
Estradas e 
carreadores do 
Córrego da Chácara, 
Santa Maria e 
Criciúma precisam 
de patrolamento. 
Associações 
de produtores 
também aguardam 
implementos 
agrícolas

A proximidade da época da 
colheita do café na região 
vem preocupando cafeicul-
tores de Ibatiba, que sen-
tem dificuldades para tra-
fegar e escoar a produção 
pelas estradas e carreado-
res, que estão em péssimas 
condições, especialmente, 
nas propriedades do Cór-
rego da Chácara, de Santa 
Maria e de Criciúma. Os 
parlamentares já encami-
nharam requerimentos ao 
Poder Executivo para que 
serviços de patrolamento e 
abertura de estradas sejam 
realizados.

“A colheita de café em Cór-
rego da Chácara e Criciúma 
já chegou, mas infelizmente 
muitas estradas e carrea-

em Açãoem Ação

Parlamentares reforçam 
a falta de profissionais no pronto-
socorro e comunidades sem 
agentes de saúde

O médico Orlando Filetti Filho 
recebeu dos vereadores de Ibatiba 
o título de Cidadão Ibatibense em 
noite de homenagens

Nos Caminhos dos Tropeiros: 
contadores de causos, 
sanfoneiros, violeiros e outros 
resgates culturaispág4pág3 pág6
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Agricultura: melhorias nas estradas 
e entrega de equipamentos são 
solicitadas pelos parlamentares

dores ainda não receberam 
serviços de patrolamento. 
Peço à secretaria de Agri-
cultura para disponibilizar 
máquinas para resolver os 
problemas da comunidade, 
pois os produtores precisam 
de estradas boas para esco-
ar a produção”, solicitou o 
vereador Jorcy Sangi.

O vereador João Brito tam-
bém reforçou o pedido para 
a comunidade. “Em Córrego 
da Chácara são necessários 
dois caminhões, retro e pa-
trol para melhorar o trans-
porte de café e também o 
de alunos”, lembrou.

De acordo com o vereador 
Beto da Saúde, existem mui-
tas máquinas paradas, aguar-
dando conserto no pátio da 
secretaria. “As máquinas es-
tão quebradas no pátio, prin-
cipalmente, da secretaria de 
Agricultura e de Transporte. 
Precisa de aquisição de pe-
ças e pra isso tem que ter o 
empenho das compras para 
depois providenciar o con-
serto. Espero que a Prefeitu-
ra providencie o mais rápido 
possível para atender os ca-
feicultores”.

Nos últimos meses, os ve-
readores voltaram a de-
fender a compra de equi-
pamentos agrícolas para 
as associações de pro-
dutores rurais de Ibatiba 
que foram beneficiadas 
com tratores há meses. 
“Todas as nossas associa-
ções estão esperando es-
tes implementos agríco-
las. Com isso estaremos 

EquIPamENTOs agríCOlas Para assOCIaçõEs
incentivando ainda mais os 
cafeicultores a produzirem 
e fazerem café de qualida-
de”, destacou o presidente 
da Câmara, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo (Marqui-
nho Delega), na sessão do 
final de abril.

“Diversas associações foram 
beneficiadas com tratores 
agrícolas e estão esperan-

do os implementos para 
trabalharem. Foi uma 
promessa do Prefeito e 
que não foi cumprida”, 
comentou o vereador Lu-
ciano Salgado.

“É necessário que se resol-
va isso, pois os maiores be-
neficiados serão os nossos 
produtores”, frisou o vere-
ador Ivanito Barbosa.
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Em tempos que antece-
dem a colheita do café na 
nossa região, a maior pre-
ocupação, de todos nós 
vereadores, é em fiscalizar 
e solicitar melhorias nas 
estradas rurais e na execu-
ção dos serviços que pos-
sibilitem aos cafeicultores 
escoarem sua produção. 

A economia cafeeira é de 
fundamental importância 
para Ibatiba, uma vez que 
envolve milhares de tra-
balhadores, direta e indi-
retamente.

