
Atendimento médico especializado, 
abastecimento de medicamentos 
e conserto de veículos são 
cobranças constantes.

7º Pouso da Tropa resgata a 
tradição rural, com muitos 
causos, moda de viola e 
culinária típica.pág3 pág4
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Presidente da 
Câmara, Elias 
Cândido da Silveira, 
e demais vereadores 
acompanharam 
assinaturas de 
várias ações que 
beneficiarão a região 

A Câmara de Ibatiba rece-
beu, no dia 06 de junho, o 
Governador Paulo Hartung, 
o Prefeito municipal Luciano 
Salgado, e dezenas de auto-
ridade políticas e de repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada para a assinatura 
de importantes ações que 

beneficiarão a região. 

A solenidade em comemo-
ração à Semana do Meio 
Ambiente foi acompanhada 
pelo Presidente da Casa de 
Leis, Elias Cândido da Silvei-
ra e pelos vereadores Geilson 
Dias Tomaz, Carlos Alber-
to dos Santos, Roberto Luiz 
Chaves, Paulo e Jorcy Sangi.

Entre as ações assinadas 
estão a Ordem de Serviço 
para retomada das obras do 
Caminho do Campo nas co-
munidades de Santa Maria 
e Cambraia; assinatura do 
Protocolo de Intenções com 

Consórcio do Caparaó sobre 
licenciamento ambiental, e 
lançamento do Edital do Pro-
grama Reflorestar na Bacia 
do Rio Pardo.

“São ações e investimentos 
muito importantes para o ci-
dadão da cidade e do campo, 
porque vão melhorar muito 
a qualidade dos nossos rios, 
nossas matas, nosso estilo 
de vida. Além disso, reto-
mar as obras do Caminho 
do Campo é um sonho anti-
go dos ibatibenses. Estamos 
muito felizes!”, comentou o 
Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira.

Número de moradores de Santa 
Clara aumentou, e o volume de 
água que chega às casas precisa 
ser revisto.pág2

Solenidade marca compromissos 
de investimentos para Ibatiba

TELEFONIA 
MÓVEL RURAL 
PARA CRICIÚMA
Com o objetivo de acom-
panhar os investimentos 
do Governo do Espírito 
Santo em telefonia móvel, 
o Presidente da Câmara 
Elias Cândido da Silvei-
ra e os vereadores Carlos 
Alberto dos Santos, Jorcy 
Sangi e Roberto Chaves 
participaram do lança-
mento do novo programa 
de instalação de antenas 
de telefonia móvel rural, 
o “Campo Digital”. A so-
lenidade foi realizada no 
final de maio no Palácio 
Anchieta, em Vitória.

O objetivo do programa 
é permitir que a popula-
ção do campo possa re-
alizar ligações e acessar 
a internet por meio do 
aparelho celular para se 
comunicar com outros 
produtores, fornecedores 
e compradores.

“Participamos do evento 
e defendemos o investi-
mento em cobertura de 
telefonia móvel em Iba-
tiba. Serão 100 antenas 
espalhadas pelo Estado”, 
disse o vereador Roberto 
Luíz Chaves.

O vereador Jorcy Sangi soli-
citou que a comunidade de 
Criciúma seja beneficiada 
com a antena de telefo-
nia móvel. “Agora temos a 
oportunidade de adquirir 
o equipamento para Crici-
úma. Poucos trechos da re-
gião têm cobertura de sinal 
de celular”, justificou.

O requerimento do vere-
ador ainda será analisado 
pelo Governo do Estado. 
Caso aprovado, a previsão 
é de que o edital para a 
contratação da empresa 
que prestará o serviço para 
o Governo seja lançado já 
no segundo semestre des-
te ano. A instalação das 
antenas deverá ser realiza-
da entre outubro de 2017 
e julho do ano que vem.
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Estamos finalizando o pri-
meiro semestre da atual 
legislatura com boas notí-
cias. Recentemente, fomos 
informados de que serão 
retomadas as obras do pro-
grama Caminhos do Cam-
po em Ibatiba e, em breve, 
teremos nova torre de te-
lefonia móvel na zona rural. 
São duas antigas demandas 
da população e reforça-
das pelos vereadores desta 
Casa de Leis e que, agora, 
podemos comemorar. 

