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Entre os meses de 
outubro a janeiro 
aumentam as 
expectativas de 
fortes chuvas na 
região

Com o objetivo de aler-
tar e cobrar da adminis-
tração municipal sobre a 
importância de promo-
ver e executar ações de 
prevenção para o período 
das chuvas que se apro-
xima, os vereadores de 
Ibatiba, em seus discur-
sos, cobraram mutirão 
de limpeza na cidade, 
das ruas e bueiros, assim 
como plano para limpe-
za do Rio Pardo e orien-

Flávio Pena, diretor do Ifes de 
Ibatiba, fez uso da Tribuna Popular 
para apresentar as ações e os 
investimentos para 2015.

Processo de implantação da coleta 
seletiva e oputros projetos da área 
ambiental foram apresentados na II 
Feira Verde.

Educacores e servidores 
públicos que se destacaram 
são homenageados em Sessões 
Solenes.

em Açãoem Ação

4	Fique atento a 
movimentações de 
terra. Trincas no 
chão, inclinação 
de cercas, postes 
e árvores podem 
indicar o início de 
um deslizamento. 
Abandone 
imediatamente sua 
casa e procure um 
local seguro;

4	Se houver muita 
infiltração na 
casa e acontecer 
rachaduras nas 
paredes ou 
escutar algum 
barulho estranho, 
abandone sua 
residência;

4	Evite as áreas 
alagadas. Terrenos 
acidentados, 
buracos e bueiros 
abertos, assim 
como fiação 
elétrica exposta, 
podem causar 
acidentes graves;

4	Ao término da 
enchente, busque 
orientação da 
Defesa Civil sobre 
o retorno para 
sua residência. É 
necessário limpar 
os locais atingidos 
por água e lama;

4	Se a sua residência 
foi destruída 
durante a 
enchente, não 
retorne a construir 
no mesmo lugar, 
porque cedo ou 
tarde ocorrerá um 
novo desastre;

4	Nesses casos, o 
mais importante é 
proteger a sua vida 
e de seus familiares. 
Encaminhe-se 
imediatamente 
para um lugar 
seguro.

 Defesa Civil de 
Ibatiba: 28 3543-
1654.

Vereadores cobram 
ações preventivas para 
o período das chuvas

pág2 pág3 pág5

tações a moradores que 
vivem próximos a encos-
tas, em situação de risco.

“Já conversei com a De-
fesa Civil do município e 
tenho informações de que 
estão elaborando planos 
para o período das chuvas. 
Seja qual for a estratégia, 
estamos aguardando e 
prontos pra ajudar no que 
for melhor pra saúde e pra 
segurança das pessoas”, 
avaliou o Presidente da 
Câmara, Silvio Rodrigues 
de Oliveira (Silvio do Ba-
rateiro).

De acordo com o vere-
ador Elias Cândido da 
Silveira (Lili da Barbea-

ria), é necessário iniciar 
um mutirão de limpeza 
na cidade, para prevenir 
transtornos. 

“Andando pela cidade, a 
gente encontra entulhos 
nos morros, que não são 
retirados pela adminis-
tração municipal. Com 
a enxurrada, esse entu-
lho desce para as ruas 
baixas, entupindo os 
bueiros. A temporada de 
chuvas está chegando e 
a administração precisa 
limpar a cidade”, alertou.

Para o vereador Luciano 
Salgado (Pingo), é neces-
sário que as ações acon-
teçam imediatamente, 

uma vez que as primei-
ras chuvas do período já 
causaram inundações. 

“Temos que pensar em 
ações preventivas ur-
gentes, em especial para 
o bairro Ipê, que já teve 
ruas alagadas durante as 
últimas chuvas. Na Rua 
Amâncio Teixeira o es-
coamento da água não 
é suficiente”, comentou 
Luciano Salgado.

“No ano passado, con-
seguimos recursos para 
tentar sanar os transtor-
nos das enchentes, mas 
até agora nada foi feito”, 
lembrou o vereador Iva-
nito Barbosa.