Nesse sentido, mais uma 
vez, juntamos forças no 
Legislativo Municipal para 
que não só as estradas es-
tejam patroladas, mas que 
também as associações de 
produtores sejam benefi-

ciadas com equipamentos, 
conforme acordado com o 
poder público. 

A aquisição desses imple-
mentos reforçará as ações 
das entidades organizadas, 
que buscam aumentar a 
produção e melhorar a qua-
lidade do café produzido em 
Ibatiba.

Além disso, estamos bus-
cando alternativas junto à 
gestão municipal e às enti-
dades de pesquisa agrícola 
para que os agricultores su-
perem a estiagem. A crise 
hídrica permeia na região e a 
construção de caixas-secas e 
a recuperação de nascentes 
e córregos são ações básicas 
que devem ser realizadas o 
quanto antes, para o bem de 
todos. 

em Açãoem Ação
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Um grande abraço 
a todos, boa leitura, 

e que Deus nos 
ilumine sempre!!!!

Gestão eficiente para a 
atividade agrícola

Os alunos dos cursos técnicos 
em Comércio e Agronegócios 
da Escola Estadual Professo-
ra Maria Trindade de Oliveira 
visitaram a Câmara de Ibatiba 
na última quinta-feira, dia 05 
de maio e participaram do de-
bate sobre agricultura, com a 
presença do Secretário de Es-
tado da Agricultura, Octacia-
no Neto, e do Presidente do 
IDAF Júnior Abreu.

Com os temas crise hídrica, in-
vestimentos na agricultura, le-
gislação florestal e de agroin-

Alunos visitam a Câmara 
durante debate sobre 
Agricultura

A agricultura é tema de 
diversos debates, como 
o leitor pode conferir nas 
próximas páginas desta 
edição.

dústria, o debate também 
reuniu centenas de pessoas e 
foi organizado pelo vereador 
Luciano Salgado (Pingo). 

Com iniciativa do professor 
Erick Assis e da pedagoga 
Consuelo Miranda, a visita e 
participação dos estudantes 
resultou em um momento 
oportuno para conhecerem 
um pouco das iniciativas do 
Governo do Estado sobre 
agricultura, agropecuária, 
agroindústria, meio ambien-
te, dentre outros assuntos, 
assim como se integrarem às 
atividades do Poder Legisla-
tivo Municipal, pois diversos 
vereadores participaram do 
evento. 
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Falta de profissionais 
no pronto-socorro 
e comunidades sem 
agentes de saúde 
são alguns dos 
requerimentos dos 
parlamentares de 
Ibatiba

Após denúncias sobre a fal-
ta de profissionais da saúde 
para atender à população no 
pronto-socorro municipal, e 
que gerou o fechamento da 
unidade por alguns dias, os 
vereadores de Ibatiba voltam 
a requisitar da administração 
esclarecimentos sobre con-
tratação de profissionais e, 
inclusive, a contratação de 

Saúde volta a ser pauta 
de discussão na Câmara

3

agentes de saúde para as co-
munidades rurais.

“O município recebe dinhei-
ro para manter todas as co-
munidades cobertas pelo 
atendimento das agentes 
de saúde. Hoje, tem mais 
de 10 comunidades sem 
atendimento. Autorizamos 
em 2013 a contratação dos 
agentes, mas a Prefeitura 
não contrata e não cumpre 
sua função administrativa”, 
analisou o vereador Luciano 
Salgado, durante a sessão do 
dia 25 de abril.

De acordo com o parlamen-
tar, na comunidade Vicente 
Amélio, por exemplo, mais 

de 3.000 
moradores 
fizeram um 
abaixo-assinado para 
cobrar o atendimento.

“A saúde em Ibatiba está pre-
cária, mas nós podemos fazer 
melhor. Nosso município é 
pequeno e nós podemos fa-
zer uma saúde de qualidade, 
desde a base. Não podemos 
deixar o pronto-socorro sem 
médicos. As pessoas precisam 
de atendimento. Temos que 
usar o dinheiro público com 
transparência”, comentou o 
vereador Ivanito Barbosa.

