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Em sessão extraordiná-
ria, realizada no dia 19 
de setembro, a Câmara 
colocou em votação o 
projeto de Lei do Poder 
Executivo que solicita 
abertura de crédito adi-
cional suplementar de 
mais de R$ 8 milhões. 
Apesar do período de 
90 dias em tramitação 
na Casa de Leis, a pau-
ta gerou polêmica entre 
alguns vereadores, que 
solicitaram mais infor-
mações para avaliar a 
proposição, que aumen-
ta em mais de 30% o 
orçamento até o final 
deste ano.

“Entendemos que a Pre-
feitura precisa adequar os 
valores orçados de 2014 
à realidade atual dos gas-
tos no que diz respeito ao 
pagamento de pessoal e 
encargos sociais, custeio 
e contrapartidas de con-
vênios que foram insufi-
cientes aos previstos na 
Lei Orçamentária Anual 
de 2014. A administração 
pública utiliza o crédito 
suplementar sempre que 
alguma dotação torna-se 
insuficiente para o aten-
dimento das despesas”, 
explicou o Presidente da 
Câmara, Silvio Rodrigues 
de Oliveira (Silvio do Ba-
rateiro).

Durante a discussão do 
projeto, o vereador Lu-
ciano Salgado (Pingo) 
reivindicou que a Prefei-
tura inclua no projeto in-
formações importantes 
como a fonte dos recur-

sos para o crédito adicio-
nal. “Não foi colocado 
de onde vai vir o excesso 
de arrecadação. É o que 
queremos saber. Foi uma 
das matérias mais trucu-
lentas que a Câmara já 
debateu. Em momento 
algum a oposição tentou 
atrapalhar ou dificultar a 
realização das ações em 
prol da população, só 
queríamos que as coisas 
fossem mais transparen-
tes por parte do Execu-
tivo”, comentou o par-
lamentar, que também 
solicitou que seu parecer, 
como membro das Co-
missões, fosse registrado 
em separado.

“As indicações dos re-
cursos da suplementa-
ção foram passadas para 
a Câmara e anexadas à 
matéria para que todas 
as comissões pudessem 
dar os pareceres”, infor-
mou o vereador Carlos 
Alberto dos Santos.

Ainda durante discus-
sões, o vereador Marcus 
Florindo (Marquinho De-
lega) sugeriu cautela na 
aprovação do projeto, 
orientando que a suple-
mentação fosse realizada 
em três partes, para que 
o Legislativo pudesse 
acompanhar os gastos da 
administração com mais 
segurança. 

“Acho que nesse impas-
se quem perde é o povo 

de Ibatiba. Entendo que 
um aumento de 30% no 
orçamento é muito, mas 
parar a máquina e atra-
palhar o município eu 
sou contra. Eu sugiro au-
mentar 10% a cada mês, 
até o final do ano. Vamos 
usar o bom senso, pois a 
população está preci-
sando de tratamento de 
câncer e de fazer hemo-
diálise. Estamos em fase 
de campanha eleitoral 
e é preciso ter cuidado 
com isso”, analisou o ve-
reador Marcus Florindo.

Comissões da 
Câmara tiveram 
pareceres 
diferenciados. 
Ao final, projeto 
foi aprovado por 
unanimidade

Câmara investe em capacitação e 
equipamentos para dar melhores 
condições de trabalho aos 
servidores.

Precariedade nas unidades de 
saúde de Santa Clara e Crisciúma 
geram requerimentos para 
administração municipal.

Seminário do Tropeiro, previsto 
para 2015, deve alavancar o 
turismo e a valorização da cultura 
no município.

em Açãoem Ação

Em voTação
Ao final das discus-
sões, a pauta recebeu 
parecer favorável da 
Comissão de Legis-
lação, Justiça e Reda-
ção e da Comissão de 
Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas 
e foi aprovada por 
unanimidade pelos 
parlamentares. 