A DEFESA CIVIl 
Do ES DIVulgou 
AlgumAS orIEnTAçõES 
Em CASo DE EnChEnTES 
E DESlIzAmEnToS:

<	O Presidente Silvio Rodrigues informou que a Prefeitura 
Municipal está elaborando planos para período de chuvas

<	O vereador Lili da Babearia chama atenção para os entulhos 
que não são recolhidos, podendo causar alagamentos
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Nas últimas sessões 
que realizamos na Câ-
mara, os vereadores 
foram unânimes em 
seus discursos, quanto 
aos cuidados e ações 
necessários para mi-
nimizar os transtor-
nos causados pelas 
chuvas, cujo período 
crítico ainda está por 
vir, de acordo com as 
previsões meteoroló-
gicas do Incaper.

Por isso, e mais uma 
vez, nós parlamenta-
res estamos buscando 
soluções junto ao po-
der público municipal 
no sentido de elabo-
rar projetos e colocar 
em prática serviços 
de limpeza de ruas e 
bueiros, construção 
de contenções de 

encostas nos morros, 
assim como a esperada 
limpeza do Rio Pardo, 
com o intuito de evitar 
enchentes, enxurradas e 
deslizamentos de terras. 
São ações extremamen-
te importantes para a 
segurança da população 
como um todo.

No mês de outubro, mais 
uma vez, realizamos dois 
eventos em reconheci-
mento aos cidadãos que 
se destacam no municí-
pio. Aproximadamente, 
80 servidores públicos e 
professores receberam 
homenagens em nosso 
auditório, onde promove-
mos duas noites de cele-
bração ao Dia do Profes-
sor e ao Dia do Servidor. 

É gratificante pra nós, ve-

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Silvio do Barateiro
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Silvio Rodrigues de Oliveira (PMDB)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETÁRIO Marcus Rodrigo Florindo (PMN)
2º SECRETÁRIO Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
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<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PSD

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Pingo
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PMDB
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 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br
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Novos cursos, 
turmas em 
formação e 
investimentos 
em expansão e 
infraestrutura

Para apresentar as ações 
realizadas pelo Ifes nos 
últimos anos e os planos 
da instituição para 2015, 

Diretor do Ifes 
apresenta ações e 
investimentos para 2015

readores, podermos ho-
menagear essas pessoas 
que tanto bem fizeram, 
e ainda fazem, para o de-
senvolvimento da nos-
sa região. E muito ainda 
deve ser feito, no sentido 
de reconhecê-los profis-
sionalmente, de capaci-
tá-los ainda mais e de va-
lorizá-los com melhores 
salários e benefícios. 

Quero que saibam que, 
juntos, vamos continuar 
unindo o poder público e a 
sociedade para que esses 
objetivos sejam alcança-
dos e que outros possam 
surgir, para alcançar uma 
cidade cada vez melhor.

Continuem acompa-
nhando nossas ações 
pelo site www.camarai-
batiba.es.gov.br.

Um forte abraço!

Reconhecimento aos 
que fazem a diferença

o diretor do Campus Ibati-
ba, Fávio Pena, participou 
da Tribuna Popular da Câ-
mara, na sessão do dia 10 
de outubro.

De acordo com Pena, até 
este final de 2014 já fo-
ram gastos mais de R$ 
6 milhões em obras no 
campus. Até 2015, ou-
tros R$ 9 milhões serão 
investidos na construção 
e finalização das obras da 
quadra, cantina, refeitó-
rio e de um segundo pa-
vimento com sete salas, 
onde ficará a diretoria de 
Pesquisa e Extensão. 

“Para ofertar mais vagas e 
mais cursos precisamos de 
mais espaço. Já encami-
nhamos nosso projeto de 

expansão e aguardamos a 
liberação do poder público 
de uma área maior. Peço 
empenho dos vereadores 
para nos ajudar a viabilizar 
a área e para que possa-
mos ampliar nossos servi-
ços”, comentou o diretor.

Para 2015, a previsão é 
que o Ifes – Campus Iba-
tiba ofereça 166 vagas 
para cursos técnicos e 330 
vagas para os cursos do 
Pronatec e do programa 
Mulheres Mil. 