Já o vereador Elias Cândido (Lili 
da Barbearia) disse que recebe 

muitas reclamações de mora-
dores sobre a falta de veículos 
para transportar os pacientes 
para outros municípios. “Não 
pode faltar médico e nem car-
ro para atender as pessoas. 
Tem muita gente que precisa 
de veículo para atendimento 
fora e que não consegue reali-
zar consultas e exames por fal-
ta de carro”, frisou o vereador.

Os parlamentares encami-
nharam requerimentos e so-
licitações para obter retorno 
do Poder Executivo.

Ações de combate 
à violência contra 
a mulher

Os parlamentares de 
Ibatiba aprovaram o pro-
jeto de Lei do vereador 
Luciano Salgado que 
institui novembro como 
o “Mês de Ativismo pela 
Não Violência Contra a 
Mulher”.

A proposta soma-se às 
ações do Dia Interna-
cional de Não Violência 

Contra a Mulher, comemo-
rado em 25 de novembro, 
e obriga o município a pro-
mover e divulgar o serviço 
Disque Denúncia de vio-
lência, abuso e exploração 
sexual contra a mulher em 
diversos estabelecimentos 
comerciais do município, 
como hotéis e pousadas, 
bares, restaurantes, lancho-
netes, clubes, entre outros.

“O município re-
cebe dinheiro para 
manter todas as 
comunidades co-
bertas pelo atendi-
mento das agentes 
de saúde”.

Luciano Salgado
VEREADOR

“As pessoas precisam 
de atendimento. 
Temos que usar o 
dinheiro público com 
transparência”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Não pode faltar mé-
dico e nem carro para 
atender as pessoas”.

Lili da Barbearia
VEREADOR
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O médico Orlando 
Filetti Filho recebeu 
homenagens dos 
vereadores de 
Ibatiba

Para homenagear o médico 
Orlando Filetti Filho, os ve-
readores de Ibatiba apro-
varam por unanimidade a 
entrega do titulo Cidadão 
Ibatibense ao clínico geral 
que atendeu, por anos, a 
população do município. A 
homenagem foi realizada 
no final de abril, na Câma-

Câmara 
entrega título 

de Cidadão 
Ibatibense

ra de vereadores.

“Ibatiba é um município 
que tenho muito orgulho, 
e tenho satisfação de ain-
da viver com o povo daqui. 
Nasci um homem simples 
e me orgulho disso, de ser 
capaz de olhar o cidadão e 
saber que somos homens 
iguais. Em Ibatiba conse-
gui realizar alguns sonhos 
durante a minha caminha-
da neste município desde 
2002. É com uma enorme 
gratidão que recebo esse 
reconhecimento. Quero 

agradecer, de coração, ao 
vereador Jango”, disse o 
Orlando Filetti Filho, du-
rante participação na tri-
buna.

O vereador João Brito (Jan-
go), autor da indicação, 
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discursou em homenagem 
ao cirurgião. “Agradeço 
mais uma vez ao doutor 
Orlando, que trabalhou no 
atendimento municipal e 
que ajudou muito os mora-
dores daqui, especialmente 
os da zona rural”.

“Nasci um homem 
simples e me orgulho 
de ser capaz de olhar 
o cidadão e saber que 
somos iguais”.

Orlando Filetti Filho
MÉDICO E CIDADãO IBATIBENSE

HOmENagEm dOs vErEadOrEs

“Mesmo sendo mé-
dico no município 
de Venda Nova do 
Imigrante e Cas-
telo, ele continua, 
de forma amigá-
vel, atendendo e 
ajudando o povo 
de Ibatiba. Tenha 
a certeza de que o 
nosso povo sempre 
reconhecerá seus 
trabalhos. Esse 
é um reconheci-
mento mais que 
merecido. Ibatiba 
te acolheu como 
cidadão da nossa 
terra”.

Luciano Salgado
VEREADOR

“O povo clama 
por um médico 
como o doutor 
Orlando em 
Ibatiba. É uma 
pessoa simples e 
que sempre têm 
nos ajudado de 
forma especial”.

