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Infraestrutura de Aracruz está entre os fatores de atratividade do município
16.03.2015

Aracruz reúne, atualmente, diversos fatores de atratividade para o desenvolvimento da região.
Porto, rodovia, ferrovia e aeroporto, que poderiam integrar uma Plataforma Logística. Mas para
colocar a região na rota de um potencial desenvolvimento econômico, segundo o economista e
vicepresidente Institucional do Espírito Santo em Ação, Orlando Caliman, o município precisa
desenvolver um planejamento estratégico com visão de longo prazo.
"A cidade tem uma base produtiva local formada por empresas âncoras e com forte potencial de
diversificação. É preciso alinhar mecanismos que assegurem a capacidade de expansão territorial
para as atividades econômicas com um bom Plano Diretor Municipal (PDM), com ordenamento no
uso e ocupação do solo", explicou.
As perspectivas para a economia do município foram debatidas durante palestra realizada pela
Associação Movimento Empresarial Aracruz e Região (Amear), que aconteceu no auditório da Estel, e contou com a presença de mais de 100 empresários.
"A discussão sobre a economia local foi uma excelente oportunidade para a classe empresarial de Aracruz para entender o momento econômico do país e
o que isso reflete nos cenários municipal e estadual. É na crise que também temos a oportunidade de identificar os próximos passos", disse o presidente
da Amear, Áureo Machado.
O prefeito do município, Marcelo Coelho, esteve no evento e reconheceu que o momento atual pede reflexão. "Aracruz vive um cenário de crescimento
econômico. O debate foi uma grande oportunidade para alertar e saber o que podemos fazer para continuar prosperando. A Amear, através da sua união
da classe empresarial, tem nos ajudado a conhecer e a trilhar o caminho para o desenvolvimento da cidade", disse.
Amear
Além do município de Aracruz, a Amear abrange áreas como Ibiraçu, Fundão e João Neiva. A associação tem por objetivo a implementação de um plano
de gestão sustentável em âmbito municipal, assim como promover projetos e ações de caráter econômico, social e ambiental, apoiando iniciativas e
incentivando a participação em um processo de discussão e decisão das questões de relevante interesse geral da sociedade.
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