A população da zona rural, 
onde se concentra o maior 
número de moradores, me-
rece mais investimentos 
nas estradas, nos postos de 
saúde e na educação, prin-
cipalmente. Estamos nos 

esforçando muito para que os 
investimentos do município 
sejam bem distribuídos nas 
diferentes áreas populacionais 
da cidade e do campo.

Além disso, estamos acom-
panhando de perto o atendi-
mento voltado para a saúde 
dos munícipes. São muitas as 
queixas sobre falta de medi-
camentos, veículos e profis-
sionais para atender as de-
mandas do Pronto-Socorro 
Municipal. Nossa prioridade, 
como vereadores, é fiscalizar 
e cobrar pela manutenção e 
melhorias desse atendimento.

Mais uma vez, reforço que a 
Câmara está de portas sem-
pre abertas para a população. 
Juntos, faremos com que os 

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Esforços para melhoria
na cidade e no campo

Número de morado-
res da comunidade 
aumentou. Volume 
de água que chega 
às casas precisa ser 
revisto

A comunidade de Santa Cla-
ra, zona rural de Ibatiba, vem 
crescendo em número de ha-
bitantes. O cenário preocupa 

Abastecimento de água 
em Santa Clara

os vereadores, que acompa-
nham a rotina dos moradores 
e pedem providências ao po-
der público para que aumen-
te o volume de água para 
abastecimento nas casas da 
localidade.

“Santa Clara está crescendo. 
É preciso arrumar a água para 
abastecer os moradores”, co-
mentou o Presidente da Casa, 

Elias Cândido da Silveira.

“O abastecimento de água 
atual não é suficiente para 
a população da comunida-
de. A demanda está muito 
grande”, reforçou o vereador 
Geilson Dias Tomaz. “Além 
disso, é preciso acertar o 
calçamento na estrada da 
comunidade”, salientou o 
vereador.

planos se concretizem e 
que possam desenvolver o 
município como queremos 
e merecemos. 
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Atendimento médico especializado é 
cobrança constante dos vereadores

Além de solicitarem 
a contratação de 
ginecologista, 
parlamentares 
mantêm 
requerimentos 
sobre abastecimento 
de medicamentos e 
conserto de veículos 

Os requerimentos e deman-
das indicadas pelos verea-
dores ao Poder Executivo na 
área da saúde se mantêm. 
Muitas solicitações foram 
reforçadas nas últimas ses-
sões, como a contratação 
de médico ginecologista, a 
reposição de medicamen-
tos básicos nas unidades de 
atendimento e o conserto de 
veículos da saúde.

“Tem mais de oito anos que 

não tem ginecologistas em 
atendimento no município. 
As mulheres precisam fazer 
pré-natal e não têm atendi-
mento”, alertou o vereador 
Ivanito Barbosa.

“Foi feito processo seletivo 
para contratação de gine-
cologista. Queria pedir ao 
Prefeito que contrate esse 
médico para iniciar o aten-
dimento”, lembrou o verea-

dor Roberto Luiz Chaves.

Novamente, os parlamenta-
res discutiram sobre a falta 
de manutenção de duas vans 
da Secretaria da Saúde que 
estão paradas há meses.

“Tem duas vans novas, pa-
radas. Precisamos resolver 
isso”, disse  Ivanito Barbosa.

