
Emendas 
elaboradas 
pela Comissão 
Especial estão 
sendo avaliadas 
pelos vereadores. 
População pode 
sugerir mudanças 
pelo site da 
Câmara de Ibatiba

A Comissão Especial, 
formada pelos verea-
dores Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo (Mar-
quinho Delega), Luciano 
Salgado (Pingo) e Carlos 
Alberto dos Santos (Beto 
da Saúde), analisou do-
cumentos e formalizou 
sugestões para a nova 
Lei Orgânica Municipal. 
O documento já está 
sob análise dos demais 
vereadores, desde o iní-
cio de novembro. Além 
disso, a população iba-
tibense poderá opinar 
e sugerir mudanças por 
meio do site da Câmara 
de Ibatiba (www.cama-
raibatiba.es.gov.br). 

O projeto com as emen-
das será colocado em 
pauta para votação em 
dois turnos, sendo o pri-
meiro no dia 10 de de-
zembro. 

“A nova proposta foi es-
tudada com afinco pe-
los vereadores e nossos 
servidores, sem custo 
algum para a Câmara”, 
avaliou o Presidente da 

Manutenção de pontes e vias 
rurais, e fiscalização das obras 
nas ruas da cidade voltam a ser 
tema de requerimentos.

Vereadores sugeriram emendas e 
Câmara aprova por unanimidade 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2015.

Vereadores apoiam a 
campanha Novembro 
Azul contra o câncer 
de próstata.

em Açãoem Ação

4	Lei Orgânica 
Municipal é a 
lei maior do 
município. É 
através dela que 
os municípios 
se organizam, e 
ela está para o 
município como 
a Constituição 
Federal está 
para a União.

4	A Lei Orgânica 
é votada em 
dois turnos, 
sendo que deve 
existir entre 
eles o intervalo 
mínimo de 
dez dias. É 
necessário que 
seja aprovada 
por, ao menos, 
dois terços 
dos membros 
da Câmara 
Municipal.

pág3 pág4 pág6

Casa, Silvio do Barateiro.

De acordo com o Pre-
sidente, desde agosto 
deste ano a Comissão 
Especial avalia e propõe 
as mudanças pertinen-
tes para a criação da 
nova Lei Orgânica.

“E estas mudanças po-
derão ser acompanha-
das e também sugeridas 
pela população, que de 
forma democrática po-
derá acessar o site da 
Câmara, baixar a nova 
Lei Orgânica e sugerir 
mudanças”, comentou 
o vereador Luciano Sal-
gado.

“Parabenizo o atual Pre-
sidente pela iniciativa 
de revisar a Lei Orgâ-
nica, que será tão im-
portante para o desen-
volvimento dos nossos 
trabalhos e para os ci-
dadãos. Fico muito feliz 
por essa transparência, 
por permitir que forme-
mos uma comissão es-
pecial e por participar-
mos ativamente dessas 
mudanças”, ressaltou 
o vereador Marquinho 
Delega.

A população poderá sugerir mudanças na nova Lei Orgânica do 
município pela internet, por iniciativa do vereador Luciano Salgado  <
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População poderá sugerir mudanças 
na nova Lei Orgânica do município

“Nossa Lei 
Orgânica está 

ultrapassada, é 
datada de 1983”.

Silvio Rodrigues
PRESIDENTE DA CÂMARA

“Fico muito 
feliz por essa 

transparência, e 
por participarmos 

efetivamente 
dessas mudanças”.

Marquinho Delega
VEREADOR
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Sempre em busca de 
aproximar cada vez 
mais a população iba-
tibense às atividades e 
discussões desta Casa 
Legislativa, abrimos em 
nosso portal um espa-
ço para a participação 
de todos para sugerir 
as mudanças na nova 
Lei Orgânica Municipal. 
Trata-se de uma im-
portante atualização da 
maior lei da nossa cida-
de. E todas as sugestões 
serão analisadas pelos 
vereadores e pela asses-
soria jurídica da Câma-
ra para que possamos, 
juntos, contribuir para 
uma Ibatiba cada vez 
melhor.