“A pauta veio para a 

Câmara com pedi-
do de urgência por 
parte do Executivo e 
teve os pareceres das 
comissões votados e 
aprovados. Para todas 
essas decisões sempre 
consultamos o plená-
rio, que é soberano, 
e também contamos 
com a competência 
do nosso setor jurídi-
co”, reforçou o Presi-
dente da Câmara, Sil-
vio do Barateiro.

Crédito adicional de R$ 8 milhões 
para a Prefeitura gera polêmica

pág2 pág3 pág5

<	

<	Vereador Marcus Delega sugere que a suplementação 
no orçamento seja feita em parcelas, de acordo com 
prestação de contas do executivo 

<	

Em projeto de Lei, 
Prefeitura solicitou 
abertura de crédito 

de mais R$ 10 milhões 
para cobrir gastos 

diversos até o final 
de 2014. Presidente 

Silvio do Barateiro 
reforça em plenário os 

procedimentos legais 
para análise, parecer e 

votação dos projetos
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Sempre primando pelo 
cumprimento da le-
galidade e das ações 
transparentes na Câ-
mara de Ibatiba, mais 
uma vez preparamos 
essa edição do Legis-
lativo em Ação com 
informações dos traba-
lhos desenvolvidos pe-
los vereadores dentro 
e fora do parlamento, 
assim como evidencia-
mos notícias úteis e de 
serviço público para os 
ibatibenses.

Nas últimas semanas, 
nossa equipe se em-
penhou em analisar 
importantes projetos 

de Lei do Executivo, como 
a abertura de crédito adi-
cional suplementar, que, 
após a aprovação por 
unanimidade dos verea-
dores, vai ajudar a admi-
nistração a equilibrar suas 
finanças e oferecer um 
pouco mais de subsídios 
para a continuação de 
programas básicos e ser-
viços de diversas áreas.

Sabemos que nosso mu-
nicípio precisa de muito 
mais e estamos dispostos 
a ajudar no que for preci-
so, buscando parcerias nas 
diversas esferas, seja fe-
deral, estadual e regional, 
para que nossos objetivos 

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Silvio do Barateiro
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Câmara investe 
em cursos de 
capacitação para 
concursados e em 
equipamentos 
para dar melhores 
condições de 
trabalho aos 
servidores

Com a adequação do 
quadro de pessoal da 
Câmara, após a posse 
dos novos servidores 
concursados, a ordem 
agora é capacitar os pro-
fissionais e estruturar o 
ambiente de trabalho 
de forma a garantir o 
pleno funcionamento da 
Câmara e a prestação de 
serviços aos parlamen-
tares e à população.

“A realização do con-
curso foi mais uma eta-
pa cumprida do nosso 
plano de transparência 
na Câmara. Agora, es-
ses servidores estão re-
cebendo importantes 
capacitações para de-
sempenharem cada vez 

Modernização e 
atualização profissional

melhor seu papel na Casa 
de Leis, no apoio aos ve-
readores e nos serviços 
que podem ser presta-
dos aos ibatibenses”, ex-
plicou o Presidente Silvio 
do Barateiro.

De acordo com o técnico 
contábil Renato Alvares, 
os cursos, seminários e 
congressos dos quais os 
novos funcionários estão 
participando são impor-
tantes para aprofundar 
os conhecimentos espe-
cíficos da área pública.

<	Atual gestão do Legislativo investe em diversos cursos 
de capacitação para os novos servidores concursados

como pessoas públicas e 
comprometidas com a so-
ciedade sejam alcançados.

Nesta edição, o leitor tam-
bém se informará sobre os 
resultados dos nossos tra-
balhos junto ao poder mu-
nicipal, seja por meio de re-
querimentos, solicitações, 
emendas parlamentares e 
reuniões com as comuni-
dades, como as obras de 
infraestrutura que estão 
sendo realizadas em Santa 
Clara e Crisciúma.

Acompanhe sempre nos-
sas ações por meio do por-
tal www.camaraibatiba.
es.gov.br.

Um forte abraço!

“Somos incentivados a 
nos capacitar sempre. 
Com isso, podemos reali-
zar um trabalho cada vez 
mais eficiente e transpa-
rente, melhorando nossa 
forma de atuação”, co-
mentou Renato.