“Realmente, duas vans es-

Mutirão de limpeza 
na cidade foi uma 
das propostas 
dos vereadores de 
Ibatiba

Os 15 casos de moradores 
infectados por leishmaniose 
em Ibatiba este ano preocu-
pam os vereadores do muni-
cípio. Os casos positivos são 
um alerta para a presença 
do mosquito que transmite 
a doença, e para cães que 
possam estar com o vírus. 
O paciente sem tratamento 
pode ter graves consequên-
cias e até levar à morte.

“Não dá para fecharmos 
os olhos. O surto de leish-
maniose é sério. É preciso 
conter o avanço da doen-
ça com um trabalho firme, 
o mais rápido possível”, 
avaliou o vereador Carlos 
Alberto dos Santos.

Para o vereador Roberto 

Parlamentares sugerem ações 
para conter casos de leishmaniose 

Luíz Chaves, uma das ações 
que podem amenizar a pro-
liferação do mosquito trans-
missor é a limpeza das ruas e 
margens do Rio Pardo.  

“Uma sugestão é juntar to-
das as secretarias e realizar 
um mutirão de limpeza em 
rios, bueiros e ruas, para eli-
minar foco de mosquito da 
dengue, da leishmaniose e 
de outras doenças. Acredito 
que poderá trazer uma qua-
lidade de vida para nossa 
população. Temos que fazer 
a prevenção”, alertou.

O vereador Fábio Ambrózio 
vem alertando sobre os casos 
há meses e também solici-
tou atuação da secretaria de 
Saúde municipal, principal-
mente no que diz respeito ao 
controle de cachorros de rua. 
“A falta de limpeza na cidade 
está impactando na saúde 
da população. É leptospirose, 
leishmaniose. É preciso resol-
ver isso com urgência”.

SAIBA MAIS
A Leishmaniose é uma doença infecciosa causada 
por diferentes espécies de protozoários denominadas 
Leishmania, que acomete pele e mucosas. Popularmente 
é conhecida como ferida brava, leish, úlcera de bauru e 
nariz de tapir.

Ela infecta também os cães, os lobos, roedores 
silvestres, além dos seres humanos. E pode ser passada 
do animal para o homem e vice-versa.

O mosquito transmissor é chamado de mosquito-palha 
ou birigui no Brasil. O inseto se contamina após picar 
animais infectados.

É importante combater o inseto, mas também vacinar 
os cachorros. Os cães não devem ficar soltos pelas ruas 
e deve-se evitar que eles tenham contato com o mato, 
locais onde o lixo é depositado e terrenos baldios.

A doença pode levar de dois a três meses para se 
manifestar após a picada do inseto, em geral apresenta-
se uma ou mais feridas na pele que não cicatrizam.

A leishmaniose tegumentar americana tem tratamento 
para humanos. Ele é gratuito e está disponível na rede 
de serviços do Sistema Único de Saúde.

tão paradas e em condições 
de rodarem. São manuten-
ções básicas que melhora-
riam o atendimento”, afir-
mou Roberto Chaves.

O vereador Fábio Ambrozio 
lembrou ainda que a unida-
de de saúde de Santa Ma-
ria ainda está fechada. “Era 
plano de governo da atua 
administração e até agora 
nada foi feito”.

“É preciso que a Secretaria 
de Saúde também se re-
úna com os servidores do 
setor porque a maioria de-
les estão insatisfeitos. Essa 
reunião é importante para 
ouvir os servidores e para 
que resulte em melhoria no 
atendimento e a nossa po-
pulação possa ser atendida 
da melhor forma possível”, 
analisou o vereador Carlos 
Alberto Santos.

