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INDICAÇÃO  Nº     /2018 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no uso de suas atribuições 

regimentais contidas nos Artigos 141 e 174, aprovados pela Resolução nº 
2.700, de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. Governador do 

Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 
 

I N D I C A Ç Ã O 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, Indicar a V.Exa. para que o 
Governo do Estado determine à Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca a Implantação do Programa de 
Comunicação no Campo, à instalação de uma Torre de Telefonia Móvel e 

Internet 3G na comunidade de Vila Esperança, localizada no município de 
Vargem Alta. 

 

Senhor Governador, 
 

A Indicação que ora apresentamos é um apelo dos três mil moradores, das 
famílias, dos produtores rurais, da Vereadora Anna Maria Pedruzzi Gaburro, 

da comunidade de Vila Esperança, localizada no município de Vargem Alta. 
 

O serviço é necessário e de fundamental importância para ao homem do 
campo, melhorando o desenvolvimento às comunidades rurais acima 

citadas, incentivando a venda de seus produtos e vai incentivar a geração 
de novas oportunidades de rendas para as famílias que ali residem e 

possuem o seu comércio. 
 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o desenvolvimento do homem 
do campo e no interior do Estado é a falta de telefonia móvel e internet 3G 

no meio rural. Uma significativa fatia da população ainda não tem acesso à 

telefonia móvel. No futuro o acesso aos meios avançados de comunicação e 
seus diferentes suportes tecnológicos, será inda mais relevante. 

 
No trecho acima citado todos vivem da agricultura familiar. O agronegócio 

vem se desenvolvendo e crescendo a cada dia, necessitando da internet 3G 
e da telefonia móvel, que facilitará a comercialização dos produtos e a 

comunicação dos moradores com o resto do mundo. 
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As tecnologias de informação e de comunicação abrem novas perspectivas 

à sociedade do futuro. A informação, uma vez produzida, circula 

instantaneamente, pode ser recebida, tratada, incorporada em esquemas 

lógicos, científicos, transformada por cada um de nós em conhecimento 

pessoal, acréscimo de compreensão, sabedoria, em valor acrescentado para 

o mercado ou a sociedade. 

A Internet possibilita hoje uma difusão rápida, através das novas 

tecnologias de informação, do conhecimento permitindo às empresas não 

só melhorar a sua eficiência mas fundamentalmente oferecerem novos 

produtos e serviços pelos quais os consumidores, através dos mecanismos 

de mercado, manifestam a sua preferência. 

Através da Internet é, hoje, permitido ter acesso à informação e fontes de 

informação em bibliotecas, serviços de informação e documentação e 

arquivos, fazendo pesquisa em bases de dados, em linguagem natural ou 

controlada e tendo, para, além disso, acesso a monografias, artigos de 

periódicos, dissertações, actas de congressos, comunicações e relatórios, 

enciclopédias e dicionários. 

 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa Excelência solicitar apoio no sentido 

de atender a reivindicação contida nesta Indicação, por ser um sonho dos 
três mil habitantes da comunidade de Vila Esperança, localizada no 

município de Vargem Alta. 
 

 
Palácio Domingos Martins, em 06 de dezembro de 2018. 

 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-MDB 

 

mailto:luziatoledo@al.es.gov.br

		2018-12-06T15:41:01-0200