Também reforço o 

convite aos cidadãos para 
comparecer às sessões, 
normalmente realizadas 
nos dias 10 e 25 de cada 
mês e acompanhar nossas 
notícias pelo site da Câma-
ra e por este jornal impres-
so Legislativo em Ação, 
que são nossos canais de 
interação e informação.

Nas últimas semanas, es-
tivemos analisando outros 
dois importantes projetos, 
a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e o Plano Pluria-
nual. São leis que definem 
prioridades e direcionam 
os investimentos do Poder 
Executivo para o próximo 
ano. Esses e outros docu-
mentos também estão dis-
poníveis para consulta no 
portal da Câmara (www.

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
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	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

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1249
EMAIL faleconosco@camaraibatiba.es.gov.br
ACESSE www.camaraibatiba.es.gov.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba

25 de novembro terça-feira
10 de dezembro quarta-feira

O Legislativo em Ação é um informativo men-
sal das ações da Câmara Municipal de Ibatiba •  
COORDENAçãO IMPPACTMIDIA Publicidade e As-
sessoria – Diretor Alcino Junior • REDAçãO E EDIçãO 
Silvia Goulart (MTB 01452/JP) • PROjETO GRÁFICO, 

DIAGRAMAçãO E FINALIzAçãO André Lobo • FOTOS IM-
PPACTMIDIA • TIRAGEM 1.000 exemplares

Desde o final de no-
vembro, os vereadores 
da Câmara de Ibatiba 
estudam o projeto de 
Lei do Executivo que 
autoriza a contratação 
de profissionais para 
a Rede Municipal de 
Ensino, em regime de 
designação temporária. 
Ao todo serão oferta-
das mais de 40 vagas.

De acordo com o projeto, 
será lançado um edital 
para seleção de profes-
sores de educação básica 

Vereadores 
analisam projeto 

para contratação de 
profissionais da 
Rede Municipal 

de Educação

camaraibatiba.es.gov.br).

O mês de novembro 
também foi marcado por 
importantes homenagens 
a personalidades ibati-
benses. Todos os anos, 
nós, vereadores, elenca-
mos nomes de cidadãos 
nascidos em outros mu-
nicípios e que investem 
na cidade e promovem 
desenvolvimento em 
vários sentidos e, como 
forma de agradecimen-
to, homenageamos essas 
pessoas e seus familiares 
durante uma sessão sole-
ne. A matéria sobre esse 
evento você poderá con-
ferir nas próximas páginas 
deste informativo.

Uma ótima leitura a todos.

Um forte abraço!

Participação popular

e anos finais, servente, 
merendeira, monitor de 
creche, monitor escolar e 
motorista de transporte 
escola, com carga horá-
ria que varia de 25 a 40 
horas semanais. 

Ainda de acordo com 
o projeto de Lei, os 
vencimentos-base para 
os cargos variam de R$ 
724,00 a R$ 1.087,42. 
O projeto deverá ser 
votado na sessão ordi-
nária do dia 10 de de-
zembro, às 19h. <	Vereadores analisam o Projeto de Lei
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Após as chuvas, 
reparos nas 
principais ruas 
dos bairros da 
cidade também 
são pautas de 
requerimentos 
dos vereadores

Tema de requerimentos 
constantes dos vereado-
res da Câmara de Ibatiba, 

a falta de reparo e ma-
nutenção de pontes nas 
vias rurais tem causado 
transtornos aos mora-
dores de comunidades 
do interior, em especial, 
neste período de chu-
vas, que aumenta a inse-
gurança de pedestres e 
motoristas. 