 Ivanito Barbosa

Roberto Luiz Chaves

Fábio Ambrozio 

Carlos Alberto Santos
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Moda de viola e 
culinária típica fo-
ram os pontos altos 
da programação do 
dia 14 de junho

Moda de viola, culinária tí-
pica e muitos causos fizeram 
parte da programação do 7º 
Pouso da Tropa, evento tra-
dicional de Ibatiba que acon-
teceu no dia 14 de junho. 
Assim como aconteceu na 
última edição, realizada em 
abril, o cortejo ao som de 
moda de viola acompanhou 

7º Pouso da Tropa: evento 
resgata tradição rural

Shows de rock, 
gastronomia e 
paixão por motos 

Centenas de motociclistas 
da Bahia, do Rio de Janei-
ro, de Minas Gerais e do 
Distrito Federal se uniram 
aos amantes capixabas dos 
veículos sob duas rodas no 
último dia 17 de junho, em 
Ibatiba, para curtir shows 
de rock e gastronomia tro-
peira durante a 4ª edição 
do Ibatiba Motofest.

O evento, realizado pela 
Associação de Motociclis-
tas de Ibatiba com apoio 
da Prefeitura Municipal, 
contabilizou 159 moto-
clubes inscritos, e turistas 
que ocuparam quase 100% 
da rede hoteleira local.

Na programação do evento, 
um churrasco com mais de 

Ibatiba Motofest reúne centenas de motociclistas
250 quilos de carne foi ser-
vido aos motociclistas e o 
público teve que ter fôlego 
para acompanhar as mais 
de 12 horas de shows, entre 
músicos locais e regionais.

“O Ibatiba Motofest foi um 
sucesso. A Associação Amo 
Ibatiba O organizadores es-
tão de parabéns pelo even-
to, com segurança, banhei-
ros químicos. Isso mostra 
que quando quer, tem como 
fazer”, analisou o vereador 
Fábio Ambrozio.

Uma inovação agregou valor 
ecológico e social ao encon-
tro, que foi a parceria com a 
Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Iba-
tiba – Cataiba , que recebeu 
um stand de ponto de apoio 
para que trabalhasse na cole-
ta seletiva durante o evento, 
obtendo lucro com a revenda 
das latas recolhidas.

um fogão a lenha adaptado 
sobre rodas, seguido por de-
zenas de cavaleiros e aman-
tes da cultura que saíram do 
Bairro Boa Esperança rumo à 
Praça David Gomes. 

Na Praça, o Pouso da Tro-
pa contou com a participa-
ção dos Irmãos Diolindo, 
acompanhados pelo Julinho 
Sanfoneiro, e também uma 
“canja” da folclórica Maria 
do Boi Pintadinho. Tudo 
isso acompanhado por 
acompanhado por muito 
feijão tropeiro.

O evento reúne centenas 
de populares de todas as 
idades na Capital Capixa-
ba do Tropeiro e é realiza-
do pela Associação Gestora 
do Turismo Rural de Ibatiba 
(Geturi), e tem como ob-
jetivos a promoção do Cir-
cuito Turístico Caminhos 
dos Tropeiros e o resgate da 
cultura do tropeirismo no 
município.

No mês de agosto aconte-
cerá a 8ª edição do evento 
na Capital Capixaba do Tro-
peiro.

junho de 2017  |  Ano III  |  Número 33

em Açãoem Ação

“Foi uma festa mui-
to bem organizada”.

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

“O Ibatiba Motofest 
foi um sucesso”.

Fábio Ambrozio
VEREADOR

SAIBA MAIS
Ibatiba foi colonizada por 
tropeiros que comerciali-
zavam produtos na região 
do Caparaó. Por isso o tro-
peirismo assumiu grande 
influência e importância 
na história local. A culi-
nária seduz os visitantes, 

principalmente pelo aroma 
que vem do fogão à lenha, 
onde são preparados pratos 
como o feijão tropeiro e a 
carne na lata.

O Circuito Turístico Cami-
nho dos Tropeiros é uma 
ótima opção para quem 
quer vivenciar a cultura do 

lugar. Nesses caminhos, 
pode-se passar por 11 
propriedades rurais, que 
fazem o visitante voltar 
no tempo. A simplicida-
de, a hospitalidade e o 
jeitinho típico do interior 
são os principais ingre-
dientes dessa aventura 
inesquecível.


