
A partir do próximo mês, o serviço 
de táxi de Ibatiba passará por 
adequações quanto à cor da frota,e 
número de veículos.

No dia 7 de novembro 
é comemorada a emancipação 
política e administrativa 
de Ibatiba.pág4 pág8
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Poder Executivo es-
tima receita e fixa 
despesa para 2018. 
Vereadores também 
aprovaram crédito 
adicional de até 20% 
do valor total das 
despesas 

Na sessão do dia 24 de ou-
tubro, os parlamentares de 
Ibatiba aprovaram por una-
nimidade o projeto de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2018. De acordo com o 
projeto, para o próximo ano, 
a administração municipal 

As comunidades de Criciúma 
e Córrego São João ganharão 
torres de telefonia móvel 
rural. pág2

Câmara aprova orçamento 
de R$ 58 milhões para Ibatiba 

terá um orçamento de R$ 
58.100.000,00. O valor é R$ 
4,1 milhões a mais do que o 
orçado em 2017.

A LOA tem a estimativa do 
quanto o município vai ter de 
recursos e gastos entre as se-
cretarias e órgãos ao longo do 
próximo ano. O texto do pro-
jeto traz ainda quanto vai ser 
investido nas diversas áreas, 
como educação, saúde, obras, 
entre outras.

Sobre os recursos definidos, a 
pasta com maior previsão or-
çamentária é a da Educação, 
de R$ xxxxx,xx, em seguida a 
da Saúde, de xxx,xx.

De acordo com a Lei, a receita 

será realizada mediante ar-
recadação de tributos e ou-
tras receitas correntes e de 
capital. Já as despesas fo-
ram fixadas de acordo com 
a programação de cada ór-
gão ou unidade orçamentá-
ria, conforme abaixo.

CRÉDITO 
ADICIONAL
Ainda de acordo com o pro-
jeto de Lei, aprovado por 
unanimidade pelos parla-
mentares, a administração 
municipal poderá ainda, ao 
longo do ano, abrir crédito 
adicional de até 20% do 
valor total das despesas re-
lacionadas.

ORÇAMENTO 2018 - DESPESAS POR ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito R$

Procuradoria Geral R$

Controle Interno R$

Secretaria Municipal de Administração R$

Secretaria Municipal de Fazenda R$

Secretaria Municipal de Educação R$

Secretaria Municipal de Saúde R$

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$

Secretaria Municipal de Interior e Transportes R$

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio R$

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo R$

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R$

Secretaria Municipal de Ação Social R$

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal R$

TOTAL DOS ÓRGÃOS R$ 58.100.000,00

<	“Acho que estamos 
sendo justos 
concedendo esses 
20% para que a 
administração 
consiga trabalhar”, 
comentou o vereador 
Paulo Costa e Silva.

<	“É um voto de confian-
ça. Que seja feito uma 
dotação orçamentária 
para consertarem as 
máquinas no município 
e mais investimentos 
na saúde”, recomendou 
o vereador Roberto 
Chaves.

<	“Com esses 20% de 
remanejamento é 
possível acertar possíveis 
erros e outras situações. 
Estamos aqui para dar 
voto de confiança para 
que a administração faça 
um remanejamento da 
melhor forma possível”, 
afirmou o vereador 
Carlos Alberto Santos.

<	“Veio para esta Casa 
um pedido de 50% de 
crédito adicional, mas 
acordamos os 20%. É 
um montante que a pre-
feitura pode transferir a 
dotação orçamentária 
de uma secretaria para 
outra, sem precisar 
passar pela aprovação 
da Câmara”, explicou o 
vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo. 

<	“Concedendo esses 20% 
de crédito adicional ao 
Poder Executivo, espero 
melhorias dos serviços 
das secretarias de saúde, 
esportes, educação e 
dos serviços do Pronaf, 
assim como melhorar a 
frota da administração”, 
disse o vereador Ivanito 
Barbosa.

<	“O orçamento, quan-
do é feito por uma 
equipe competente, 
não precisaria de 
remanejamento de 
recursos”, analisou 
o vereador Fábio 
Ambrózio.  