Em pouco mais de dois 
meses os profissionais já 
participaram de cursos 
nas áreas administrativa, 
contábil e jurídica, que 
abordaram temas espe-
cíficos  como elaboração 
de termo de referência, 

licitações públicas, fis-
calização de contratos, 
atendimento ao cidadão, 
prestação de contas, 
gestão patrimonial, en-
tre outros assuntos.

E com a chegada dos fun-
cionários, a Câmara tam-
bém está investindo na 
modernização das ferra-
mentas de trabalho, que 
incluem computadores, 
notebooks, impressores, 
scanner, projetor e tela de 
projeção, e também em 
mobiliário de escritório. 

Legalidade das ações
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Vereadores 
alertam sobre 
precariedade 
na estrutura 
das unidades 
de saúde dos 
distritos e enviam 
requerimentos 
para administração 
municipal

A precariedade da es-
trutura dos postos de 
saúde dos distritos de 
Santa Clara e Crisciúma 
foram temas constantes 
das pautas de discussão 
e de requerimentos dos 
vereadores de Ibatiba 
nas ultimas sessões. Se-
gundo o vereador Jorcy 

obraS Em 
CriSCiúma
Em visita à comunidade 
de Crisciúma, o verea-
dor João Brito informou 
ainda que na localidade 
há muitos entulhos. 
“Senti que a região está 
abandonada. E não é 

difícil fazer o serviço, pois 
a administração tem má-
quinas e caminhões que 
podem ajudar na limpeza 
e na retirada de entulhos”, 
comentou.

De acordo com o Presi-
dente Silvio Rodrigues, 
a comunidade de Crisci-
úma e Santa Clara vêm 

Melhorias para postos de saúde 
de Santa Clara e Crisciúma

Vereadores comemoram resultados 
do Projeto Solidariedade e Esperança

Desde 2005, o Projeto 
Solidariedade e Espe-
rança, sediado no bair-
ro Lacerda, desenvolve 
atividades esportivas, 
de educação e lazer a 
centenas de crianças e 
adolescentes. Na última 
semana, o Presidente da 
Câmara Silvio do Bara-
teiro e o vereador Elias 
Cândido da Silveira par-
ticiparam das comemo-
rações do 9° aniversário 

da entidade, que reuniu 
apoiadores, parceiros e fa-
miliares dos alunos.

“Precisamos sempre acom-
panhar de perto ações tão 
importantes quanto essas 
desenvolvidas pelo proje-
to. São muitos os jovens 
beneficiados e que pre-
cisam de atividades nos 
seus horários livres, após 
os estudos”, analisou o 
Presidente da Câmara, Sil-

vio do Barateiro.

O projeto Solidariedade 
e Esperança desenvolve 
atividades para apoiar os 
jovens nas tarefas esco-
lares, através de oficinas 
de atividades artísticas, 
culturais e esportivas, de-
senvolvidas por monitores 
educacionais, como com-
plementação da jornada 
escolar, com carga horária 
de quatro horas diárias.

Podem participar das 
atividades do projeto os 
alunos regularmente ma-
triculados nas escolas mu-
nicipais que se encontram 
em situação de vulnerabi-
lidade social, consideran-
do o número de vagas dis-
poníveis para cada turno.

A sede do projeto Solida-
riedade e Esperança será 
na Rua Projetada, s/n, 
Bairro Lacerda, Ibatiba.

<	Vereadores participaram das atividades em comemoração 
aos 9 anos do Projeto Solidariedade e Esperança

<	Atenção voltada para o Posto de Saúde de Santa Clara

recebendo importan-
tes obras estruturais, 
mas é preciso realizar 
também os serviços de 
limpeza, pois grande 
parte do entulho en-
contrado é proveniente 
das obras da Prefeitura 
na localidade.

“Fizemos uma visita à 
Crisciúma, juntamen-
te com o Prefeito José 
Alcure, e vimos as ne-
cessidades da localida-
de, que está receben-
do importantes obras, 
como o calçamento de 
todas as ruas e a cons-
trução de escola. Sabe-
mos que houve troca 
das empresas que pres-
tam serviço de limpeza, 
mas o povo não pode 
esperar mais para a 
retirada de entulhos e 
lixo”, analisou Silvio do 
Barateiro.

