
Vacinação contra a gripe vai até 
maio, e população terá atendimento 
todos os dias, das 8h às 11h, e das 
13h às 16h, no Nesf.

Banco do Brasil: 100 anos de 
atuação no Estado, 29 anos 
de inauguração em Ibatiba.pág4 pág4
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Parlamentares avaliam os 100 
primeiros dias da atual administração

Vereadores apontam 
demandas prioritá-
rias a serem realiza-
das no município 

Durante a sessão do dia 10 
de abril, os vereadores de 
Ibatiba questionaram diver-
sas demandas levantadas 
pela população desde o iní-
cio deste ano e que ainda 
não obtiveram retorno da 
atual administração munici-
pal. Limpeza pública e saúde 
foram os temas mais discuti-
dos nos últimos meses. 

“Já passamos dos 100 dias 
de governo e ainda não con-
seguimos ver as ruas limpas, 
nem capinar a gestão conse-
guiu. O descaso está grande 
no município”, comentou 
o vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo (Marqui-
nho Delega).

O vereador Ivanito Barbosa 
também ressaltou algumas 
demandas. “Na Rua do Ba-
nestes a falta de limpeza é 
absurda. Outra coisa, não 
temos ambulância no pron-
to-socorro. No Córrego dos 

Carangolas também vejo 
carros da saúde parados, 
sem funcionarem por falta 
de manutenção”.

“Também já solicitei a limpe-
za no campo de futebol de 
Crisciúma e em outros locais 
do Centro”, acrescentou o 
vereador Jorcy Sangi.

“Estamos juntos para dis-
cutirmos e chegarmos a 
um denominador comum, 
a favor do povo, em todas 
as áreas. Sei que está tendo 
deficiência, mas acredito que 

teremos acertos”, avaliou o 
vereador Roberto Xavier (Ro-
berto Magnético).

SAÚDE
Para o vereador Fábio Am-
brozio, a saúde é um dos se-
tores da administração que 
requer prioridade.

“A fisioterapia dos idosos 
acabou! Nas últimas sema-
nas, mais de R$ 100 mil em 
medicamentos foram per-
didos porque desligaram a 
geladeira que refrigerava os 

remédios. Além disso, ainda 
faltam seringas, fralda des-
cartável, entre outros itens 
para atendimento à popula-
ção”, avaliou o parlamentar.

O Presidente da Câmara de 
Ibatiba solicitou, ainda, ações 
para apurar possível cobran-
ça financeira de um moto-
rista da Secretaria da Saúde 
a um paciente para locomo-
ção. “É uma irresponsabilida-
de do motorista que presta 
serviço cobrar qualquer valor 
do paciente”, comentou Elias 
Cândido da Silveira.

Presidente do Sindicato dos 
trabalhadores rurais de Ibatiba 
fala sobre as mudanças propostas 
na reforma da previdência. pág3

<	“O descaso está grande 
no município”.

<	“Não temos ambulância 
no pronto-socorro”.

<	“Já solicitei a limpeza no 
campo de futebol”.

<	“Acredito que 
teremos acertos”.

<	“Faltam seringas e 
fralda descartável”.

<	“É irresponsabilidade 
cobrar do paciente”.
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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

<	Fábio Ambrozio Nascimento Trindade - PSB

 Fabinho
 fabio.ambrozio@camaraibatiba.es.gov.br

<	Geilson Dias Tomaz - PMDB

 Geilson de Santa Clara
 geilson.dias@camaraibatiba.es.gov.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

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

<	Jorcy Miranda Sangi - PP

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br

<	José Paulo Costa Silva - SD

 Paulinho do Eucalipto
 jose.paulo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br

<	Roberto Luiz Chaves - PMDB

 Robertinho Magnético
 roberto.luiz@camaraibatiba.es.gov.br
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Chegamos aos 100 dias de 
atuação da nova gestão 
dos Poderes Executivo e 
Legislativo. Muitos debates 
importantes foram inicia-
dos na nossa Casa de Leis e 
tantos outros serão realiza-
dos ao longo dos próximos 
anos. Mas esses primeiros 
meses de governo serão 
fundamentais para avaliar-
mos a nossa atuação como 
legisladores e fiscalizadores.