Este ano, foram realizados 
pelo Pronatec os cursos 
de cuidados infantil, de 
idosos, almoxarife, gessei-
ro, auxiliar administrativo, 
programador de sistema, 
agricultor familiar, auxi-

liar de secretaria escolar 
e costureiro. Para o pró-
ximo ano, estão previstos 
cursos para costureiro, 
agente cultural, operador 
de computador, auxiliar 
de secretaria, ilustrador, 
instalador e eletricista 
predial, agricultor familiar, 
costureiro, agente de pro-
teção básica, assistente 
de planejamento de con-
trole e produção e auxiliar 
administrativo.

“Hoje, já oferecemos qua-
tro cursos técnicos de 
Meio Ambiente, Florestas, 
Administração e Informá-
tica, sendo 295 alunos 
matriculados. Já forma-
mos 42 alunos como téc-
nicos em Meio Ambiente”, 
explicou Flávio Pena. <	Flávio Pena, diretor do Ifes
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Durante a II 
Feira Verde, 
gestores públicos, 
parlamentares 
e população 
conferiram 
as iniciativas 
de educação 
ambiental

Durante a II Feira Verde, 
realizada pela Secretaria 
de Meio Ambiente, Cul-
tura e Turismo, entre os 
dias 16 e 18 de outubro, 
em Ibatiba, o Presiden-
te da Câmara Municipal, 
Silvio do Barateiro, e os 
Vereadores Jorcy San-

gi, Elias Cândido (Lili), 
Ezequias Mariano e Lu-
ciano Salgado (Pingo) 
participaram de palestra 
e acompanharam as dis-
cussões acerca da im-
plantação da coleta sele-
tiva no município.

“A implantação da cole-
ta seletiva, com a cultu-
ra de separar o lixo seco 
e úmido, é extremamen-
te importante para o 
desenvolvimento sus-
tentável local e também 
do país. Os benefícios 
ambientais e econômi-
cos são incontáveis”, 
comentou o Presidente 

Coleta seletiva: vereadores 
acompanham debates

Abastecimento de água no município 
preocupa vereadores

No início de outubro, 
durante sessão na 
Câmara Municipal, o 
vereador Luciano Sal-
gado (Pingo) cobrou 
providências urgentes 
da Cesan – Compa-
nhia Espiritossanten-
se de Abastecimento, 
sobre a distribuição de 
água em Ibatiba.

De acordo com o par-
lamentar, inúmeras re-
clamações são realiza-

das semanalmente pelos 
moradores do município.

“Já enviei dois ofícios para 
a Cesan no início des-
te ano e até agora não 
responderam. E enviarei 
novo requerimento à em-
presa, para o escritório de 
Ibatiba e também para a 
Diretoria Geral, em Vi-
tória, e vamos aguardar 
mais uns dias. Caso con-
trário, vamos acionar o 
Ministério Público”, de-

clarou o vereador.

Conforme relatado por 
Luciano, moradores de 
algumas ruas de Ibatiba 
estão sofrendo com a 
falta de água. “Reconhe-
ço que investimentos es-
tão sendo realizados pela 
Cesan, mas é necessário 
que a população saiba 
sobre essas obras e o pra-
zo de duração das mes-
mas”, finalizou Luciano 
Salgado (Pingo).

O vereador Luciano 
Salgado ressalta que 

providências ainda devem 
ser tomadas por 

parte da Cesan <

da Câmara, Silvio do Ba-
rateiro.

Os participantes pude-
ram conferir o projeto de 
educação ambiental que 
será implantado em Iba-
tiba, além de se inteirar 
melhor sobre as ativida-
des da Cooperativa de 
Triagem do município e 
sobre o horto florestal.

Durante a abertura da 
Feira, realizada na Câma-
ra Municipal, o parlamen-
tar Luciano Salgado (Pin-
go) sugeriu que o evento 
deveria se tornar Lei Mu-
nicipal, para garantir que 

“Precisamos dar 
continuidade 
às ações 
inovadoras 
que são 
realizadas pela 
administração. 
Não se pode 
acabar com 
um projeto 
simplesmente 
por ser iniciado 
em gestão 
do adversário 
político”.

Luciano Salgado
VEREADOR

a iniciativa seja realizada 
anualmente. O parla-
mentar enviará ainda 
uma indicação para cria-
ção de projeto de Lei à 
administração municipal.