Lili da Barbearia
VEREADOR

“Sabemos da 
dificuldade 
dos médicos e 
profissionais da 
saúde, e nosso 
município é 
muito grato ao 
doutor Orlando 
e por tudo o que 
fez à região do 
Caparaó”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Sempre fui 
atendido com 
muito carinho 
e atenção pelo 
doutor Orlando. 
Essa é uma forma 
de agradecermos 
a ele, por todas as 
pessoas que ele 
ajudou e atendeu, 
de casos simples 
aos mais graves. As 
maiores urgências 
e cirurgias mais 
complicadas 
realizadas aqui 
foram realizadas 
pelo doutor 
Orlando”.

Beto da Saúde
VEREADOR

“Esta é a maior 
honraria que esta 
Casa poderia dar 
a um cidadão que 
não nasceu em 
Ibatiba, mas que 
prestou serviços 
relevantes à 
comunidade 
e o doutor é 
merecedor. A 
partir de hoje, 
temos o privilégio 
de chamá-lo 
ibatibense. Que 
o senhor possa 
continuar nos 
ajudando, como 
sempre tem feito”.

Silvio do Barateiro
VEREADOR
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O prazo para as 
mudanças terminou 
em 02 de Abril

Mesmo ainda distante das 
eleições municipais que serão 
realizadas esse ano, os inte-
ressados em concorrerem aos 
cargos de vereador e prefeito 
devem estar atentos aos pra-
zos que devem ser atendidos 
para viabilizar a candidatura.

Quanto à filiação partidária, 
em face da modificação trazi-
da com a Lei nº 13.165/2015 
(minirreforma eleitoral), a Lei 

das Eleições (Lei nº 9.504/97) 
passou a exigir o prazo de seis 
meses, flexibilizando o prazo 
anterior que era de um ano 
também, de modo que o pre-
tenso candidato deverá ter se 
filiado até o dia 02/04/2016, 
para que possa concorrer re-
gularmente nas eleições de 02 
de outubro.

Procurando cumprir a Lei Elei-
toral e visando as eleições, 4 
vereadores da Câmara Muni-
cipal de Ibatiba, mudaram de 
legenda, e pretendem con-
correr ao pleito por diferentes 
partidos políticos.

Vereadores trocam de partidos 
visando as eleições de outubro

Segurança nas estradas e atendimento 
no Detran na pauta de discussão

Ainda durante a sessão do 
dia 11 de abril, os verea-
dores de Ibatiba levanta-
ram diversas demandas 
para atendimento à po-
pulação, visando a segu-
rança nas estradas rurais 
e também para a melho-
ria do atendimento ao 
contribuinte.

“Cobro mais uma vez sobre 
as obras do Córrego dos Ca-
rangolas. A municipalidade 
precisa limpar as valetas das 
estradas para que a água 
corra melhor em período 
de chuva. Também preci-
samos de quebra-molas 
no Córrego Cambraia. Dois 
acidentes com automóveis 
aconteceram lá neste mês. 
É urgente!”, alertou o vere-
ador Ivanito Barbosa.

No início de abril o vereador 
Ezequias Mariano se depa-
rou com falta de papel para 
impressão de boletos para 
pagamentos de taxas do De-
tran de Ibatiba. “O Detran de 
Ibatiba estava sem material 

para imprimir licenciamento, 
seguro e IPVA. Sabemos que 
o município tem arrecadação 
nesses impostos e taxas. É um 
absurdo faltar material para 
que os contribuintes possam 
pagar suas obrigações. Se não 
pagar, as pessoas podem ter 
seus carros guinchados. É um 
absurdo”, avaliou o vereador 
Ezequias Mariano.

Jorcy Miranda Sangi
Deixou o PSD em 22 de março e filiou–se ao PP.

Ezequias Mariano Gomes da Silva
Deixou o PP em 31 de março, e agora é do PSL.

Silvio Rodrigues de Oliveira (Silvio do Barateiro)
Era do PMDB, e em 18 de março se transferiu para o PDT.

João Brito Pereira Filho (Jango)
Era do PV, desfilou-se em 31 de março e agora pertence ao PP.

CONFIra as mudaNças:

“Cobro mais 
uma vez as obras 

do Córrego dos 
Carangolas, e o 

quebra-molas no 
Córrego Cambraia. 