“Tivemos muitos pro-
blemas com pontes de 

Vareadores solicitam manutenção 
de pontes na zona rural

madeira das estradas 
da zona rural. Solicitei 
inúmeras construções 
de pontes de cimento 
e até mesmo de ma-
deira. A administração 
reclamava que não ti-
nha madeira pra fazer 
a obra. Agora, tem a 
madeira, mas não tem 
o funcionário. Nunca 
dá pra fazer o trabalho, 
sempre teremos descul-

Debate Municipalista 2014
Representando a Câ-
mara Municipal de 
Ibatiba, o vereador Lu-
ciano Salgado (Pingo) 
participou do Debate 
Municipalista 2014, 
realizado nos dias 10 e 
11 de novembro, na ci-
dade de Belo Horizon-
te. O evento, realizado 
pela Confederação Na-
cional de Municípios 
(CNM), reuniu prefei-
tos, vereadores e se-

cretários municipais para 
debaterem sobre temas 
como piso nacional do 
magistério, aumento do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), royal-
ties, Imposto Sobre Servi-
ços (ISS), Plano Nacional 
de Educação (PNE) e de-
senvolvimento econômi-
co local. 

“A atividade nos permite 
identificar alternativas 

para enfrentar a crise 
econômica que atinge 
os municípios brasileiros. 
E a Câmara Municipal, 
como agente fiscaliza-
dor, tem grande impor-
tância para ajudar o Po-
der Executivo a enfrentar 
os obstáculos”, destacou 
Luciano Salgado.

MOBILIDADE 
URBANA
Outro tema de reque-
rimento para a gestão 
municipal é um plano 
de alternativa para o 
trânsito em Ibatiba. De 
acordo com o vereador 
Luciano Salgado (Pin-

go), é necessário iniciar um 
diálogo para criação de 
um Plano de Mobilidade 
Urbana (PMU).

“Fiz um requerimento para 
que a Prefeitura viabilize 
junto à Associação de Mu-
nicípios do Espírito Santo 
(Amunes) uma parceria 
para discussão e elabora-

ção do PMU de Ibatiba. 
Esse planejamento fa-
cilitará as questões do 
trânsito e mobilidade 
urbana e integrará as 
ações de uso e ocupa-
ção do solo em nosso 
município. Vagas de es-
tacionamento, acessi-
bilidade, ciclovias serão 
alguns pontos aborda-
dos, dentre outros mais 
importantes”, pontuou 
Luciano. 

Ainda segundo o verea-
dor, a Amunes está ce-
lebrando um convênio 
com a Universidade Fe-
deral do Espírito Santo 
(Ufes) para elaboração 
de PMU de quase 30 
municípios e depende 
do Poder Executivo in-
terceder para garantir 
que Ibatiba seja con-
templada.

Vereador 
Luciano Salgado 

durante o evento <

pas. É um trabalho sim-
ples, paliativo, que pode 
melhorar muito o nosso 
produtor rural”, comen-
tou o vereador Ezequias 
Mariano.

O vereador Ivanito Bar-
bosa acompanha o re-
querimento. “Há um ano 
e quatro meses fiz uma 
indicação para manu-
tenção de ponte, apenas 

para trocar os pranchões, 
mas até hoje nada foi fei-
to. Quando temos ma-
terial e mão-de-obra vai 
faltar ferramenta de tra-
balho”, declarou.

Além da manutenção de 
pontes, os parlamentares 
se mobilizam para fiscali-
zar obras nas ruas da ci-
dade. Após as primeiras 
chuvas do mês, são mui-

tas as ruas com buracos 
que podem causar sérios 
acidentes.

“Espero que seja feito 
um serviço decente por-
que a cada chuva os bu-
racos aumentam. Temos 
que zelar pelo dinheiro 
investido nas obras do 
município”, comentou 
o vereador Marquinho 
Delega.

	 <

Vereador 
Ezequias Mariano

<	Manutenção de via no bairro Brasil Novo, bairro Novo Horizonte 
e ruas de Crisciúma (fotos: VEREADOR LUCIANO SALGADO)
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Vereadores 
sugeriram 
emendas, que 
foram aprovadas 
por unanimidade 
pelos demais 
parlamentares

A Lei de Diretrizes Orça-
mentária (LDO) para o 
ano de 2015 foi aprova-
da pela Câmara de Iba-
tiba na sessão do dia 25 
de novembro e constou 
de inúmeras emendas. 
Regularização Fundiária, 
IPTU Ecológico e apoio ao 
transporte universitário 
foram algumas propostas 
aprovadas por unanimi-
dade pelos vereadores.