ESTruTurA 
TÉCnICA
De acordo com o verea-
dor Luciano Salgado, fal-
tam profissionais técni-
cos para atuar na área de 
meio ambiente que pos-
sam debater com mais 
tranquilidade uma políti-
ca municipal de resíduos 
sólidos, assim como de 

saneamento básico, bem 
como garantir ações ino-
vadoras e resolutivas na 
gestão pública.

“Reconheço a dedicação 
e empenho dos servido-
res da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, 
Cultura e Turismo, mas 
precisamos ampliar o 
quadro de profissionais 
do setor. O município 
possui inúmeros estu-
dantes nas áreas am-
biental e de engenharia 
que podem contribuir 
para o desenvolvimento 
sustentável local”, ex-
plicou.



Melhoria na 
infraestrutura é 
tema constante de 
requerimentos

Prática 
esportiva

Conclusão da obra 
do Campo de Fu-
tebol da comunida-
de de Santa Maria 
de Baixo, reforma 
do Campo Bom 
de Bola no bairro 
Lacerda Sudré de 
Assis e do Campo 
de Futebol da co-
munidade do Para-
íso também estão 
na lista de reque-
rimentos protoco-
lada pela Câmara 
junto à Prefeitura 

de Ibatiba desde 2013.

O vereador Luciano 
Salgado ainda citou 
que já cobrou refor-
mas dos Campos de 
Futebol das Comuni-
dades de Santa Ma-
ria de Cima, Paraíso 
e Crisciúma, além da 
pintura da quadra da 
Escola Santa Maria e 
reforma do Campo 
Bom de Bola no bair-
ro Lacerda Sudré de 
Assis (Pro-Morar II).
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Extensão da rede 
de iluminação 
pública e da 
rede de esgoto 
e instalação de 
quebra-molas 
são pautas dos 
discursos

Garantir melhor quali-
dade de vida aos mo-
radores de Ibatiba tem 
sido os motivos das co-

branças realizadas pelos 
vereadores em seus dis-
cursos e requerimentos 
nos últimos meses. Ex-
tensão da rede de ilu-
minação pública, insta-
lação de quebra-molas 
e melhorias na rede de 
esgoto são algumas rei-
vindicações.

O vereador Luciano Sal-
gado (Pingo) enviou in-
dicações e ofícios à ad-

ministração municipal, 
cobrando melhorias ur-
gentes em Ibatiba, den-
tre as quais: melhoria e 
extensão da rede de ilu-
minação pública, insta-
lações de quebra-molas 
no bairro Floresta e nos 
trechos de asfalto do 
programa Caminhos do 
Campo nos bairros Ipê, 
Chácara do Alvarino e 
Novo Horizonte, instala-
ção de grades protetoras 

nos bueiros do bairro São 
Sebastião e São José da 
Cidade, entre outras rei-
vindicações. 

Outras ações também 
foram solicitadas ao 
Poder Executivo. “E in-
felizmente não recebe-
mos informações sobre 
as medidas tomadas. 
Utilização de carro fu-
macê em Ibatiba, me-
lhorias no trânsito mu-
nicipal e na Unidade de 
Saúde da Comunidade 
de Santa Maria de Cima 
são demandas apresen-
tadas ao Prefeito Muni-
cipal”, declarou Luciano 
Salgado.

Já o vereador João Brito 
(Jango), cobrou sobre a 
colocação de postes na 
comunidade de Crisci-
úma. “Próximo à igre-
ja Assembléia não há 
iluminação, o que tem 
prejudicado as pessoas 
a frequentarem os cul-
tos à noite”, comentou 
o vereador.<	Vereador Jango cobra instalação de poste de iluminação para ruas de Criscúma

“Outra melhoria 
que a sociedade 
cobra é a reforma 
do Centro de 
Educação Física 
Éden Faustino 
Bernardo (Ginásio 
de Esportes)”.