Em Santa Clara o ve-
reador Ivanito Barbosa 
também acompanhou 
as obras de pavimen-
tação, colocação de 
quebra-molas e dre-
nagem de ruas, além 
da reforma da creche, 
que será inaugurada 
nos próximos meses. 

Sangi, em Santa Clara 
as paredes da unidade 
de saúde têm infiltra-
ção e não há estrutura 
suficiente para que os 
moradores sejam aten-
didos com segurança e 
comodidade.

“Realmente, o posto 
de Santa Clara deve ser 
reformado com urgên-
cia para dar condições 
dignas aos moradores 
da localidade”, avaliou 
o Presidente Silvio Ro-
drigues.

Os requerimentos tam-
bém receberam a assi-
natura dos vereadores 
Ezequias Mariano e Car-
los Alberto Santos.

“Há mais de 
seis meses, eu 
e o vereador 
Jango pedimos a 
reforma para o 
posto de Santa 
Clara. Precisamos 
dar condições 
para enfermeiros 
e médicos 
trabalharem e 
para a população 
ser bem 
atendida”.

Jorcy Sangi
VEREADOR



Câmara institui o dia 
21 de outubro como o 
Dia Municipal da Família

Estudantes de 
Ibatiba podem 
participar de 
concurso de 
redação

Estudantes da rede 
pública de ensino 
têm até o dia 03 de 
novembro para parti-
ciparem do Concurso 
de Redação “Direitos 
Humanos na escola 
2014”.  O concurso 
destina-se à elabora-
ção de redação sobre 
o tema “Memória e 
Verdade”, com o ob-
jetivo de discutir e 
provocar a reflexão 
do estudante sobre 
o tema, levando em 
consideração o con-
texto político e social 
que ensejou o golpe 
civil e militar de 1964, 
os 21 anos da Ditadu-
ra Militar, a atual de-
mocracia brasileira e 
a Comissão Nacional 
da Verdade.

 O concurso é aber-
to à participação de 
alunos regularmente 
matriculados nas sé-
ries do ensino médio e 

da educação de jovens e 
adultos adolescentes do 
sistema socioeducativo 
e adultos em cumpri-
mento de pena de priva-
ção de liberdade da rede 
pública estadual. Cada 
escola poderá inscrever 
no máximo dez redações 
de autores diversos, que 
serão enviadas por meio 
dos Correios. 

O resultado do concur-
so, contendo os cinco 
trabalhos classificados, 
será divulgado no dia 
21 de novembro, por 
meio do site do CEDH 
www.tjes.jus.br, portal 
dos direitos humanos. 
A premiação do concur-
so será um smartphone 
para o 1º lugar; um no-
tebook para o 2º colo-
cado, e um tablete para 
o terceiro colocado. A 
solenidade de premia-
ção está prevista para 
ser realizada no Palácio 
Anchieta, em Vitória.  <	Projeto foi de autoria do vereador Luciano Salgado (Pingo)
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Projeto aprovado 
pela Câmara 
marca o dia 21 
de outubro para 
comemorações 
em homenagem 
a instituição 
familiar

Projeto de autoria do ve-
reador Luciano Salgado 
instituiu no calendário 
municipal a data de 21 
de outubro como o Dia 
da Família. Com a pro-
posta, a gestão muni-
cipal fica autorizada a 
promover ações de 
integração das fa-
mílias com a reali-
zação de palestras 
nas escolas, ativi-
dades de lazer, cul-
tura e cidadania, com 
o objetivo de apreciar os 
valores morais e éticos 
da família.

auxílio àS 
famíliaS
Os vereadores também 
aprovaram no primeiro 
semestre deste ano o 
projeto de Lei que 
assegura auxílio 
natalidade às famí-
lias nas quais ocorrerem 
gestação múltipla. O au-
xílio será concedido por 
cada criança e será pago 
até a mesma completar 
6 anos de idade

“Esperamos que essa Lei 
possa ajudar as famílias 
com um benefício finan-
ceiro, atenuando o orça-
mento familiar. Esse be-
nefício já está instituído 
desde 2010 em Ibatiba. 
Estamos apenas amplian-
do o tempo de apoio do 
benefício assistencial 
para os casos de gesta-
ção múltipla”, explicou o 
vereador autor do proje-
to, Luciano Salgado. 