A LDO determina as 
diretrizes que a admi-
nistração pública terá 
que seguir para elabo-
rar o orçamento anual 
e compreende as metas 
e as prioridades da ges-
tão municipal, incluindo 
as despesas de capital 
(investimentos), dispõe 
sobre as alterações na 
legislação tributária e 
estabelece a política de 
aplicação das agências 
financeiras oficiais de fo-
mento. 

De acordo com o vere-
ador Luciano Salgado 
(Pingo), também autor 
das emendas, a propos-

ta é sempre priorizar in-
vestimentos que visam o 
bem-estar da população.

“Estamos tentando mo-
dernizar a administração 
pública de Ibatiba. Nos-
sas propostas atendem 
os anseios populares, 
pois são investimentos 
na educação, no social, 
na geração de receitas 
para o município, na área 
ambiental, entre outras 
prioridades”, comentou. 

A Lei de Diretrizes Orça-
mentária (LDO) também 
exerce o papel de ligação 
entre o plano plurianual 
e o orçamento anual. 

O Plano Plurianual do 
quadriênio 2014-2017 
também sofreu altera-
ções e foi aprovada pelos 
vereadores no final de 
novembro. 

Entre as mudanças fo-
ram incluídas ações nas 
áreas de infraestrutura 
urbana e rural, gestão de 
políticas agropecuárias e 
recuperação de áreas de-
gradadas. 

Os projetos de Lei do 
Plano Plurianual (Nº 
12/2014) e da LDO (Nº 
15/2014) podem ser 
acessados na íntegra 
pelo www.camaraibati-
ba.es.gov.br.

Câmara aprova Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2015

Plano Plurianual (PPA)

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)

Emendas sugeridas e 
aprovadas pela Câmara 
para a LDO 2015

A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
determina as diretri-
zes que a administra-
ção pública terá que 
seguir para elaborar 
o orçamento anual. A 
LDO compreende as 
metas e as prioridades 
da administração pú-
blica, incluindo as des-
pesas de capital (in-
vestimentos), dispõe 

sobre as alterações na 
legislação tributária 
e estabelece a polí-
tica de aplicação das 
agências financeiras 
oficiais de fomento.

Exerce o papel de liga-
ção entre o plano plu-
rianual e o orçamento, 
regula sua elaboração 
e está condicionado 
pelo plano. 

O Plano Plurianual 
(PPA) é uma lei que 
deve ser elaborada 
no primeiro ano de 
mandato de um pre-
feito, entra em vigor 
no segundo ano e ter-
mina no primeiro ano 
do mandato seguin-
te, quando deverá ser 
elaborado outro PPA. 
Cada Plano Plurianu-
al dura quatro anos e 

4	Promover a regularização fundiária 
de áreas urbanas e rurais; 

4	Incentivar o término de construções 
particulares, através de programas específicos; 

4	Implantar o IPTU Verde/Ecológico; 

4	Executar ações visando criação do Parque 
Industrial Municipal; 

4	Custear ações e programas de incentivo ao 
Ensino Técnico e Superior, principalmente o 
transporte universitário; 

4	Implantar um programa municipal de 
construção e adaptações de calçadas 
cidadãs (foto); 

4	Incentivar através de sorteio de brindes e 
outros incentivos a regularização fiscal dos 
contribuintes; 

4	Criar um programa municipal de incentivo 
a emissão de nota fiscal e guia de produtos 
agrícolas.

 Autor: vereador Luciano Salgado 

deve ser um projeto de 
desenvolvimento.

O PPA tem a função 
de planejar os inves-
timentos municipais a 
longo prazo. Qualquer 
investimento cuja exe-
cução ultrapasse um 
exercício financeiro só 
poderá ser iniciado se 
estiver incluído no pla-
no plurianual.

