
Carta aberta ao Governador  

Do Estado do Espírito Santo  

Aos Exmo. Sr. Governador  

Paulo César Hartung Gomes  

Excelentíssimo senhor governador, muitos dos que garantiram sua  

eleição o fizeram porque, o senhor demonstrou ser a esperança de  

fazer um governo com mais esperança para o nosso Estado do  

Espírito Santo. Movidos por essa esperança, independente das  

limitações de recursos, acreditamos na sensibilidade do senhor e  

da atual equipe de governo para uma resposta às reivindicações  

emanadas da população católica a quem servimos e  

representamos como bispo e padres no Sul do nosso Estado.  

Neste sentido, vimos através desta CARTA ABERTA, entregue  

em mãos, ao vice-governador, o senhor César Colnago, solicitar  

ao Senhor Governador do Estado posicionamento a respeito das  

seguintes proposições:  

01 - Saúde pública: A população tem enfrentado muita  

dificuldade para encontrar um tratamento hospitalar adequado e  

também medicamentos necessários no SUS. É urgente um maior  

investimento na saúde pública no sul do Estado. É também  

preciso maior cuidado com a Saúde mental, pois há uma grande  

demanda dos casos de psiquiatria, alcoolismo e dependência das  

drogas ilícitas. A cultura local é fortemente marcada pelo  

alcoolismo com frequentes vítimas fatais. A Rede Abraço do  

Estado está desarticulada e os municípios não oferecem esse  

serviço.  
 



2 - Insegurança na cidade e no interior: O índice de violência  

tem crescido assustadoramente nas cidades e no interior. A  

população vive com medo e é nítida a insegurança,  

principalmente nos distritos, onde a ausência do estado é muito  

sentida. Faz se necessário um forte e eficaz combate contra os  

assaltantes que agem até durante o dia, e também contra o tráfico  

de drogas. Neste sentido, é necessária uma maior inteligência  

polícia. Ás vezes poucos indivíduos causam uma grande  

desordem e insegurança e, estes, poderiam ser facilmente  

detectados e punidos.  

São comuns os comentários sobre a falta de isenção por parte das  

autoridades responsáveis. Não há equipe isenta para mandados e  

apreensões. As pessoas ficam sabendo antes da abordagem da  

polícia.  

3 - Pavimentação da Estrada da ES - 379: Priorizar e agilizar  

a execução do asfaltamento da ES-379, trecho Castelo x Muniz  

Freire x Iúna, projeto já anunciado, por várias vezes, nas redes de  

comunicação.  

Ressaltamos que se agrava ainda mais a situação precária do  

trecho da ES-379 indicado com o período chuvoso e o trânsito  

intenso de caminhões e carretas direcionado à exploração de  

mármores e granitos.  

Tendo em vista que essa estrada é acesso rotineiro de pequenos  

produtores rurais, de crianças para a escola, professores e  

moradores, vimos reivindicar que nossa solicitação seja atendida  

com a maior urgência possível. Gostaríamos de acrescentar que o  

asfaltamento desta Rodovia Estadual 379 também contribuirá para  

um melhor fluxo de turismo a nossa região.  
 

4- Planejamento estratégico visando o desenvolvimento do  

Sul do Estado do Espírito Santo a exemplo do que acontece na  

região norte.  



5- Consórcio do Caparaó: qual o pensamento do governo para  

a revitalização deste projeto, considerado por nós de grande  

importância para a nossa região?  

6- Quais as perspectivas de melhoria no atendimento à saúde,  

principalmente no que se refere às especialidades médicas,  

inclusive com relação à saúde mental para nossa região do  

Caparaó?  

7- Quanto aos novos investimentos em municípios do litoral  

sul (novos portos, indústrias, etc) o Estado tem estudado  

maneiras de absorver a questão humana (hospitais, moradias,  

etc) para essa massa humana que vai habitar esta região?  

8- Diante da crise hídrica o Estado tem projetos para se criar  

grandes reservas de água na região sul do Estado?  

9 - Quanto às estradas de rodagem e mobilidade urbana: No  

campo, o projeto "Caminho do Campo" representou grande  

esperança e trouxe, principalmente para os distritos do Sul do  

Estado, um desejo maior de se manter no campo. É  
extremamente necessária a retomada deste projeto. Para a  

Cidade de Cachoeiro é necessário, de maneira urgente, um  

plano estratégico de mobilidade urbana. Algumas sugestões:  

 

1) Ponte que liga a Estrada do Valão ao Bairro Rubem Braga;  

2) Pavimentação asfáltica da estrada que liga o Bairro Rubem  

Braga e Vilage com a estrada do contorno que passa na  

Fábrica de Cimento; 3) Ponte ligando o Bairro União à  

estrada, do Contorno (Estrada do Itabira); 4) Contorno  
 

 

 

 

 



ligando a Rodovia Cachoeiro - Alegre à BR 101 passando pelo  

Bairro Aeroporto.  

10 - Quanto a CESAN. Nota-se que essa empresa estatal  

cuida apenas do tratamento da água. Muito pouco investe-se  

no tratamento de esgoto e na manutenção e recuperação dos  

mananciais. Sugerimos uma política mais eficaz nessa área.  

Para concluir lembrarmos que, estas questões foram apresentadas  

e dialogadas com o senhor vice-governador que, se comprometeu  

encaminhar ao senhor. Sem mais, continuamos na esperança de  

uma atenção especial a essas questões, com projetos concretos  

para o sul do nosso Estado do Espírito e de uma gestão  

compatível com esperança levantada durante a campanha  

eleitoral.  

Bispo e Padres da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim  

Em nome destes assinam o bispo, o Coordenador Diocesano de  

Pastoral, O Coordenador da Equipe Diocesana para a Caridade,  

Justiça e Paz, e os Coordenadores dos Regionais.  

Jerônimo Monteiro, 18 de junho de 2015.  
 

 

 

 

     

  