Luciano Salgado
VEREADOR



Ibatibenses recebem homenagens
Câmara 
reconhece 
educadores e 
funcionários 
públicos que se 
destacaram nos 
serviços prestados 
ao município 

Com o objetivo de reco-
nhecer e homenagear os 
professores e servidores 
públicos que se destaca-
ram nos serviços presta-
dos à sociedade, a Câma-
ra de Ibatiba realizou no 
Plenário Éden Faustino 
Bernardo sessões solenes 
com a presença dos vere-
adores, homenageados, 
familiares e amigos. 

No dia 29 de outubro, foi 
realizada uma noite de 
homenagens e entrega 
de  certificados de Hon-
ra ao Mérito a quase 40 
funcionários públicos, na 
qual dezenas de pessoas 
acompanharam o evento 
referente ao Dia do Ser-
vidor, comemorado no 
dia 28 de outubro.

“Esta Casa, nesses dois 
anos que estamos presi-
dindo, com a ajuda dos 
vereadores, tem se desta-
cado pelas ações, reque-
rimentos e eventos que 
têm demonstrado muito 
interesse em reconhecer e 
evidenciar a nossa histó-
ria, a vida dos ibatibenses 
e a nossa cultura. E isso 
é feito com homenagens 
às pessoas que realmen-
te fazem com que este 
município se desenvolva, 
dedicando seu tempo à 
nossa cidade”, declarou o 
Presidente da Câmara, Sil-
vio do Barateiro.

Já no dia 30, as comemo-
rações foram voltadas para 

os professores que atuam 
nas escolas da rede muni-
cipal, estadual e federal de 
Ibatiba. O evento resgatou 
o Dia do professor, come-
morado nacionalmente no 
dia 15 de outubro.

“Foram pessoas que mar-
cam e marcaram a his-
tórica educacional e so-
cial do nosso município. 
Estamos resgatando um 
pouco da história destes 
profissionais que atuam 
na educação e até mesmo 
alguns que trabalharam 
na época que pertencía-
mos à Iúna”, comentou 
o vereador proponente, 
Luciano Salgado.

Para o professor ho-
menageado e também 
presidente do Sindicato 
dos Servidores, Jonatas 
Amorim Filho, as home-
nagens demonstram um 
importante reconheci-
mento aos educadores. 
“Aos profissionais da 
educação, eu os parabe-
nizo pela constante luta 
por dignidade, respeito 
e busca por melhores 
salários. Fico feliz por 
essas homenagens fei-
tas pela Câmara. É uma 
demonstração de cari-
nho e da consciência da 
importância de um pro-
fessor para a sociedade”, 
comentou.

“Estamos orgulhosos 
deste reconhecimento e 
agradecemos muito aos 
vereadores pela iniciativa. 
Dedico minha vida para o 
setor da educação de Iba-
tiba”, declarou o professor 
Eliomar Faria Gabriel, um 
dos homenageados. 
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“Homenageamos  
aos que dedicam 

seu tempo à nossa 
cidade”.

Silvio Rodrigues
PRESIDENTE DA CÂMARA

Professores 
homenageados
Rosane Toledo da Silveira
Ivarde Silveira Gomes
João Sérvulo Ambrósio 
Ediner Moreno Trindade
Djalma Gonçalves
Aloizio César
Simião Dias de Carvalho
Robson Gomes de Souza
Arlete Oliveira de Carvalho
Maria Madalena Silveira
Luciana Aparecida Florindo 
Arnaldo Henrique de Olivei-
ra Carvalho 
Aramis de Araújo Júnior
Robson Vieira da Silva 
Gisele Vieira
Sávio Bernardo Scussulim 
Wesley Andrade Costa 

Solange Souza de Assis
Éder Júnior Carlos
Márcia Correa Bortolin
Eunice Costa Lemos
Consuelo Rodrigues 
Rosana Scussulim
Ana Maria de Castro Altoé
Vilma Souza Silveira
Priscila Quadros Gomes
Edinéia Jacinta Campos
Eliomar Faria Gabriel
Jônatas Amorim Filho 
Rozimere de Souza Nóia
Rose de Marinho Alcântara
Ana Paula dos Anjos
 
