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Ministério do Desenvolvimento
Regional renova contratos e garante
recursos para macrodrenagem no ES
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Governo do ES lança
aplicativo “Ônibus GV”
na grande Vitória

REPRODUÇÃO

ECONOMIA

> P4

Banestes encerra
primeiro trimestre
com lucro de
R$ 63 milhões

Após solicitação da bancada federal capixaba e do governador Renato Casagrande, o Ministério do Desenvolvimento Regional 

autorizou a renovação, até o final do próximo ano, do prazo dos contratos para obras de macrodrenagem. O Estado poderá 

prosseguir com os investimentos que totalizam mais de R$ 238 milhões.
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SÃO GABRIEL DA PALHA-ES
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Qualificação profissional gratuita com mais de
8.200 vagas em 43 cursos
O Qualificar ES é realizado 
em conjunto com o 
Programa Estado Presente 
em Defesa da Vida, atuando 
nos bairros com alta 
vulnerabilidade social, 
visando a redução da 
criminalidade. Atenderá, 
ainda, os cidadãos de todo o 
Espírito Santo, que desejam 

se qualificar para o mercado 
de trabalho. A meta da Secti 
é ofertar 170 mil vagas até o 
ano de 2022. O governador 
Renato Casagrande 
participou do lançamento e 
ressaltou a importância do 
programa Qualificar ES. “É 
um programa que estamos 
lançando e vai atingir 170 

O QUALIFICAR ES
É REALIZADO EM
CONJUNTO COM O
PROGRAMA ESTADO
PRESENTE EM
DEFESA DA VIDA

mil pessoas em quatro anos. 
Ter uma qualificação não 
significa que o emprego está 
garantido, porém, é um 
caminho que permite a 
pessoa ter uma ocupação e 
poder desenvolver seu 
talento, sua capacidade. A 
qualificação é um passaporte 
ao emprego", afirmou.
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