O QUE DIZEM OS VEREADORES



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

 Ivanito
 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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Neste final de ano, iniciamos 
um período de análise das 
atividades que desenvolve-
mos ao longo deste ano, e 
também fazemos um balan-
ço das propostas efetivadas 
e das que não conseguimos 
alcançar na sua totalidade.

Até o momento, temos 

muito o que comemorar e 
também agradecer à popu-
lação de Ibatiba que vem de-
positando confiança no nosso 
trabalho. A Câmara reconhece 
cada parceiro que nos ajudou 
a fiscalizar e propor mudanças 
positivas no nosso município, 
sejam eles filhos da terra ou 
cidadãos que escolheram Iba-
tiba para morar e trabalhar.

E isso muito nos honra. E uma 
das formas mais simples, po-
rém a que está ao nosso alcan-
ce, é propor homenagens aos 
ibatibense e também aos que 
optara por viver aqui, como 
a sessão solene que realizare-
mos no início de novembro. 

Durante o evento, entregare-
mos títulos de cidadãos ibati-
benses aos que desempenham 
importante papel no desen-
volvimento da região, diver-
sos setores. Tenho certeza de 
que todos nós, vereadores, 
lembramos de muitos nomes 

Conversa com o Presidente 

Elias Cândido da Silveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Um forte abraço!!!

Unidos em prol do 
desenvolvimento

importantes e faremos o 
possível neste e nos próxi-
mos anos, para que todos 
recebam os devidos reco-
nhecimentos.

Desde já, agradeço a todos 
os nossos parceiros!

Duas comunidades 
de Ibatiba ganharão 
torres de telefonia 
móvel

As antenas serão 
instaladas nas 
localidades de 
Criciúma e Córrego 
São João até o 
final do primeiro 
semestre do 
próximo ano

No final de outubro, o Go-
verno do Estado do Espírito 
Santo divulgou edital para 
empresas interessadas em 
enviar propostas para ins-
talação de 100 antenas de 
telefonia móvel rural. Em 
Ibatiba as antenas serão 
instaladas nas localidades 

de Criciúma e Córrego São 
João (Alto Inês).

O Governo do Estado 
informa que, após a 
assinatura da ordem de 
serviço, as empresas te-
rão prazo de oito meses 
para fazer a instalação 
das antenas. 

A telefonia móvel pro-
move inúmeros be-
nefícios, facilitando 
a comunicação do 
homem do campo 
e levando inclusão 
social às comunida-
des do interior.
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Vereadores de Ibatiba recebem 
homenagem na Assembleia 
Legislativa do ES

Parlamentares 
participaram de 
sessão solene 
que homenageou 
vereadores de 24 
câmaras municipais, 
em alusão ao Dia do 
Vereador

Para informar à população 
sobre os gastos, investimen-
tos e balanço dos serviços 
prestados nos últimos me-
ses, a Secretaria Municipal 
de Saúde realizou na Câmara 
de Vereadores a Prestação 
de Contas Quadrimestral 
da pasta. O evento foi reali-
zado no dia 31 de agosto e 
foi acompanhado pelo presi-
dente da Casa de Leis, Elias 
Cândido da Silveira, pelos 
vereadores José Paulo Costa 
e Marcus Rodrigo Amorim 
Florindo, e por dezenas de 
representantes do poder pú-
blico, de entidades de classe 
e pela sociedade civil.

A Prestação de Contas foi 
conduzida pela secretária 
Nilcilaine Hübner. De acordo 
com ela, existe uma obriga-
toriedade legal na destina-

ção de 15% do orçamento 
municipal para a área da 
saúde. Mas em Ibatiba, esse 
valor chegou a quase 25% no 
quadrimestre. As principais 
demandas foram marcadas 
pelos surtos de febre amare-
la e leishmaniose.

Ainda de acordo com a se-
cretária de Saúde, no perí-
odo foram realizados inves-
timentos na informatização 
dos sistemas, adequação 
da farmácia, contratações, 
reativação de consultórios 
odontológicos e de serviços 
interrompidos, além de gas-
tos com a reposição de equi-
pamentos sucateados.

Gisele Gomes de Freitas, re-
presentante dos usuários no 
Conselho Municipal de Saú-
de, representando a Apae, 
registrou que achou muito 
importante a prestação de 
contas para esclarecer a so-
ciedade. “É uma forma trans-
parente de ver onde nosso 
dinheiro está sendo aplica-
do. Até então, eu nunca ti-
nha visto essa prestação ser 
feita ao público em Câmara 
Municipal”, declarou.

