
A solicitação é acompanhada 
pelo vereador João Brito (Jan-
go). “O proprietário do terre-
no em Crisciúma já sinalizou 
que quer vender o espaço. Te-
mos que cuidar daquela nas-
cente, com plantios de árvores 
e culturas nativas”, avaliou.

Zona urbana
Já nos bairros da área urba-
na, o Presidente da Câmara, 
Marcus Rodrigo Amorim Flo-
rindo (Marquinho Delega), 
solicitou ao poder público 
ações e campanhas de cons-
cientização, em especial no 
bairro Ipê. “Usar as minas 
d’água para lavar carros e 
animais não é certo. A mina 
do bairro Ipê, por exemplo, 
abastece várias casas. Assim, 
peço que as pessoas tenham 
consciência e respeito, pois 
a água é um bem comum, 
pra servir todos os cidadãos 
ibatibenses. Temos que nos 
sensibilizar e ajudar a preser-
var as nascentes”, comentou 
Marquinho Delega. 

Bairro Ipê e comuni-
dades de Crisciúma 
e Santa Clara são 
afetadas pela falta 
de conservação das 
nascentes

Desde o final de 2014, a Câ-
mara de Ibatiba vem debaten-
do a questão da preservação 
de nascentes, em especial na 
zona rural do município, onde 
milhares de famílias depen-
dem desses reservatórios para 
suas necessidades diárias. Na 
zona urbana, os vereadores 
aprovaram projeto de Lei para 
que moradores adotassem 
medidas de redução do uso da 
água e promovessem soluções 
para captação e reutilização de 
água encanada e das chuvas.

No último mês, os esforços 
dos parlamentares se intensi-
ficaram novamente com pro-
posições ao Poder Executivo 
para que medidas de educa-
ção e aplicação de investi-
mentos para recuperação de 

em Açãoem Ação
nascentes sejam realizadas.

Nas comunidades rurais, os 
vereadores indicaram obras 
para Santa Clara e Crisciúma. 
“Precisamos melhorar a qua-
lidade da água dessas comu-
nidades. Em Santa Clara onde 
temos uma nascente boa, 
agora o poder público tem que 
procurar os proprietários das 
terras das nascentes pra ver o 
que pode ser feito para recu-
perar e ceder água para os mo-
radores vizinhos”, comentou o 
vereador Ivanito Barbosa.

Já em Crisciúma, a principal 
nascente que abastece a po-
pulação com água potável 
está na comunidade da Ne-
blina e precisa de ações de 
preservação urgentes. “Preci-
samos que o Poder Executivo 
adquira o terreno onde está 
localizada a nascente da co-
munidade para que haja ações 
de preservação, pois é de lá 
que vem a água que abastece 
a vila”, explicou o vereador Lu-
ciano Salgado. 
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Água potável é preocupação 
constante dos parlamentares

Homenagens e resgate cultural 
marcam a comemoração ao Dia do 
Tropeiro e do Carreiro em Sessão 
Solene da Câmara.

Vereadores solicitam melhorias 
nas estradas rurais e instalação 
de quebra-molas em rodovias e 
bairros de Ibatiba.

Melhoria do trânsito da 
cidade e recuperação de 
veículos públicos são pautas 
da tribuna.pág4pág3 pág5

LeI
Por unanimidade, os parla-
mentares de Ibatiba aprova-
ram em fevereiro deste ano 
o projeto de Lei que propõe 
um programa de conserva-
ção e uso racional da água 
nas novas edificações. As-
sim, os proprietários de 
imóveis deverão adotar nos 
projetos de construções sis-
temas de captação de água 

e novos hábitos de consumo 
e formas de reutilização de 
água nas residências e co-
mércios.

De autoria do vereador Silvio 
Rodrigues (Silvio do Bara-
teiro), o projeto inclui ainda 
que o poder público deverá 
realizar campanhas educati-
vas, abordagens nas escolas 
e palestras. “A ideia do pro-
jeto é instituir medidas que 

induzam o uso de fontes al-
ternativas para captação de 
água nas novas edificações, 
bem como a conscientização 
dos usuários sobre o uso ra-
cional e combate ao desper-
dício da água. Entre as pro-
postas que propusemos está 
a instalação de coletores de 
água das chuvas e constru-
ção de cisternas para arma-
zenamento”, explicou Silvio 
do Barateiro.