É urgente!”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“ É um absurdo faltar 
material para impri-
mir IPVA, sabendo 
que o município tem 
arrecadação nesses 
impostos”.

Ezequias Mariano
VEREADOR

vEja COmO FICOu a NOva CONFIguraçãO
da Câmara muNICIPal dE IbaTIba

Carlos 
Alberto dos 
Santos (Beto 
da Saúde)

PSD
Partido Social 
Democrático

Ivanito 
Barbosa 

de Oliveira 
(Ivanito)

PP
Partido 

Progressista

Luciano 
Miranda 
Salgado 
(Luciano 
Salgado)

PMDB
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro

Elias Cândido 
da Silveira (Lili 
da Barbearia)

PSC
Partido Social
Cristão

João Brito 
Pereira Filho 

(Jango)

PP
Partido

Progressista

Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo 
(Marquinho 
Delega)

PMN
Partido da Mobilização 
Nacional

Ezequias 
Mariano 
Gomes da 
Silva (Ezequias 
Mariano)

PSL
Partido Social
Liberal

Jorcy 
Miranda 

Sangi

PP
Partido 

Progressista

Silvio 
Rodrigues 
de Oliveira 
(Silvio do 
Barateiro)

PDT
Partido Democrático 
Trabalhista



caminhada reúne 
moradores e turistas

A 11ª Caminhada 
contou com a 
participação de 
contadores de 
causos, sanfoneiros, 
violeiros e outros 
resgates culturais.

A Caminhada no Caminho dos 
Tropeiros já se tornou uma 
tradição no calendário da re-
gião do Caparaó Capixaba e 
envolveu, no dia 1º de maio 
(domingo), mais de 100 pes-
soas de diversos municípios, 
amantes da tradição e da cul-
tura tropeira, dos costumes 
do meio rural e das belezas 
naturais da região.

A 11ª edição da caminhada, de 
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aproximadamente 10 quilô-
metros, teve como ponto de 
partida o Museu do Tropeiro e 
contou com a participação de 
contadores de causos, sanfo-
neiros, violeiros e outras apre-
sentações culturais, como a 
tradicional mazurca.

A programação contou ain-
da com café da manhã e 
almoço típicos, em fazen-
das históricas que fizeram 
parte do tropeirismo local, 
como a fazenda do Zé do 
Brejo, onde aconteceram 
apresentações culturais e 
folclóricas, e a fazenda do 
João Braulino. O almoço foi 

servido no restaurante Vovó 
Rosinha.

O evento é realizado pela As-
sociação Gestora do Turismo 
Rural de Ibatiba (Geturi), e 
tem como objetivos a pro-
moção do turismo rural e o 
resgate da cultura do tropei-
rismo no município. “Nosso 
o objetivo é resgatar esses 
costumes e apresentar aos 
participantes a real vivência 
desses importantes persona-
gens para o desenvolvimento 
econômico e social da região 
do Caparaó Capixaba”, con-
tou Rosangela Alcântara, 
presidente da Geturi.

em Ação

A coluna “Entendendo Política” é um 
projeto da Agência AV2, veiculado em 
espaço gentilmente cedido pela Câ-
mara Municipal de Ibatiba .

dividido pelo quociente elei-
toral, vamos a primeira con-
ta: 16.500 votos válidos / 9 
vagas = 1.833. Daí temos os 
votos por partido: Partido A 
(PA) = 2.600 votos; Partido 
B (PB) = 5.800 votos; Parti-
do C (PC) = 1.600 votos; PD 
= 4.200 votos; e PE = 2.300 
votos. No final, tratando 
cada partido isoladamente, 
teremos PA com 1 vaga, PB 
com 3 vagas, PC sem direi-
to a vaga, PD com 2 vagas e 
PE com 1 vaga. Vimos ainda 
que, na complementação 
final de vagas, de acordo 
com o número de votos de 
cada candidato, temos mais 
1 vaga para PB, e 1 para PD.