Seminário 
do Tropeiro 
em Ibatiba

Evento deverá 
acontecer em 
2015 e tem 
o objetivo de 
alavancar o 
turismo e a 
valorização da 
cultura tropeira 

Com o objetivo de aju-
dar a resgatar e difundir 

a identidade tropeira 
e promover o turismo 
no município, o Presi-
dente da Câmara Silvio 
do Barateiro e o vere-
ador Jorcy Sangi parti-
ciparam das reuniões 
promovidas pelo Ifes 
e Geturi – Associação 
Gestora do Turismo Ru-
ral, para definir e plane-
jar o 1º Seminário Esta-

Jovens fazem juramento à Bandeira
Vereadores e 
autotoridades 
prestigiaram 
o ato cívico 
ocorrido 
na Câmara 
Municipal de 
Ibatiba

O plenário Éden 
Faustino Bernardo 
recebeu no dia 03 de 
outubro aproximada-
mente 31 jovens de 
Ibatiba dispensados 
do serviço militar 
para a solenidade de 
juramento à Bandei-
ra Nacional e entrega 
dos Certificados de 

Dispensa de Incorpora-
ção (CDI). 

O Presidente da Câmara, 
Silvio Rodrigues, o verea-
dor Jorci Sangy, o Prefei-
to Municipal José Alcu-
re, a Secretária de Ação 
Social, Sonia Martins, o 
subcomandante do 14º 
Batalhão Major Eduardo 
Garcia Duarte, as secre-
tárias da Junta do Serviço 
Militar de Ibatiba, Iúna e 
Ibitirama, Eulália Pereira, 
Nilma Melo e Sonia Oli-
veira, respectivamente, 
e além de autoridades 
civis e militares e familia-
res dos jovens prestigia-
ram o evento. <	Jovens, familiares e autoridade do município prestigiam evento de juramento à bandeira no plenário da Câmara de Ibatiba

<	Encontros promovidos pelo Ifes e Geturi reúnem autoridade e 
empreendedores do turismo para planejar eventos para 2015
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dual do Tropeirismo a 
ser sediado em Ibatiba 
no próximo ano.

As reuniões vêm acon-
tecendo desde julho e 
contaram com a pre-
sença do historiador e 
líder do projeto Tropei-
ro Brasil, Carlos Solera, 
responsável por trazer 
o evento ao municí-
pio, por autoridades de 
Ibatiba, representantes 
da Setur, Ifes, Incaper, 
Geturi e demais empre-
endedores do turismo, 
todos trabalhando com 
foco na definição dos 
objetivos do projeto, 

dos investimentos ne-
cessários e da progra-
mação do evento.

Carlos Solera é conside-
rado pai do turismo rural 
brasileiro. É historiador 
e tem dois livros publi-
cados. Foi presidente 
da Associação Brasilei-
ra de Turismo Rural por 
mais de 20 anos Junto 
com Carlos, participou 
da reunião a ex-diretora 
do Museu do Tropeiro 
de Ipoema, em Itabira 
(MG), Elenir Cássia Viei-
ra. O museu representa 
o Tropeirismo da Estrada 
Real, em Minas Gerais.

“Será um evento 
divisor de águas 
para a cultura de 
Ibatiba, capital 
estadual do 
Tropeiro, que 
precisa receber 
mais investimentos 
nessa área. 
Ele trará mais 
reconhecimento 
e movimentará 
nossos 
empreendimentos 
que recebem 
turistas de várias 
partes do país”.