<	Vereadores intensificam proposições ao Poder Executivo para 
que medidas de educação e aplicação de investimentos para 
recuperação de nascentes sejam realizadas
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Valorizar o homem do cam-
po é uma ação que deve 
ser reforçada diariamente, 
e nós da Câmara de Ibati-
ba estamos empenhados 
nisso, pois reconhecemos a 
importância dos agriculto-
res não só para a economia 
da nossa cidade com a pro-
dução do café, mas, prin-
cipalmente, por também 
serem responsáveis pelo 
alimento de qualidade que 
consumimos.

São centenas de famílias 
que produzem hortaliças, 
frutas e produtos da roça 
e que tiram seu sustento 
dessas atividades. E todo 
esse cenário se encaixa com 
nossa história do tropei-

rismo, com homens de famí-
lia que buscavam em outros 
municípios alimentos que não 
tínhamos e não produzíamos 
aqui, e também levavam os 
nossos produtos para outras 
cidades.

Como forma de homenage-
ar esses importantes perso-
nagens, fizemos uma Sessão 
Solene em comemoração ao 
Dia do Tropeiro e do Carrei-
ro, na qual pudemos resgatar 
depoimentos históricos dos 
tropeiros, dos seus filhos e dos 
seus familiares em uma noite 
agradável e que certamente 
emocionou muitos de nós 
ibatibenses.

Parabéns a todos os tropeiros 

em Açãoem Ação
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Boa leitura a todos, 
e contem comigo!!

Reconhecimento ao 
homem  do campo

e carreiros e aos valiosos 
agricultores de Ibatiba!

Durante todo o mês de outu-
bro, a rede de atendimento à 
saúde, instituições e órgãos 
públicos e privados se mobi-
lizam para alertar as mulheres 
sobre a importância da pre-
venção ao câncer de mama 
e da realização de exames de 
rotina para um diagnóstico 
precoce da doença. Na Câma-
ra de Ibatiba, os vereadores 
ampliam as discussões sobre 
o atendimento especializado 
na cidade.

Campanha Outubro Rosa: 
prevenção e exames de rotina 
são aliados da saúde da mulher

“Este é um assunto que preci-
sa ser debatido durante todo o 
ano, já que a saúde é um tema 
primordial. Especificamente 
este mês, aumentamos os de-
bates sobre a saúde da mulher 
e em como o poder público 
pode conferir atendimento es-
pecializado às mulheres do mu-
nicípio”, analisou o Presidente 
da Câmara, Marquinho Delega. 

As mulheres de Ibatiba, para 
conseguirem consultas e rea-

SaIba MaIS
4Nos últimos cinco anos, o 
câncer de mama matou uma 
média de 252 mulheres por 
ano no Espírito Santo, de 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde. A doença, 
que não tem uma causa bem 
definida, surge de uma com-
binação de fatores de risco, 
sendo o principal deles a 
idade. 

lização de exames, precisam 
agendar atendimento na Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
são encaminhadas para muni-
cípios credenciados.

4Segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), 990 novos casos 
de câncer de mama devem ser 
registrados no Espírito Santo em 
2015. Sabe-se que mulheres en-
tre 50 e 69 anos são naturalmen-
te mais propensas a desenvolver 
a doença, razão pela qual elas 
compõem o principal público-alvo 
das ações de saúde.  Das 1.262 
mulheres que morreram em de-
corrência do câncer de mama no 
Espírito Santo entre 2010 e 2014, 
46,67% estavam dentro dessa 

faixa etária. Os demais óbitos 
foram registrados em mulhe-
res com idade entre 40 e 49 
anos (19,25%); 70 e 79 anos 
(13,78%); 80 anos ou mais 
(12,59%); 30 e 39 anos (6,81%) 
e 20 e 29 anos (0,87%).

4No primeiro semestre des-
te ano foram registrados 131 
óbitos por câncer de mama 
no Estado. Desse total, 47,32% 
eram mulheres na faixa etária 
de 50 a 69 anos.
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Câmara homenageia 
em sessão solene 40 
personalidades que 
se destacaram no 
resgate da cultura 
do município 

Como forma de reconhecer 
e homenagear personalida-
des que fortalecem a cultura 
tropeira em Ibatiba, a Câma-
ra Municipal realizou uma 
Sessão Solene no dia 29 de 
setembro. O evento marcou 
as comemorações ao Dia do 
Tropeiro e do Carreiro e reu-
niu 40 homenageados, entre 
tropeiros e seus familiares.