O câncer de próstata 
é a doença que mais 
acomete o homem

Começou a campanha No-
vembro Azul, que busca 
conscientizar a importância 
do combate ao câncer de 
próstata e de exames regu-
lares para garantir um diag-
nóstico precoce. 

Em uma Pub na Austrália 
em 1999, um grupo de ami-
gos teve a ideia de deixar 
o bigode crescer durante 
todo o mês, como forma 
de reforçar a conscientiza-
ção da saúde masculina e 

Novembro azul: campanha incentiva realização de
exames regulares para combater câncer de próstata

arrecadação de fundos e, as-
sim, nasceu o movimento “No 
shave November” e o bigode 

se tornou marca da campanha 
mundial.

O câncer de próstata é a do-
ença que mais acomete o ho-
mem e a segunda causa de 
morte por câncer na popula-
ção masculina, perdendo ape-
nas para o câncer de pulmão. 
Atualmente, mais de 61 mil 
pacientes foram diagnostica-
dos com a doença no país, de 
acordo com o Instituito Na-
cional de Câncer (INCA). 

É importante ter o diagnós-
tico o quanto antes, mas nas 
fases iniciais o paciente não 
apresenta sintomas de câncer. 
Conforme a doença avança, 
o tumor cresce, ocasionando 
sangramento, obstrução do 
jato urinário e dor. Nos casos 

Especi� cações de Produção:  L:150mm x A:100mm / 4x4 cores / Papel Couchê Fosco 300g / Re� le

mais avançados da doença, 
as células malignas podem 
se espalhar pelo corpo, 
causando lesões nos ossos, 
pulmões e outros órgãos. 

A partir dos 50 anos, é indi-
cado que todo homem con-
sulte um urologista regular-
mente para uma avaliação. A 
partir disso, o médico define 
a periodicidade da realização 
de exames. No caso de his-
tórico familiar, o indivíduo 
deve procurar um profissio-
nal 10 anos a menos da ida-
de em que surgiu o câncer no 
parente (se o pai teve aos 55 
anos, os filhos devem fazer 
exames a partir dos 45).
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O Poder Executivo tem até 
120 dias para recadastrar e 
cadastrar novos motoristas

A partir do próximo mês, o 
serviço de táxi de Ibatiba pas-
sará por adequações quanto 
à cor da frota, cadastramen-
to de motoristas e número 
de veículos em circulação, de 
acordo com o projeto de Lei 
que regulamenta o serviço no 
município, aprovada no final 
de outubro pela Câmara Mu-
nicipal.

De acordo com o projeto, o 
número de táxis autorizados 
a operar em Ibatiba deverá 
ser de, no máximo, um veí-
culo para cada mil habitan-
tes, respeitados os fatores de 
rentabilidade e populacional, 
“a fim de que o taxista possa 
ter um rendimento que faça 
desse serviço sua atividade 
econômica principal”.

O Poder Executivo tem até 

Serviço de táxi: 
Câmara aprova lei 

que regulamenta a 
atividade em Ibatiba

120 dias para recadastrar 
os atuais permissionários 
e cadastrar os motoristas 
auxiliares. Para se cadas-
trar, os motoristas deve-
rão apresentar carteira de 
habilitação categoria B 
ou superior, comprovante 
de domicilio há mais de 5 
anos, ser proprietário do 
veículo, apresentar laudo 
médico que comprove ap-
tidão para o exercício da 
atividade de taxista, cer-
tidão negativa de débitos, 
entre outros documentos.

As permissões autorizadas 
serão renovadas pelo prazo 
de 10 anos.

Além disso, sobre os veí-
culos, fica fixado o prazo 
de até dois anos para que 
todos os automóveis que 
compõem a frota estejam 
padronizados na cor defi-
nida, além das demais exi-
gências.

Compete à secretaria de 
Fazenda do município or-
ganizar, gerir e fiscalizar o 
serviço de táxi, bem como 
aplicar as penalidades e 
definir a política tarifária.

