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PT faz
debate com
candidatos

EDITORA:
O PT nacional faz hoje, às 11h,
ELISA
RANGEL
seu oitavo debate entre os
erangel@redegazeta.com.br
candidatos a presidente nacional
Tel.: 3321.8332
do partido. Seis pessoas estão
agazeta.com.br/política
na disputa. A eleição acontece
no dia 10 de novembro.
gazetapolítica

PEDRA AZUL
“VIZINHOS” PODEM
AJUDAR NA EMANCIPAÇÃO

Troca de domicílio eleitoral é aposta para ter 12 mil habitantes
ARQUIVO/AG

NATÁLIA BONGIOVANI

RAIO-X DA REGIÃO

nbongiovani@redegazeta.com.br

Conhecido por abrigar a
Pedra Azul, um dos principais pontos turísticos
do Estado, o distrito de
Aracê, em Domingos
Martins, tem o desafio de
chegar a 12 mil habitantes para que a região, que
engloba 21 comunidades, seja emancipada.
ÉoqueprevêaLeiComplementar 416/08, já
aprovada pelo Congresso
Nacional, e que deve ser
sancionada pela presidente Dilma Rousseff (PT) até
o próximo dia 3.
Como o último Censo
feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado
em 2010, aponta que a região possui apenas 8.231
habitantes, moradores de
Aracê elaboram estratégias para garantir que o
distrito consiga se emancipar de Domingos Martins.
Uma delas é a campanha
proposta por pessoas que
possuem casas secundárias
naregião.Aideiaéqueestes
“vizinhos”,muitosdelesque
moram na Grande Vitória,
por exemplo, mudem o domicílio eleitoral para o distritodeAracê,oqueaumentaria consideravelmente o
número de habitantes.
“Há uma movimentação grande de pessoas que
se preocupam com a preservação de Pedra Azul e
que podem completar o
quórum”, afirma Joaquim
Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento
Sustentável de Pedra Azul
do Aracê, organização
criada para fomentar a
emancipação da região.
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A região de Pedra Azul possui 8.231 habitantes, segundo o último Censo

Eosmoradorestêmuma
exigência peculiar para que
a região seja emancipada:
osvereadoresdacidadedeverão ser voluntários.
“Sobraria dinheiro para
aplicar em outras áreas que
a sociedade reclama. Domingos Martins não consegue atender às necessidades de Aracê, que fica a 60
km da sede. Nós temos pequenas favelas, ocorrências
policiaistodasemana,eisso
ameaçaumlocaldeatração

MORADORES
“A emancipação seria
totalmente positiva.
Teríamos mais chance
de crescer e fazer
mais pelas nossas
comunidades
carentes”

“Sou favorável se
houver vereadores
sem remuneração.
Se não for assim,
sou 1.000% contra.
Tem que ser um
trabalho voluntário”

MARIA ULIANA
Fabricante de produtos
caseiros

CLÁUDIO DOS SANTOS
Taxista

possui 11 escolas
municipais, uma
estadual e três creches.
Quanto à saúde, são
cinco postos de
atendimento.

Economia

A economia do distrito
de Aracê representa de
20% a 30% da receita
de Domingos Martins,
e baseia-se no turismo
e na agricultura. O
distrito possui mais de
200 estabelecimentos
comerciais,
destacando-se pousadas,
hotéis e restaurantes.
Aracê é responsável
ainda pela produção de
70% da água consumida
na Grande Vitória.

Clima

A região apresenta a
segunda maior mata
natural do país, além de
ter o clima considerado
o terceiro melhor do
mundo.

Serviços

O distrito de Aracê

turística”, declara o conselheiro da Agência Viva Pedra Azul, Cláudio Calmon.
O prefeito de Domingos
Martins, Luiz Carlos Prezoti (PP), o Carlinhos Borboleta, é favorável à separação e acredita que o distrito deslancharia com a
emancipação.
“Aracê tem potencial e
estrutura para comportar
um município. Venda Nova do Imigrante, que é menor, deslanchou quando
virou município. Por que
não Pedra Azul?”.
ADIAMENTO
Ainda essa semana, o
pedido de emancipação do
distrito deve ser retirado
da Assembleia Legislativa.
A ideia é adequar o requerimento à nova legislação e
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Outras regiões

Além de Aracê, outras
13 localidades querem
emancipação no Estado:
Campo Grande e Nova
Rosa da Penha, em
Cariacica; Guriri e Nestor
Gomes, em São Mateus;
Bebedouro e Desengano,
em Linhares; Grande Jucu,
em Vila Velha; Santa Cruz,
em Aracruz; Itaoca, em
Cachoeiro de Itapemirim;
Paulista, em Barra de São
Francisco; Braço do Rio,
em Conceição da Barra;
Piaçu, em Muniz Freire;
Pequiá, em Iúna; e Ibituba,
em Baixo Guandu.

EMANCIPADAS

14

regiões

É o número de
localidades no
Espírito Santo que
querem virar
município.

reapresentá-lo ao Legislativo dentro de três meses.
Hoje, às 19 horas, moradores da região reúnem-se em São Sebastião
do Aracê para discutir a
emancipação. No próximo dia 4, participam em
Vitória de uma audiência
pública sobre o tema na
Assembleia.