Durante a Sessão Solene, de 
autoria do vereador Luciano 
Salgado, os homenageados 
puderam expressar a impor-
tância da solenidade para 

que a preservação e a valori-
zação da cultura tropeira se 
perpetue, por meio de regis-
tros históricos e, principal-
mente de eventos culturais e 
turísticos que possam divul-
gar a cidade, intitulada Capi-
tal Capixaba do Tropeiro.

Uma das homenageadas do 
evento, Rosângela Alcânta-
ra, presidente da Geturi e 
proprietária do Restaurante 
Vovó Rosinha, destacou que 
somente com a união dos 
ibatibenses o tropeirismo 
poderá ser resgatado. “Agra-
deço essa homenagem, em 
nome da Geturi. Realmen-
te, temos que resgatar sem-
pre nossa história tropeira e 
passá-la aos jovens. Esse res-
gate da é feito devagarzinho 
e precisamos da ajuda de 
todos. Tenho orgulho de par-

Dia do Tropeiro e do Carreiro é 
comemorado com homenagens 
e resgate cultural

ticipar disso e de ver o meu 
filho atuando nos eventos e 
expedições tropeiras que são 
realizadas na região. Quero 
lembrar também da atuação 
das  mulheres dos tropeiros, 
que ficavam em casa cuidan-
do da família, enquanto os 
homens ‘tropiavam’”, lem-
brou Rosângela Alcântara.

O evento também contou 
com uma noite de resgate 
cultural de como era o pou-
so da tropa do momento da 
oração à descontração: re-
presentantes da Expedição 
Tropeira apresentaram a 
oração da tropa, em que re-
zaram uma Ave Maria e mos-
traram como os tropeiros 
arrumavam seus chapéus em 
forma de cruz para a reza, e 
os Irmãos Diolino apresenta-
ram uma moda de viola.

3

“Nós estamos perdendo a nossa 
identidade e não podemos deixar 
isso acontecer. Sou neto de tropei-
ro e tenho orgulho disso. Nossos 
antepassados fizeram a história deles 

e nós não podemos deixar isso passar em bran-
co. Acho que temos que voltar a criar a Festa do 
Tropeiro e ir em busca do resgate da nossa família, 
da nossa cultura. Precisamos nos unir e voltar a fazer 
uma grande festa para apresentarmos a capital esta-
dual do Tropeiro para todos!”. Presidente da Câmara, 
Marcus Amorim Florindo de Freitas (Marquinho 
Delega), um dos homenageados na Sessão Solene.

“Somos a Capital 
Capixaba do Tropeiro 
e não podemos perder 
essa identidade, por 
isso estamos sempre 

apoiando as atividades culturais do 
município, mas é preciso uma maior 
atenção do Poder Executivo. Fico 
feliz em realizar mais essa sessão 
solene para homenagear o povo que 
desbravou nosso município e que nos 
permitiu viver o que temos hoje em 
Ibatiba”. Vereador Luciano Salgado.

“Parabéns a todos os 
homenageados. Poucos 
sabem, mas já fui tropei-
ro também. Na casa do 
meu pai tinha máquina 

de pilar café e todos os dias chegavam 
de 10 a 20 tropas, que tínhamos que 
lidar. Também tínhamos 70 animais, 
entre burros e cavalos, e eu levava três 
tropas com café pro meu pai pra Iúna, 
pra Manhumirim e também cereais pra 
Santa Marta, em Ibitirama”. Vereador 
João Brito (Jango).

“Meu pai também 
era tropeiro, e 
eu valorizo muito 
essa cultura, que 
é muito impor-

tante para Ibatiba. Realmente 
temos que divulgar mais nossos 
atrativos. Fico feliz em ver que 
muitos jovens estão participando 
do tropeirismo, pois são eles que 
vão representar nossa cultura 
futuramente. Parabéns a todos”. 
Vereador Ivanito Barbosa.

