PREFEITURA E GOVERNO ANUNCIAM NOVAS OBRAS PARA
PORTO SECO E ITAPINA
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Nesta sexta-feira (18), durante a cerimônia de inauguração da rodovia ES 446, que liga Colatina a
Itaguaçu, e da Ponte sobre o Rio Santa Joana, o governador Renato Casagrande, junto do prefeito
de Colatina Guerino Balestrassi, confirmou mais obras importantes para o município.
Nos próximos dias, será dada a Ordem de Serviço para as obras de melhoria na região do polo
industrial do Porto Seco de Colatina. O governador Casagrande anunciou também que o
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES) já irá planejar as melhorias na
estrada que liga a ponte de ferro de Santa Joana até o distrito de Itapina.
Além disso, Renato Casagrande e Guerino Balestrassi confirmaram o interesse do Governo do
Estado em desenvolver, junto com a administração municipal, o plano estratégico da Rota Turística
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de São Pedro Frio, em Colatina. O governador informou, inclusive, que iria sobrevoar a área para
conhecer as potencialidades da região.
Em seu pronunciamento, Guerino Balestrassi agradeceu ao governador pelos investimentos
recentes e lembrou, com emoção, que muitos destes projetos que agora se tornam realidade
nasceram do empenho e planejamento das primeiras gestões dele e de Casagrande. O prefeito de
Colatina também lembrou com carinho das famílias da região de Santa Joana, que agora podem ver
o sonho da estrada e da ponte realizados.
Durante a sua passagem por Colatina, o governador Renato Casagrande recebeu uma homenagem
da empresa Bagó, que está instalada em Colatina e que é uma das mais importantes na área do
mercado farmacêutico na América Latina.
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