<	Após inserção das emendas sugeridas pelos vereadores, 
LDO é aprovada por unanimidade noplenário

<	Para o vereador e autor das emendas, Luciano Salgado, a preocupação 
maior é priorizar investimentos visando o bem-estar da população

< Os processos 
de elaboração, 
aprovação e 
execução orça-
mentária são 
compostos por 
três elementos 
básicos: a Lei 
do Plano Plu-
rianual (PPA), 
a Lei de Diretri-
zes Orçamen-
tárias (LDO) 
e a Lei Orça-
mentária Anual 
(LOA).



Câmara concede o título Cidadão 
Ibatibense a personalidades

Noite de 
homenagens a 
18 munícipes 
foi marcada por 
sessão solene 
no auditório da 
Câmara Municipal 

Com o objetivo de re-
conhecer e homenagear 
pessoas que se destacam 
por seus trabalhos de-
senvolvidos em prol do 
município, a Câmara rea-
lizou, na noite do dia 07 
de novembro, uma Ses-
são Solene de entrega do 
título Cidadão Ibatibense 
a 18 personalidades. Na 

data também foi come-
morado o dia de eman-
cipação político-adminis-
trativa de Ibatiba.

“É uma iniciativa muito 
valorosa para nós, ve-
readores, que tivermos 
a honra de reconhecer 
pessoas que não nas-
ceram em Ibatiba, mas 
que escolheram a cidade 
para morar e trabalhar, e 
que muito contribuem, 
seja com prestação de 
serviços, seja trazendo 
investimentos ou aju-
dando de qualquer outra 
forma”, avaliou o Presi-
dente da Câmara, Silvio 
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<	Wilhyan Hoth e Robson Hott 
Indicação do vereador Carlos Alberto 

<	José Simões 
Indicação do vereador Ivanito Barbosa

<	Rosângela Maria Pereira Lima 
Indicação do vereador João Brito 

<	Hélio Carlos Silva 
Indicação do vereador Jorcy Miranda 

<	Silésia das Graças Mendeval 
Indicação do vereador Jorcy Sangi 

<	Maria Josefina Amorim  Florindo 
Indicação do vereador Marcus Florindo 

<	Lesinete das Chagas Figueiredo  
Indicação do vereador Marcus Florindo

<	José Antônio da Silva 
Indicação do vereador Luciano Salgado

<	Alexandre Marcelo Coutinho 
Indicação do vereador Luciano Salgado

<	Alexandre Valadares e 
Kênia Mara Felipetto Malta Valadares 
Indicação do vereador Ezequias Mariano 

<	Luzia Alves Toledo 
Indicação do vereador Elias Cândido

<	Jamilia Viana dos Santos 
(representada por Elzi Gonçalves Bragança) 
Indicação do vereador Elias Cândido 

<	Atelácio Ferreira Dias  
Indicação do Presidente 
Silvio Rodrigues de Oliveira

<	Andressa Bonela Lopes Ramos 
Indicação do Presidente 
Silvio Rodrigues de Oliveira

do Barateiro.

O evento contou com 
a presença de autorida-
des políticas, homena-
geados e seus familiares 
e amigos.

“Viver em Ibatiba era 
algo que jamais sonha-
ríamos, pois somos de 
Minas Gerais e por aqui 
só passávamos para ir 
à praia. Em janeiro de 
1998, minha esposa Kê-
nia, também homenage-
ada, passou em concurso 
público e assumimos o 
cartório do 1º ofício de 
Ibatiba. Só temos a agra-

decer a todos pelo apoio 
e por essa homenagem”, 
declarou um dos home-
nageados, o advogado 
Alexandre Valadares.

Outro homenageado, o 

coordenador do Projeto 
Solidariedade e Espe-
rança, Atelácio Ferreira 
Dias, disse que ainda 
tem muitos planos para 
a cidade. “Tenho amor 
em tudo o que faço nes-

ta cidade, que é onde eu 
resido com minha famí-
lia e trabalho no projeto. 
Acredito que devemos 
sempre sonhar com uma 
sociedade mais justa e 
fraterna”, comentou.