Silvio Rodrigues
PRESIDENTE DA CÂMARA



A temporada 
de chuvas 
se aproxima

Confira alguns 
cuidados que 
devem ser 
tomados pelo 
cidadão, que 
também tem um 
papel importante 
para evitar 
enchentes na 
cidade

A temporada de chu-
vas no Espírito Santo se 
aproxima. E com ela, a 
preocupação dos capi-
xabas com relação aos 
impactos causados pelos 
fenômenos climáticos. 
Pensando nisso, a Câ-
mara de Ibatiba reuniu 
informações da Defesa 
Civil Estadual para ajudar 
na divulgação sobre os 
cuidados que devem ser 
tomados pelo cidadão, 
que também tem um pa-
pel importante para evi-
tar enchentes na cidade. 

A principal atitude é des-
cartar corretamente o 
lixo, pois resíduos como 
sacolas plásticas, papel 
e garrafas PET entopem 

Vimos na edição passa-
da que a política surgiu 
na Grécia Antiga, com 
a união das diversas 
tribos que ocupavam o 
território grego, coman-
dadas pelos patriarcas. 
Dessa união surgiram 
as cidades-estado, de-
nominadas “pólis”. Daí 
veio a palavra “politéia”, 
que diz respeito às de-
mandas administrati-
vas e organizacionais 
da pólis, ou seja, à vida 
urbana. Resumindo: da 
pólis (cidade-estado) 
temos a politéia (refe-
rente à comunidade), e 
desta temos a palavra 
política, definida como 
a “ciência do governo 
dos Estados”.

E como era a vida nas 
cidade-estados? Bom, 
da formação da cidade 
surge o cidadão, que 
era o indivíduo que vi-
via na Cidade, e por isso 
estava sujeito às suas 
leis, que por sua vez 
eram elaboradas pelos 
patriarcas e pelos ma-
gistrados – funcionários 
públicos investidos de 
autoridade, como são 
os nosso juízes. Impor-
tante entender o se-
guinte: na cidade, dife-
rente do que acontecia 
nas tribos, onde tudo 
pertencia a todo mun-
do e tudo era partilhado 
entre os seus membros, 
havia uma divisão mui-
to clara daquilo que era 
PRIVADO e daquilo 
que era PÚBLICO. As-
sim era a vida na pólis: 
cada um tinha uma vida 
privada, que dizia res-
peito a sua casa, ao seu 
patrimônio e à sua fa-
mília; mas existia tam-
bém uma vida pública, 
que dizia respeito à vida 
na cidade, ao espaço 
público ou urbano (ou 
político, pois se tratava 
do espaço da pólis).

Então, na cidade, além 
das casas, existiam os 

espaços públicos: as ruas e 
os canais de água; os tem-
plos dedicados aos deuses; 
a praça onde se instalava 
o comércio; as dependên-
cias dos magistrados; e a 
Acrópole – que  seria a área 
mais nobre, construída na 
parte mais alta da cidade. E 
como acontece hoje, exis-
tia na cidade uma parte 
rural e uma parte urbana, 
pois a base da economia 
era a agricultura, e a terra 
continuava sendo o bem 
mais precioso para qual-
quer cidadão.

E como se decidiam as coi-
sas da vida pública? Para 
isso foram criadas as Insti-
tuições políticas, formadas 
pelos cidadãos da pólis: 
a Assembleia do Povo; o 
Conselho Aristocrático; e 
os Magistrados – que eram 
os responsáveis pela super-
visão das leis e da ordem 
pública. Mas é importante 
perceber que nenhum ci-
dadão era “igual” ao outro, 
pois vimos anteriormente 
que cada tribo que se uniu 
em uma pólis tinha suas 
diferenças de classe – os 
marginais, que não tinham 
nada; os agricultores, com 
seus pequenos pedaços de 
terra; os bem-nascidos, pa-
rentes e pessoas próximas 
aos patriarcas; e os patriar-
cas, que eram os chefes, os 
monarcas, os reis. E além 
deles, na cidade, tivemos 
ainda a chegada dos escra-
vos, que eram trazidos de 
outras regiões.