Homenagens 
póstumas
Julieta Matos Falcão
Pastor Moacir

Izabel Lopes Valinhos

Servidores 
homenageados 
Arly Silveira Barbosa 
Wetzel Magalhães Martins 
Aurora Rosa da Silva Vieira
Aldira Alves Sobreira
Vanderlei Ferreira Finote
Mauro Zezuíno da Silva 
José Augusto Bezerra 
Gelcina Santiago Araújo
Ana Tereza Fonseca
Maria Pereira da Silva 
Mariana Duarte da Silva
Jaci Cândido Airão
Nyara Faria de Andrade
Markel Carvalho Daré
Marilene Monteiro Teixeira
Ofrânia de Oliveira Lima 

Roselena Dias Ribeiro 
Ronald José dos Santos 
Zélia Gonçalves Cravinho 
Moisés Salomão de Faria
José Clério Dalmonech
Gilda de Souza Saraiva
Inéria Bárbara Freitas
Ana Nere Vieira de Souza 
José Maria de Assis 
Verônica Rodrigues 
Keila Pereira Quintino
Vanderlei Ferreira Finote 

Homenagem 
póstuma
José Pires de Gouvêia 
Lirandina Sampaio
José Pimentel
José Dias da Costa



Ibatiba terá 
Conselho 
Municipal 
Antidrogas

Vereadores 
aprovam criação 
do Conselho, que 
se dedicará ao 
desenvolvimento 
das ações 
referentes à 
prevenção e 
combate às 
drogas

No final de outubro, os 
parlamentares de Ibatiba 
aprovaram a criação do 

Na edição passada vi-
mos que a política sur-
giu na Antiguidade, a 
fim de se organizar e 
administrar as necessi-
dades da vida nas cida-
des que acabavam de 
surgir. Mas nem todos 
tinham direito de parti-
cipar das discussões que 
envolviam a vida pública 
– isso era dado apenas 
às pessoas mais ricas e 
influentes. Os cidadãos, 
por sua vez, insatisfeitos 
com essa forma de go-
verno ARISTOCRATA, 
começaram a lutar pelo 
direito a uma participa-
ção maior nas decisões 
políticas da cidade. Por 
fim, aproveitando deste 
conflito entre a popula-
ção e a aristocracia rica, 
surge a figura do TI-
RANO. Atenas, a mais 
próspera das cidades-
-estados da Grécia, es-
tava sendo governada 
por um regime tirânico. 
Em 560 a.C. Pisístrato, 
um líder popular, havia 
tomado o poder por 
meio de um astucioso 
estratagema, tornan-
do-se o homem-forte 
da pólis. Entre outras 
ações, ele perseguiu os 
partidários da aristo-
cracia, enfraquecendo a 
nobreza urbana e assim, 
apesar da ilegalidade da 
sua ascensão, conseguiu 
manter a fidelidade dos 
cidadãos, fazendo uma 
administração que im-
pulsionou a prosperida-
de e o bem-estar da ci-
dade. Porém seus filhos, 
que o sucederam 30 
anos depois, não tive-
ram o mesmo talento. 
Um foi morto por dois 
jovens que passaram 
a ser venerados como 
os “Matadores de Tira-
nos”. O outro fugiu.

A queda da tirania abriu 
caminho para que os 
dois partidos tradicio-
nais da cidade – o dos 
ricos, chefiado por Isá-
goras, e o dos popula-

res, liderado por Clístenes; 
passassem a disputar o 
controle de Atenas. Por 
fim, Clístenes saiu vito-
rioso e, com o apoio do 
povo, que lhe deu plenos 
poderes para elaborar uma 
nova constituição, criou as 
condições para a implan-
tação de um novo regime 
político, abriando as por-
tas para uma experiência 
inédita, onde a política se-
ria feita diretamente pelo 
povo: é o surgimento da 
DEMOCRACIA (demos, 
do grego “povo”, e cracia, 
do grego “governo”).

