectativa de produção para 2022
é de 3 mil toneladas. Por semana,
são produzidas 70 toneladas do
material. A usina, que tem o objetivo de transformar os resíduos
orgânicos industriais gerados pela
empresa Real Café em um pré-composto de qualidade para os agricultores, é um caso de sucesso de
parceria entre prefeitura, Incaper e
a Real Café.

A Prefeitura de Viana iniciará, em
breve, um programa de fomento à
piscicultura na cidade, coordenado
pelas Secretarias de Agricultura e
de Desenvolvimento Econômico.
No projeto, a prefeitura disponibilizará a produção de tanques escavados gratuitamente, além de dar
assistência técnica. A Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
tratará de linhas de financiamento
e apoio à organização de associações e cooperativas. “Observamos
o potencial técnico e econômico no
desenvolvimento da piscicultura em
Viana. Investiremos para que nos
próximos anos o município tenha
uma nova alternativa econômica
que gere renda para o vianense”,
destaca o secretário César Albenes.
Para a elaboração do programa,
foram feitas visitas a produtores
de peixes em diversas localidades.

10

OPERAÇÕES

TAPA-BURACOS
NA ZONA RURAL

Produtores
cultivam
café conilon
de unidade
prisional
Internos e internas da Penitenciária de Segurança Média 2, no
Complexo de Viana, trabalham
diariamente na produção de 30 mil
mudas de café conilon, variedade
Conquista, em uma parceria firmada entre Prefeitura de Viana, Secretaria da Justiça (Sejus) e Incaper.
A proposta é que as mudas sejam
doadas a pequenos agricultores
do município como uma alternativa para aumentar a renda familiar.

Assista a
matéria do
Jornal do
Campo –
TV GAZETA
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Viana ouve a população para
traçar estratégias e ações

V

iana foi o único município do Estado a realizar audiências públicas para discutir o Orçamento
Público Municipal, uma ferramenta de
transparência, cidadania, diálogo e consulta à população. Algumas ações realizadas a partir do pedido de moradores,
por exemplo, costumam ser obras de escolas, praças, pavimentação asfáltica de
ruas, serviços, revitalização de parques
ou praças e demais melhorais para a cidade.
O Orçamento Participativo ocorreu
em todos os bairros do município, inclusive na área rural.

Audiências públicas para discutir o Orçamento Público Municipal como ferramenta de transparência, cidadania, diálogo e consulta à população

28
1.624

reuniões realizadas

21
2
42

moradores participaram

bairros

na área urbana

5

localidades

na área rural
abrangendo

segmentos – empresarial e religioso
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E para 2022?

Com foco em ações voltadas para o
vianense, em um futuro próximo, todos
os prédios públicos, escolas e unidades
de saúde serão interconectadas através
de fibra ótica. Além disso, todos os prédios públicos, escolas, unidades de saúde
e alguns equipamentos públicos, como
praças e parques, passarão a contar com
rede wi-fi para acesso público à internet.
Além de tornar o serviço público mais
eficiente, essa rede permitirá a segurança dos dados dos cidadãos e permitirá
à administração pública prover uma série de outros serviços como aplicativos,
agendamento on-line de serviços, TV
Viana, entre outros projetos.
A saúde de Viana será toda informatizada, com novos computadores e sistema de gestão integrado e on-line. Será
possível agendar consultas, vacinas, exames por meio do sistema digital, verificar
consultas realizadas com prontuário eletrônico, controle de distribuição de me-

dicamentos, entre outros. E todas as unidades de saúde terão uma rede wi-fi, que
permitirá acesso à internet e aos serviços
on-line que a cidade oferece.
Outro ponto importante a se destacar é a ampliação do investimento em
infraestrutura, uma das principais metas
do meu governo. Vamos pavimentar todas as ruas que ainda necessitam desse
investimento, ou seja, queremos acabar
com as ruas de barro da cidade.
Lançaremos o programa Minha Rua
Melhor, em breve! Essas iniciativas se juntam ao que tratamos desde o início deste primeiro ano de governo, que é cuidar
das pessoas.
Queremos que os vianenses ocupem
espaços públicos com segurança para
horas de lazer e a prática de esportes.
Temos estádio, parques, campo de bola
e praças para isso. Planejamos proporcionar que as escolas, de segunda a sexta, sejam locais onde se pratiquem moda-

lidades esportivas.
E destaco que, no meio ambiente,
queremos instituir a política de bem-estar animal, controlar a população de animais urbanos e buscar parcerias para o
cuidado de animais doentes, que estão
em nossas ruas.
Também será criada uma Central de
Serviços para atender as demandas e
possibilitar ao cidadão avaliar a qualidade
dos atendimentos que ele mesmo utilizou
para que se possa organizar a cidade em
parceria com os munícipes.
Todas essas expectativas tomam vulto devido à credibilidade de uma cidade
em franco crescimento, a Capital capixaba da Logística, que atrai investimentos e
novos empreendimentos. Emprego, renda, segurança, saúde e educação para o
vianense tendem a se aprimorar cada vez
mais. Até a próxima.
Wanderson Bueno
Prefeito de Viana
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