Não temos dúvidas de 
que seremos cada dia mais 
atuantes nessa empreita-
da. Estamos certos de que 
precisamos acompanhar de 
perto cada passo dado em 
todas as esferas municipais. 

Nossa atuação como ve-

readores em Ibatiba vai além 
das nossas visões pessoais. 
Estamos abertos para as ma-
nifestações do povo. E sempre 
levaremos em conta o bem 
comum. 

Agora, é tempo de iniciarmos 
as promessas de campanha, 
as propostas que foram abra-
çadas pela população. Sempre 
é tempo de cobrar, mas esse 
tempo dado para os novos 
ajustes dos gestores recém-
-assumidos está findando e 
é hora das ações de verdade 
aparecerem.

Mais uma vez, reitero que a 
Câmara de Ibatiba está sem-
pre de portas abertas ao di-
álogo com todos, população 
e demais esferas do poder. 

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Participação ativa

Tribunal Regional 
Eleitoral já iniciou 
o recadastramento 
no município

O TRE/ES já começou a fa-
zer o cadastramento das 

Ibatiba terá voto biométrico 
nas próximas eleições

impressões digitais dos 
eleitores de Ibatiba. Nesse 
primeiro momento, o órgão 
tem priorizado a emissão 
de novos títulos e retifica-
ções. A previsão de abrir a 
todos os eleitores é a partir 
de 26 de junho. 

O recadastramento biomé-
trico é gratuito e obrigatório 
a todos os eleitores, inclusi-
ve para aqueles cujo voto é 
facultativo, ou seja, para os 
analfabetos e para os quem 
têm 16 e 17 anos ou mais de 
70 anos e que desejam votar. 

A não realização do recadas-
tramento implica no cance-
lamento do título de eleitor, 
assim permanecendo até que 
o eleitor procure a Justiça 
Eleitoral para regularização.

A principal vantagem do sis-
tema biométrico é a segu-
rança, além da atualização 
do cadastro. Com a identi-
ficação biométrica não ha-
verá a possibilidade de um 
eleitor votar no lugar de 
outro, tornando assim ain-
da mais seguro o sistema de 
votação eletrônico. 

Para se recadastrar, o eleitor 
deve comparecer ao cartó-
rio eleitoral local, portando 
documento oficial com foto 
(com exceção do passapor-
te), título eleitoral e compro-
vante de residência.

COMO FUNCIONA

A Biometria é uma tecnologia de reconhecimento individual. O 
recadastramento biométrico serve para inserir os dados biométri-
cos, como impressão digital, foto e assinatura digitalizada e para 
atualizar dados, como endereço, estado civil, ocupação, etc. de 
todos os eleitores que compõem o cadastro eleitoral.

As impressões digitais são coletadas eletronicamente e os sis-
temas biométricos são consideravelmente mais precisos do que 
os métodos tradicionais – senhas de acesso e cartões pessoais. 

Endereço do cartório Eleitoral de Ibatiba: Rua Cantídio Roberto de 
Moraes, 144 - Bairro Novo Horizonte.

Tenho certeza de que jun-
tos faremos uma cidade 
melhor, aliando desenvolvi-
mento e qualidade de vida.



cilitar a aprovação da pro-
posta de reforma previden-
ciária, que enfrenta críticas 
não apenas da oposição, 
mas da própria base aliada 
e de centrais sindicais. A 
nova mudança atingirá os 
trabalhadores rurais, que 
podem ter direito a uma 
aposentadoria diferenciada.

O ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, sinalizou: 
“Nós estamos estudando 
uma forma especial de con-
tribuição para eles”. Uma 
das ideias do governo para 
que a proposta não enfren-
te mais tanta resistência 
no Congresso é adotar uma 
contribuição de no máximo 
5% do salário mínimo para 
os agricultores. A alíquota 
para o setor privado, atual-
mente, varia de 8% a 11%.

“Enquanto isso, nós acom-
panharemos a discussão e 
nos movimentaremos para 
garantir que os trabalhado-
res rurais não sejam preju-
dicados. É triste saber que 
anos de trabalho pesado 
na roça não sejam analisa-
dos de forma diferenciada”, 
comentou o Presidente da 
Câmara, Elias Cândido da 
Silveira (Lili da Barbearia).
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Reforma da previdência: 
trabalhadores rurais querem 
nova análise de tempo de serviço

Os parlamentares de Iba-
tiba também usaram a 
tribuna da Câmara para 
solicitar à administra-
ção municipal projetos e 
ações com o objetivo de 
desenvolver a agricultura 
familiar.