Senhor Marcus Rodrigo Amorim Florindo
Senhor Marcelo Corrêa da Silva 
Senhora Leozina Rodrigues Machado
Senhor Joaquim Damázio da Silveira – Joaquim Iria 
Senhor Rafael Corrêa Bortolini
Senhor Sebastião Augusto de Aquino
Senhor Isaías Santana Prueza
Senhor João Hermon Alcântara – João Cigano 
Senhor Clóves Freitas
Senhor Marcílio Hubner de Freitas 
Senhora Dayana Dias da Silva
Senhora Dalva Ringuier
Senhor Marcos Sebastião Gomes
Senhor Sebastião Diolino do Carmo 
Senhor Antônio Diolino do Carmo

Senhora Clair Rodrigues Miranda
Ao Empreendimento Chácara 3G
Ao Empreendimento Restaurante Vovó Rosinha
Ao Empreendimento Mata da Onça Lazer e Eventos
Ao Empreendimento Café Teeiro
Ao Empreendimento Produtos Poubel
Ao Empreendimento Produtos Novo Horizonte
Ao Empreendimento Vinícola Guizzardi
Ao Empreendimento Produtos Recanto do Cedro
Senhor Oliveira Marcolino de Souza
Senhor José Moreira de Freitas 
Senhor Adílio Florindo de Freitas
Senhor Elino Machado de Souza
Senhora Liete Maria de Souza
Senhor Onízio Dionísio da Silveira

oS HoMenageaDoS (Veja aS foToS Da SeSSão SoLene na úLTIMa PágIna)
Senhor Arcelino Domingos 
Senhor Adolfo Dias de Carvalho
Senhor Onézio Gomes Vieira
Senhor Miguel Nunes da Silva
Senhor Fernando Vieira de Souza

Homenagens Póstumas

Senhor Polidoro Martins Santana
Senhor Elias Alcure
Senhor Geraldo Cabral de Miranda 
Senhor Pedro Pagani de Amorim
Senhor Francisco Alexandre Dias (Chico Alexandre)
Senhor Pedro Gomes Vieira (Pedro Inácio)
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Vereadores solicitam 
melhorias nas estra-
das rurais e instala-
ção de quebra-molas 
em rodovias e bair-
ros de Ibatiba

Mais uma vez, os vereadores de 
Ibatiba enviaram requerimen-
tos para o Poder Executivo soli-
citando melhorias nas estradas 
e instalação de quebra-molas 
em diversos bairros e comuni-
dades rurais, como Santa Clara, 
Santa Maria, Córregos dos Ca-
rangolas e Crisciúma. 

Segurança para 
pedestres e 
motoristas

“É preciso instalar um quebra-
-mola perto do campo do Pa-
raíso e outro em Santa Maria, 
pois são locais em que há pas-
sagem de muitas crianças e 
precisamos garantir um pouco 
mais de segurança. Em Santa 
Clara também está prevista 
a instalação de dois quebra-
-molas na rodovia, que será 
feita pelo DER. São providên-
cias que reduzem muito o nú-
mero de acidentes”, avaliou o 
vereador Ivanito Barbosa.

“Também já protocolamos 
na Seag (Secretaria de Es-
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tado da Agricultura), órgão 
responsável, a instalação de 
quebra-molas em Crisciúma 
e na comunidade dos Caran-
golas. É um pedido de mais 
de dois anos dos moradores 
dessas localidades”, explicou 
o vereador Silvio do Baratei-
ro, autor do requerimento.

eSTraDaS
O vereador Luciano Salgado 
também destacou a impor-
tância de construir quebra-
-molas nos bairros da cidade 
e melhorar as estradas das 
comunidades. “É preciso me-
lhorar as estradas do Córre-
go dos Carangolas, e colocar 
quebra-molas na Rodovia 
Salime Alcure, no bairro Ipê, 
e na Rodovia Chico Olímpio, 
próximo ao bairro Alvarino 
Toledo. São solicitações dos 
moradores, que querem segu-
rança”, comentou o vereador.

“Estamos nos aproximando 
do período chuvoso e preci-
samos de reparos nas estra-
das de diversas localidades 
rurais para não atrapalhar a 
locomoção, principalmente, 
o transporte escolar de mui-
ta gente”, comentou o verea-
dor Jorcy Sangi.