H O M E N A G E A D O S

<	Autoridades políticas, homenageados e familiares estiveram presentes à solenidade



Vereadores 
apoiam 
campanha 
Novembro Azul

Parlamentares 
usaram camisas 
e laços azuis para 
refroçar sobre 
a importância 
da prevenção 
do câncer de 
próstata

Engajados na campanha 
Novembro Azul, com o 
objetivo de disseminar 
na população masculina 
a importância de preve-
nir o câncer de próstata, 
os vereadores de Ibatiba 

Vimos na edição passa-
da como foi instituída a 
DEMOCRACIA, onde 
a política era feita di-
retamente pelo povo; 
um regime implantado 
por Clístenes na Grécia 
do século V, ainda an-
tes de Cristo. O mais 
importante é entender 
que a partir dela to-
dos os cidadãos seriam 
considerados iguais 
perante a lei, e teriam 
direito a se pronunciar 
em assembleia, onde 
discutiriam os assuntos 
da vida pública. Além 
disso, para efetivar a 
participação de todos 
nos assuntos políticos, 
determinou-se que a 
representação popular 
não se daria por eleição, 
mas por sorteio, onde 
qualquer um poderia 
dar-se ao direito de ma-
nejar as determinações 
da vida pública. A ideia 
era eliminar a alienação 
política dos indivíduos 
e “tornar o público coi-
sa privada”, ou seja, o 
indivíduo teria sob sua 
responsabilidade não 
só o cuidado com o a 
sua propriedade, mas 
com todas as coisas 
relacionadas à cidade. 
Neste ponto, o cidadão 
que se negasse a parti-
cipar dos assuntos pú-
blicos em nome da sua 
privacidade seria mo-
ralmente condenado 
por sua apatia (falta de 
vontade) e idiotia (falta 
de inteligência).

A democracia aconte-
cia  assim: uma vez por 
ano cada comunidade 
(demos) sorteava 50 
cidadãos para se apre-
sentarem no CONSE-
LHO, que governaria a 
cidade. Como eram 10 
comunidades, tínha-
mos um total de 500 
representantes (DEPU-
TADOS), entre os quais 
eram sorteados 50 que 
formavam a presidência 
do Conselho, responsá-

vel pela administração da 
cidade por um certo perí-
odo. Instituído o Conse-
lho, cada comunidade era 
chamada a responder pe-
los assuntos da cidade. O 
Conselho então determi-
nava o que deveria ser fei-
to e convocava os cidadãos 
a uma assembleia geral 
(ECCLESIA), semelhante 
ao que conhecemos como 
comício. Como podemos 
perceber, de tempos em 
tempos, todo cidadão po-
deria fazer parte do pro-
cesso e das decisões políti-
cas da cidade.

Quando a Ecclesia estava 
reunida, além de se discu-
tir os problemas da comu-
nidade, se determinavam 
também os MAGISTRA-
DOS, que poderiam ser 
sorteados ou escolhidos 
por voto popular. Os que 
eram eleitos por voto ti-
nham mais prestígio, 
como era o caso dos co-
mandantes militares que 
chefiavam os soldados em 
tempos de guerra. Cada 
comandante tinha que ser 
indicado pela sua comu-
nidade e aprovado pela 
Ecclesia. A segunda magis-
tratura em importância era 
a dos juízes que formavam 
o Tribunal de Justiça.