“Gostaria de saber por 
que a Prefeitura ainda 
não contratou os pro-
dutos da agricultura fa-
miliar de Ibatiba para a 
merenda e outras utiliza-
ções”, comentou o vere-

VEREADORES QUEREM MAIS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
ador Marcos Rodrigo Amo-
rim Florindo.

“Também queria saber a 
razão pela qual o município 
ainda não aderiu ao PNAE. 
É um meio de fazer com que 
o dinheiro circule no muni-
cípio. Temos que nos unir 
para que possamos conse-
guir reter o dinheiro aqui. 
É o dinheiro do agricultor 
que movimenta o nosso co-
mércio”, analisou o verea-
dor José Paulo Costa e Silva 
(Paulinho do Eucalipto).

Presidente do 
Sindicato dos 
trabalhadores rurais 
de Ibatiba, Oscar 
Mendes Ferreira, 
discursou sobre as 
mudanças propostas 
na reforma da 
previdência

No final de março, o presi-
dente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Ibati-
ba, Oscar Mendes Ferreira, 
fez uso da Tribuna Popular 
da Câmara e discursou so-
bre a reforma da previdên-
cia e os impactos no pro-
cesso de aposentadoria dos 
trabalhadores rurais.

“A reforma da previdência fere 
todos os trabalhadores rurais. 
Até hoje, mulheres com 55 
anos e homens om 60 pode-
riam se aposentar. A partir de 
agora, todo mundo só poderá 
se aposentar aos 65 anos. Será 
que o agricultor vai aguentar 
se aposentar com essa ida-
de? Peço aos vereadores que 
intercedam junto aos seus 
companheiros de partido na 
Câmara Federal em prol da 
aposentadoria especial para os 
agricultores”, comentou Os-
car Ferreira.

TEMPO MÍNIMO 
DE CONTRIBUIÇÃO 
A reforma previdenciária 
proposta pelo governo es-
tabelece idade mínima de 
65 anos e tempo mínimo 
de contribuição de 25 anos 
para que homens e mulhe-
res se aposentem. Esses re-
quisitos valeriam também 
para o trabalhador rural, 
que passaria a ser obrigado 
a comprovar contribuição 
previdenciária individual, 
caso a reforma seja apro-
vada.

A justificativa é que o tra-
balhador rural com cartei-
ra de trabalho assinada é 
quase como o trabalhador 
urbano, com horário defi-
nido e outras proteções tra-
balhistas. Por outro lado, o 
agricultor familiar não tem 
carteira assinada e contri-
bui sobre a produção, o que 
também acaba gerando um 
déficit muito grande. 

MUDANÇAS 
À VISTA
O governo federal prepara 
outras concessões para fa-

“Será que o agricul-
tor vai aguentar se 

aposentar com essa 
idade? O trabalho 
na roça é árduo!”.

Oscar Mendes Ferreira
PRESIDENTE DO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE IBATIBA

“É triste saber que 
anos de trabalho 
pesado na roça não 
sejam analisados de 
forma diferenciada”.

Elias Cândido da Silveira 
PRESIDENTE DA CÂMARA

“Por que a Prefeitura 
ainda não contratou 
os produtos da agri-
cultura familiar para a 
merenda?”.

Marcos Rodrigo Florindo
VEREADOR

“Queria saber a 
razão pela qual o 

município ainda não 
aderiu ao PNAE”.

José Paulo Costa e Silva
VEREADOR
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Agência Ibatiba 
completa 29 anos 
de inauguração

Para divulgar o centenário 
de inauguração do Banco 
do Brasil no Espírito Santo 
e apresentar as atividades 
desenvolvidas pela institui-
ção em Ibatiba, o gerente 
do Banco no município, Ri-
cardo  Alexandre Carvalho 
Almeida, participou da Tri-
buna Popular da Câmara no 
dia 10 de abril.