Foram escolhidos 
dois delegados 
para representa-
rem o município 
nas atividades que 
acontecerão no 
final do mês de 
outubro em Vitória

No dia 28 de setembro 
foi realizada em Ibatiba a 
etapa municipal da Confe-
rência Nacional de Juven-
tude. O evento reuniu no 
Ifes aproximadamente 80 
jovens do município para 
debater, entre outras pau-
tas, a elaboração de uma 
Carta Reivindicatória para 
reestruturação do Conse-
lho Municipal de Juventu-
de; transporte universitário 
gratuito e realização de 
processo seletivo para con-
tratação de estagiários no 
Poder Público Municipal. As 

reivindicações serão enca-
minhadas ao Poder Execu-
tivo de Ibatiba.

Organizada pela sociedade 
civil, o evento contou com 
apoio do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Ibati-
ba, da Secretaria Municipal 
de Educação, da Fundação 
Ulysses Guimarães e mo-
vimentos estudantis das 
escolas estadual, municipal 
e federal, e líderes da socie-
dade local. 

Ainda durante a Conferên-
cia Municipal, que vai sub-
sidiar a discussão estadual 
e nacional que acontecem 
até o final de 2015, foram 
escolhidos dois delegados 
e seus suplentes para repre-
sentarem o município nas 
atividades que acontecerão 
no final do mês de outubro, 
em Vitória.

Conferência 
Nacional de 
Juventude em 
Ibatiba

“Estamos nos apro-
ximando do período 
chuvoso e precisa-
mos de reparos das 
estradas”.

jorcy Sangi
VEREADOR

“Já protocolamos na 
Seag a instalação 
de quebra-molas 
em Crisciúma e nos 
Carangolas”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR

<	Santa Clara

<	Crisciúma
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Ibatiba terá 100% de coleta e 
tratamento de esgoto

Vereadores 
também solicitam 
investimentos na 
cafeicultura

Nas últimas sessões da Câ-
mara de Ibatiba, os verea-
dores debateram diversos 
requerimentos encaminha-
dos ao Poder Executivo, de 
acordo com fiscalizações no 
município e declarações de 
moradores. Entre as princi-
pais solicitações estão in-
vestimentos na melhoria do 
trânsito do centro da cidade, 
em programas de melhoria 
da qualidade do café, na re-
cuperação de veículos públi-
cos e na parceria para com-
pra de equipamentos para 
usina de reciclagem.

“É urgente uma ação de me-

lhoria no trânsito de Ibatiba. 
Já pedimos a consultoria do 
Detran para mapear nossas 
vias e nos mostrar como po-
demos melhorar o trânsito 
da cidade”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, Marqui-
nho Delega. 

“Também precisamos de as-
falto para melhorar a qualida-
de de vida da população, as-
sim como melhorar as vendas 
dos comerciantes. Segundo 
informações que obtive, a usi-
na de asfalto que ainda está 
no projeto não polui e acre-
dito que o Iema não colocará 
obstáculos para o seu funcio-
namento”, analisou o vereador 
Ezequias Mariano.

Já o vereador Ivanito Barbo-
sa informou que o Executivo 
precisa resolver a questão da 

ambulância que se encon-
tra há 90 dias parada para 
manutenção na oficina. “Fiz 
requerimento solicitando 
a solução desse problema. 
Cobramos tanto a aquisição 
dessa ambulância para aju-
dar a população, mas agora, 
quando precisamos, ela não 
está na porta do hospital. 
Aguardamos resposta”, de-
clarou o vereador.

Apoio da administração 
municipal para aquisição de 
equipamentos para a Usina 
de Reciclagem é um dos re-
querimentos do vereador Lu-
ciano Salgado. “Há 12 anos 
os equipamentos estão em 
uso e precisam de manuten-
ção e troca de algumas peças 
e maquinário. Estivemos na 
Aderes para tentar buscar 
esse apoio também”.

O edital de licitação 
para as primeiras 
obras já está em 
análise, devendo a 
publicação ocorrer 
entre novembro e 
dezembro deste ano

O município de Ibatiba é um 
dos municípios que serão 
contemplados por obras do 
Programa de Gestão Integra-
da das Águas e da Paisagem 
para alcançar índice de 100% 
da coleta e tratamento de 
esgoto. Essa foi uma das me-
didas anunciadas pelo Go-
verno do Estado no dia 29 de 
setembro e que demandará 
investimentos em outros 
municípios, entre eles Dores 

do Rio Preto, Irupi, Iúna e 
Divino São Lourenço, da 
ordem de R$ 1,2 bilhão. 