Clístenes trabalhou com 
o objetivo de transferir o 
poder dos nobres para os 
DEMOS – palavra que re-
presentava não só o povo 
em si, mas os bairros e 
as comunidades onde as 
pessoas viviam. A antiga 
divisão política de Atenas 
estava baseada nas quatro 
tribos originais da região: 
os guerreiros (Hoples), os 
cultivadores (Geleôn), os 
pastores (Aegicoros) e os 
artesãos (Argadês) e, como 
vimos, cada uma delas era 
chefiada por um patriarca, 
que tinha uma relação de 
domínio sobre seus inte-
grantes, e favorecia a no-
breza. Clístenes simples-
mente desativou a divisão 
por tribos e reestruturou a 
cidade em uma outra, ba-
seada em 10 DEMOS, que 
distribuídos pelo interior, 
na cidade e no litoral.

Daí em diante, os homens 
da cidade não usariam 
mais o nome da 
família, mas a da 
comunidade a 
que pertenciam, 
e a ela manifes-
tariam sua fi-
delidade – uma 
mudança de 
comportamento 
que fortaleceu 

Clístenes, 
considerado um dos 
pais da democracia. 
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a vida em sociedade. 
Passou-se a considerar 
então como cidadão 
qualquer ateniense li-
vre, maior de 18 anos, 
e que tivesse prestado 
serviço militar.

Daí vem a ideia mais 
importante: a base des-
ta nova política se dava 
a partir da igualdade 
de todos os cidadãos, 
perante a lei (ISONO-
MIA), e de ter direito à 
palavra e se pronunciar 
na assembléia (ISOGA-
RIA). Essas duas liberda-
des são os pilares desta 
nova forma de governo, 
estendidas a ricos e po-
bres, nobres e plebeus. 
Além disso, para efe-
tivar a participação de 
todos nos assuntos pú-
blicos, a representação 
popular não seria feita 
por eleição, mas por 
sorteio, evitando, em 
parte, a formação de 
uma classe de políticos 
profissionais que atu-
asse separada do povo. 
Assim, qualquer um que 
se sentisse apto pode-
ria manejar os assuntos 
públicos, eliminado-se 
a alienação política dos 
indivíduos.

NA PRóxIMA EDIçãO
As vantagens e as des-
vantagens do sistema 
democrático.

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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Conselho Municipal Anti-
drogas, um antigo anseio 
da sociedade civil organi-
zada. De acordo com a Lei, 
o órgão será responsável 
por coordenar as institui-
ções e entidades munici-
pais no desenvolvimento 
das ações referentes à 
prevenção e combate às 
drogas no município.

“Já pedimos à administra-
ção municipal para atribuir 
uma rubrica no orçamen-

rEunIÃo
No dia 23 de outubro, 
estiveram reunidos o 
Presidente da Câmara 
Silvio do Barateiro, os 
vereadores Marquinho 
Delega, Luciano Sal-
gado, Beto da Saúde 
e Jango com a presi-
dente da Comissão de 
Políticas Sobre Dro-
gas, da Assembléia Le-
gislativa, a deputada 
Janete de Sá. Na oca-
sião, eles discutiram 
sobre o planejamento 
das ações a serem re-
alizadas no município, 
como funcionará o 
Conselho Municipal e 
quais parcerias pode-
rão ser realizadas com 
a Rede Abraço.

Também estiveram pre-
sentes o secretário de 
Saúde, Zenilton Vicente, 
a secretária de Assistên-
cia Social, Sonia Martins, 
o chefe de gabinete, José 
Geraldo, e representantes 
da sociedade: Pastor Má-
rio Lúcio, José Clério, Sueli 
Saraiva, Márcia Correia e 
Renata Egídio.

Os participantes 
também discutiram 
sobre as frentes de 
trabalho que pode-
rão ser realizadas, 
no sentido da pre-
venção, tratamento 
e reinserção social, 
governança e pesqui-
sa, e capacitação e 
informação.

“Fico muito 
satisfeito com 
o apoio dos 
vereadores na 
aprovação dessa 
Lei. Já temos 
avanços pra 
trazer pra cidade 
os trabalhos 
desenvolvidos 
a nível estadual 
da Rede Abraço, 
além das iniciativas 
das igrejas e 
demais entidades 
religiosas e 
da sociedade 
organizada, que 
tem projetos 
nessa área”.

Marcus Florindo
VEREADOR

to de 2015 voltada para 
investimentos específicos 
para programas de comba-
te às drogas e dependen-
tes químicos”, cobrou o 
vereador Luciano Salgado.
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