Banco do Brasil 
comemora 100 anos 
de atuação no Estado

População ibatiben-
se terá atendimento 
todos os dias, das 
8h às 11h, e das 13h 
às 16h, no Nesf, 
além de atendi-
mentos das agentes 
comunitárias

A campanha de vacinação 
contra a gripe começou 
nesta segunda-feira (17) em 
Ibatiba e vai até o dia 26 
de maio. O grupo alvo são 
as crianças de seis meses a 
menores de cinco anos, ido-
sos, trabalhadores da saúde, 
gestantes, mulheres até 45 
dias pós-parto, indígenas, 
presos, adolescentes que 
cumprem medidas socioe-
ducativas, funcionários do 
sistema prisional e professo-

Campanha de 
vacinação contra a 
gripe vai até maio

res da rede pública e privada.

Pessoas com doenças crô-
nicas não transmissíveis 
podem ser vacinadas desde 
que haja prescrição médica.

Para a vacinação, é im-
portante a apresentação 
de documento com foto, 
cartão do SUS e cartão de 
vacinação.

O atendimento será realiza-
do todos os dias na Unidade 
de Saúde da Família Adilao 
Almeida de Lima (NESF), 
próximo ao Fórum DE Ibati-
ba, das 8h às 11h, e das 13h 
às 16h. Os demais postos 
de saúde realizarão a vaci-
nação com agendamento, 
assim como as agentes co-
munitárias de saúde.

No Espírito Santo, o Banco 
do Brasil inaugurou a primei-
ra agência no Centro de Vi-
tória em 02 de abril de 1917, 
na Avenida Jerônimo Mon-
teiro. Foi a vigésima primeira 
agência instalada no país.

Em Ibatiba, a agência foi 
inaugurada em 1988 e, atu-
almente, conta com nove 
funcionários. Além de aten-
der aos ibatibenses, a agên-
cia atua nos municípios vi-
zinhos, como Irupi, Iúna e 
Muniz Freire e Lajinha, Chalé 

e Mutum (Minas Gerais).

De acordo com o gerente, o 
Banco do Brasil se destaca pelo 
fomento ao crédito rural, com 
mais de 80% de participação 
no agronegócio capixaba. 

“Em Ibatiba, o banco possui 
mais de R$ 60 milhões apli-
cados no agronegócio: 14% 
no custeio agrícola, e 86% 
em investimento rural, com 
melhorias no campo e nas 
propriedades”, comentou 
Ricardo.

O Banco do Brasil também 
atua em diversas frentes 
sociais. 

“O Banco também atua no 
financiamento estudantil, 
como o Fies, que proporcio-
na financiamentos por até 30 
anos. Na região, o banco aju-
da instituições como o Peti, 
com doação de brinquedos 
e apoia aulas de informática, 
além de outras campanhas 
sociais. A responsabilidade 
social é grande”, comentou.
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VOCÊ SABIA?
Fundado em 1808 com a 
vinda da família real por-
tuguesa ao Brasil, o Ban-
co do Brasil ao longo de 
mais de 200 anos foi e é 
testemunha de diversos 
processos econômicos do 
Brasil Império ao país con-
temporâneo.

ERRAMOS
Na página 4 da edição de mar-
ço, a fala do vereador Elias 
Cândido da Silveira (“Milhões 
de veículos circulam naquele 
trecho...”), foi incorretamente 
creditada ao vereador Carlos 
Alberto dos Santos. 

Na capa da mesma edição, no 
destaque da fala do vereador 
Ivanito Barbosa, erramos ao in-
cluir o trecho: “para atuar por 
mais 30 anos na região”. 

Pedimos desculpas aos vere-
adores e à você, leitor, pelas 
falhas.

“Temos que resolver o pro-
blema do trânsito! Os ôni-
bus escolares estão parando 
o trânsito das ruas. A suges-
tão é colocar os ônibus para 
circularem na rua de trás. 
Outra sugestão de mudan-

TRÂNSITO E BURACOS NAS RUAS
ça é que a Rua da Câmara seja 
de mão única. Já aconteceram 
acidentes porque a rua é estrei-
ta, e sendo mão e contramão 
fica difícil circular”, comentou o 
vereador Carlos Alberto Santos 
(Beto da Saúde).