Para os municípios con-
templados com a uni-
versalização do esgoto 
sanitário, os investimen-
tos, com recursos do Pro-
grama, serão da ordem 
de R$ 115,3 milhões e 
beneficiarão uma popu-
lação de 168 mil pessoas. 
O edital de licitação para 
as primeiras quatro obras 
(Ibatiba, Dores do Rio Pre-
to, Irupi e Iúna) já está em 
análise no Banco Mundial 
para não objeção, deven-
do a publicação ocorrer 
entre novembro e dezem-
bro deste ano.

Melhorias no trânsito, manutenção 
de veículos e investimentos em 
usina de reciclagem

“É urgente uma 
ação de melhoria 
no trânsito. Já pe-

dimos a consultoria 
do Detran”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

“Cobramos tanto a 
aquisição da ambu-
lância, e agora que 

precisamos, ela não 
está no Hospital”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Também preci-
samos de asfalto 
para melhorar a 
qualidade de vida 
da população”.

Ezequias Mariano
VEREADOR



agropecuárias voltadas para 
agricultura familiar. 

“Estamos buscando apoiar 
essas entidades de Ibatiba 
e assim garantir o fortale-
cimento do agricultor, que 
em nosso município em sua 
grande maioria, é familiar. 
Associação forte, é homem 
do campo feliz e é isso que-
remos”, destacou Salgado. 

Em breve será lançado o edi-
tal de Chamadas Públicas da 
Secretaria de Agricultura do 
Governo do Estado. 

dos Paulas, Coletor, Carango-
las e Boa Vista, Cafarnaum, 
Água Limpa, Pontal e Perdi-
do, e também foi acompa-
nhada pelo vereador Luciano 
Salgado e por representantes 
do Incaper do município. 

Os participantes foram in-
formados sobre as ações, 
oportunidades e benefícios 
do Funsaf, que irá financiar 
projetos coletivos para o 
fortalecimento da agricultu-
ra familiar capixaba. As pro-

Produtores de 
Ibatiba debatem 
agricultura familiar 

Representantes 
de associações  
rurais buscaram 
informações sobre 
investimentos para 
o setor agrícola 
capixaba

No dia 24 de setembro, agri-
cultores do município partici-
param da apresentação e dos 
debates sobre o Fundo Social 
de Apoio à Agricultura Fami-
liar – Funsaf, durante o even-
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to “Diálogo Capixaba para o 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável”, realizado durante 
a GranExpo ES, no Parque de 
Exposições Floriano Varejão, 
em Carapina, Serra. A previ-
são é de que ainda este ano 
sejam investidos mais de R$ 
10 milhões no setor.

A caravana de Ibatiba (foto) 
contou com a participação 
das Associações de Agricul-
tores de Santa Maria, Cabe-
ceira do Perdido e Córregos 

CafeICuLTura
A falta de investimentos e 
programas para melhoria 
das lavouras e da qualida-
de final do café também 
foi tema do discurso do 
vereador Elias Cândido da 

Silveira (Lili da Barbearia), 
na sessão do dia 10 de se-
tembro.

“O município está na con-
tramão, pois não existe 
mais concurso de quali-
dade, nem sala de prova. 
Precisamos voltar com o 
concurso para incentivar 
os produtores a fazerem 
café de qualidade. Além 
disso, as máquinas do 
Pronaf estão quebradas. 
Até agora, não tem ações 
da secretaria de Agricul-
tura. Precisamos de um 
Plano Municipal de Agri-
cultura”, reforçou.

postas das associações e co-
operativas serão analisadas 
com base em critérios téc-
nicos e de acordo com a ca-
pacidade que eles terão de 
transformar a realidade dos 
produtores rurais. Podem ser 
projetos relacionados à or-
ganização dos processos de 
produção, à agroindustria-
lização, ao beneficiamento 
e à comercialização, à ges-
tão dos empreendimentos, 
à qualificação de serviços 
de assistência técnica e ex-
tensão rural (ATER) e ao de-
senvolvimento de pesquisas 

SeSSão SoLene: DIa Do TroPeIro De CarreIro excepcionalmente não teremos nesta edição a coluna “entendendo 
Política”, que volta a ser publicada no próximo número do jornal.