Mas e se alguns dos partidos 
coligarem? Vamos tomar 
como exemplo a coligação 
“Ibatiba que eu amo”, na 
qual estão os partidos di-
tos menores: PA, PC e PE.  
Somando os votos isalo-
dos, temos agora um total 
de 6.500 votos. Fazendo a 
recontagem, teremos PB 
com 3 vagas, PD com 2 va-
gas, e a coligação PA/PC/PE 
com 3 vagas (6.500 votos / 
1.833 = 3 vagas). Daí são 8 
vagas preenchidas. E a vaga 
restante? Dividimos então 
os votos dos partidos pelo 
número de lugares obtidos, 
mais um, tirando a mé-
dia. PB tem 5.800/(3+1) = 
1.450. PD tem 4.200/(2+1) 
= 1.400. Já a coligação tem 
6.500/(3+1) = 1.625, a 
maior média. Então temos, 
por fim, a coligação “Ibatiba 
que eu amo” com 4 vagas, 
PB com 3 vagas e PD com 2 
vagas, totalizando 9 vagas.

Note que, se entrassem 
numa eleição isoladamente, 
PA, PC e PE teriam direito 
a apenas 2 vagas. Mas coli-
gados, eles passam a ter 4 
vagas para os seus candida-
tos, o que altera em muito o 
resultado final das eleições.

NA próxIMA EDIçãO
Vamos ver como as coli-
gações afetam o governo.

Vimos nas edições anterio-
res como funciona o nosso 
sistema eleitoral, expli-
cando de forma especial 
os nossos dois modelos: o 
majoritário e o de represen-
tação proporcional onde, 
além dos votos registrados 
para o próprio candidato, 
consideram-se também os 
votos registrados para o 
partido ou para a coligação, 
o que vai determinar quan-
tas vagas cada partido terá 
direito. Vale então avaliar-
mos mais de perto como 
acontecem as COLIgA-
çõES e como elas podem 
influenciar no resultado fi-
nal da eleição, uma vez que 
não necessariamente ganha 
o candidato mais votado.

Uma coligação partidária 
consiste na união de dois 
ou mais partidos, para que 
eles apresentem seus can-
didatos em conjunto para 
uma determinada eleição. 
Assim, para a Justiça Elei-
toral, esta coligação passa 
a funcionar como um único 
partido, tendo os mesmos 
direitos e deveres dos par-
tidos políticos isolados. A 
coligação então escolherá 
um nome próprio, poden-
do ser inclusive composto 
pela junção das siglas dos 
partidos que a integram.

As coligações são decididas 
pelos partidos na CON-
VENçãO PARTIDáRIA, 
onde o partido decide quais 
membros serão candidatos. 
É na convenção municipal, 
por exemplo, que se deter-
mina quem serão os candi-
datos para prefeito e verea-
dores, sendo impedimento 
a qualquer membro ser can-
didato se não for escolhido 
em convenção partidária.

Mas onde isso pode fa-
zer a diferença?
Tomemos como exemplo 
mais uma vez o nosso muni-
cípio, que tem 9 vagas para 
vereadores, com 5 partidos 
na disputa, e um total de 
16.500 votos válidos. Lem-
brando que o número de 
vagas é dado pela quantida-
de de votos de um partido 

HOmENagEm
Este ano, a Geturi home-
nageou durante a Cami-
nhada o senhor Armando 
da Silva Machado, antigo 
tropeiro do município fa-
lecido no dia 1º de abril de 
2015.  Considerado um dos 
ícones do tropeirismo no 

Nos Caminhos 
dos Tropeiros: 

município, “tio Armando” aos 
10 anos de idade iniciou sua 
paixão pela tropa acompa-
nhando um tio. E seguiu como 
tropeiro por 50 anos.

O vereador Luciano Miranda 
Salgado (Pingo) participou 
do evento e destacou a im-
portância de iniciativas como 

esta para a promoção da 
cultura e do turismo do 
município. “A Geturi de-
mostra que o turismo do 
nosso município acontece, 
destacando mais uma vez 
a cidade como Capital Ca-
pixaba do Tropeiro, mar-
cando e resgatando a nos-
sa história”, frisou.

<	Os caminhantes, entre moradores e turistas, puderam conferir  os 
costumes, danças, músicas e gastronomia da tradição tropeira