Curiosamente uma das 
primeiras coisas que se 
vê com a formação das 
instituições políticas é a 
diminuição do poder do 
patriarca, ao mesmo tem-
po em que outras pes-
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soas ricas e influentes 
passam a ter controle 
sobre aquilo que seria 
feito na vida pública. É a 
instituição da ARISTO-
CRACIA, onde preva-
lecia a divisão entre os 
que têm (e possuem o 
direito de participar das 
decisões), e os que não 
têm (e não possuem 
nenhum direito). Mas 
como era de se espe-
rar, o grupo mais pobre 
passou a lutar contra 
esse domínio, pois eles 
tinham consciência de 
que eram cidadãos da 
pólis tanto quanto os 
nobres aristocratas, e 
que tinham direito à 
participação nas deci-
sões políticas da cidade.

Esse clima tenso obri-
gou os aristocratas a 
aceitar a participação 
de LEGISLADORES – 
observadores e analis-
tas da vida pública que 
não estavam ligados à 
aristocracia; para que 
eles colocassem ordem 
nos assuntos coletivos e 
trouxessem a paz. Mas 
ao contrário do que se 
esperava, não é o grupo 
mais pobre que ganha 
força contra a aristocra-
cia, e tampouco é a aris-
tocracia que sai vitorio-
sa, pois nasce aqui a 
figura do TIRANO que, 
com o apoio das elites, 
assume o poder sobre 
os cidadãos da pólis.

NA PRóxIMA EDIçãO
Da tirania surge a de-
mocracia.

A coluna “Entendendo Política” 
é um projeto da AV2 Comuni-
cação e Marketing, veiculado em 
espaço gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal de Ibatiba .
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bueiros ou provocam as-
soreamento em córregos, 
contribuindo para a ocor-
rência de alagamentos.

Durante as chuvas é pre-
ciso tomar cuidado ao 
caminhar por ruas alaga-
das, que podem escon-
der buracos ou bueiros 
sem tampa e causar aci-
dentes graves. As águas 
de enchentes também 
são foco de contamina-
ção, por isso é necessário 
evitar o contato da pele 
com a água, ainda mais 
se ela estiver com pe-
quenas feridas. 

As principais doenças re-
lacionadas às enchentes 
são: febre tifóide, he-
patite A, leptospirose e 
doenças diarreicas. Para 
evitar a contaminação 
por essas doenças é pre-
ciso evitar o contato com 
água e lama. Principal-
mente as crianças devem 
evitar as brincadeiras em 

lugares inundados. 

Ao si-
nal de chuva forte, os mo-
radores de áreas sob risco 
de alagamentos devem 
tomar algumas providên-
cias: a primeira é ficar com 
os documentos pessoais 
em mãos e protegê-los 
em um saco plástico. Ou-
tra medida útil é ter em 
local de fácil acesso uma 
lanterna de pilhas, para se 
orientar à noite caso ocor-
ra corte de energia.

Moradores de encostas 
com risco de desliza-
mentos devem tomar as 
mesmas providências aci-
ma durante as chuvas e 
observar se as árvores ou 
postes das proximidades 
estão se inclinando. Caso 
isso seja observado, bem 
como haja estalos na re-
sidência, é preciso sair do 
imóvel, procurar um lugar 
seguro e acionar a Defesa 
Civil do município.

mEdidaS
Em caso de contato 
com águas de chuvas e 
se a residência inundar, 
após as águas baixarem, 
o morador deve lavar e 
desinfetar o chão, pare-
des e objetos caseiros, 
utilizando água sani-
tária na proporção de 
quatro xícaras de café 

de água sanitária para um 
balde de 20 litros de água.

Os alimentos que tive-
rem contato com água 
suja não podem ser inge-
ridos, os mesmo devem 
ser jogados fora. A água 
deve ser fervida. Reco-
menda-se limpar as cai-
xas d’água e o lixo deve 
ser colocado devidamen-

te em sacolas, arma-
zenando longe do solo 
e posto para a coleta 
pouco antes do cami-
nhão coletor passar. 
Assim evita-se que ele 
fique espalhado pelas 
ruas, contaminando o 
ambiente e entupindo 
as galerias, o que di-
ficulta o escoamento 
das águas.
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