Porém, um dos aspectos 
mais criticados pelos filó-
sofos foi justamente o fato 
de que qualquer pessoa 
pudesse atuar na área po-
lítica. Eles não aceitavam 
que o Estado fosse con-
duzido por qualquer pes-
soa. Platão, por exemplo, 
afirmava que adotar esse 
costume era 
o mesmo que 
realizar um 
sorteio entre 
os marinhei-
ros, num mar 

Estátua de 
Platão situada 
na Academia 

de Atenas. Foto 
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agitado, para ver qual 
deles deveria ser o co-
mandante responsável 
por conduzir a tripula-
ção e levar o barco a um 
porto seguro. Para ele 
era evidente que as ta-
refas fossem assumidas 
por pessoas habilitadas 
a tal, como os técnicos 
e profissionais de hoje. 
Assim, o Estado só de-
veria ser dirigido por 
especialistas, como os 
próprios filósofos, que 
passavam o tempo pen-
sando nas coisas públi-
cas. O questionamento 
de Platão tornou-se, 
desde então, um tema 
clássico no debate po-
lítico sobre quem deve 
reger o estado: a maio-
ria ou somente os “téc-
nicos”  habilitados.

Bom, como qualquer 
outro regime político, a 
democracia ateniense 
foi testada pelas guer-
ras. A primeira deu-
-se quando os persas 
tentaram desembarcar 
nas praias de Marato-
na, sendo derrotados 
pelo general Milcíades. 
E a segunda, quando 
os persas invadiram a 
Grécia sob o comando 
do rei Xerxes, sendo 
novamente derrotados. 
Então até aí, tudo bem.

NA PRóxIMA EDIçãO
A corrupção pelo poder 
e a crise da democracia.

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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também vestiram cami-
sas azuis e lembraram, 
na última sessão do dia 
10 de novembro, que os 
homens devem cuidar da 
sua saúde.

“Eu já fui operado de 
um nódulo na próstata 
há alguns anos. Então, 
não poderia deixar essa 
campanha passar em 
branco. Convido a to-
dos os ibatibenses a se 
engajarem nessa luta, e 
a realizarem os exames 
preventivos”, comentou 

O qUE é O 
CâNCER DE 
PRóstAtA?
É o resultado de uma 
multiplicação desor-
denada das células da 
próstata. Quando há 
presença de câncer, a 
glândula endurece. Na 
fase inicial, o câncer de 
próstata não tem sin-
tomas. Em 95% dos ca-
sos, eles aparecem em 
estágio avançado. Por-
tanto, exames preventi-
vos frequentes são fun-
damentais para que a 
doença não seja desco-
berto em estado avan-
çado. Homens a partir 
dos 45 anos de idade 
(ou 40, se houver casos 

de câncer de próstata na 
família), devem procurar 
um urologista anualmen-
te para realizar os exames 
preventivos.

Um desses exames é o to-
que retal. O exame é rápi-
do e indica se a próstata 
apresenta algum tipo de 
alteração. Caso a altera-
ção seja detectada, o mé-
dico pode solicitar outros 
exames para confirmar o 
diagnóstico, como o PSA 
(Antígeno Prostático Espe-
cífico), o ultrassom transre-
tal e a biópsia da glândula, 
que consiste na retirada 
de fragmentos da próstata 
para análise. Só então é fei-
to o diagnóstico.

As CAUsAs DO 

CâNCER DE 
PRóstAtA?
Ainda são desconheci-
das. Embora normal-
mente apareça em ho-
mens com mais de 65 
anos de idade, as chan-
ces de desenvolver a 
doença aumentam em 
até 50% se já houve 
algum caso de câncer 
de próstata na família, 
como pai ou irmão. 
Outros fatores, como 
o estilo de vida, ali-
mentação inadequada 
à base de gordura ani-
mal e pobre em frutas, 
legumes, verduras e 
grãos também podem 
interferir no surgimen-
to da doença. 

o Presidente Silvio Ro-
drigues de Oliveira (Sil-
vio do Barateiro).

O dia 17 de novembro é 
marcado como Dia Mun-
dial de Combate ao Cân-
cer de Próstata. Segundo 
o Inca (Instituto Nacio-
nal de Câncer) o ano de 
2014 deve contabilizar 
69 mil novos casos da 
doença, que se diagnos-
ticada precocemente 
tem 90% de chances 
de cura e de um melhor 
prognóstico.

CÂNCER DE PRÓSTATAA gente precisa TOCAR neste assunto!

Fonte: Instituto Lado a Lado pela Vida