Todas as 
publicações são 
realizadas no 
endereço www.
diariomunicipales.
gov.br e 
disponibilizadas em 
edições diárias 

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram o projeto de Lei 
que permite ao município 
adotar o Diário Oficial da 
Amunes (Associação dos 
Municípios do Estado do 
Espírito Santo) como veí-
culo de publicação dos seus 
atos normativos e adminis-
trativos. As discussões ren-
deram debates favoráveis e 

Diário Oficial dos Municípios será adotado para 
publicação de atos administrativos de Ibatiba

contrários à proposta do Po-
der Executivo.

O Diário Oficial dos Municí-
pios do Espírito Santo (DOM/
ES) é um serviço ofertado pela 
AMUNES a seus filiados com 
o objetivo de ser o veículo 
oficial de publicação dos atos 
oficiais na esfera municipal, 
como Leis, Decretos, Porta-
rias, Avisos de Licitação, Rela-
tórios Contábeis, etc. Todas as 
publicações são realizadas no 
endereço www.diariomunici-
pales.gov.br e disponibilizadas 
em edições diárias no formato 
PDF, substituindo quaisquer 
outras formas de publicação.

O custo do serviço já está in-

cluído na contribuição do mu-
nicípio de Ibatiba à Amunes, e 
todas as autarquias, fundações 
e poderes (executivo e legislati-
vo) do município podem publi-
car atos de maneira autônoma 
e sem custos adicionais.

A proposta do projeto era re-
duzir gastos com a publicação 
dos atos oficiais em veículos 
de comunicação e propiciar 
transparência na gestão, sem 
qualquer custo adicional, e 
sem limites de páginas para 
publicação.
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Evento reuniu 
educadores para 
compartilhar ações 
do Pacto pela 
Aprendizagem no 
Espírito Santo (Paes)

No final de outubro, o au-
ditório da Câmara de Iba-
tiba foi palco do Encontro 
Regional de Compartilha-
mento das Ações do Paes 
(Pacto pela aprendizagem 
no Espírito Santo). Repre-
sentantes da educação de 
vários municípios do Ca-
paraó apresentaram expe-
riências do projeto piloto 
e conferiram o parecer 
técnico do material didáti-
co que será utilizado pelo 
Paes em 2018.

Auditório da Câmara 
é palco de encontro 
regional de educação

O Pacto pela Aprendizagem no 
Espírito Santo é uma iniciativa 
do Governo do Estado com o 
objetivo de fortalecer a apren-
dizagem das crianças desde a 
educação infantil até as séries 
finais do ensino fundamental, 
desenvolvida a partir do esta-
belecimento de um regime de 
colaboração entre o estado e as 
redes municipais de ensino.

O município de Ibatiba é adep-
to ao Pacto e, a partir de 2018, 
receberá o material didático 
específico para utilização por 
todas as turmas de 1º ano.

Na prática, o Paes é estrutura-
do em três eixos de trabalho: 
Apoio a Gestão, Fortalecimen-
to da Aprendizagem e Planeja-
mento e Suporte.

DESAFIOS
No Espírito Santo, segundo a 
PNAD/IBGE de 2014, apenas 
34,5% das crianças de 0 a 03 
anos frequentavam creches e 
92,4% estavam matriculadas 
em pré-escolas. Já na faixa 
etária de 06 a 14 anos 97,3% 
cursavam o ensino fundamen-

Sessão solene 
acontecerá no dia 4 
de novembro, às 19h

No próximo dia 4 de novem-
bro, a partir das 19h, a Câ-
mara Municipal concederá 
títulos de Cidadão Ibatibense 

Câmara concederá títulos de Cidadão 
Ibatibense a personalidades

tal e de 15 a 17 anos 79,4% es-
tavam na escola, mas apenas 
58,1% matriculados no ensino 
médio.

Portanto, a realização de par-
ceria entre a Secretaria de 
Estado da Educação e as Pre-
feituras Municipais, tem como 
objetivo propor ações focadas 

nas salas de aula, voltadas 
para resultados de aprendi-
zagem, a partir do diálogo 
permanente e ações con-
juntas voltadas ao fortale-
cimento da aprendizagem e 
a melhoria dos indicadores 
educacionais dos alunos da 
educação básica no Espírito 
Santo.

a 18 pessoas nascidas em ou-
tros municípios e que contri-
buem para o crescimento e o 
desenvolvimento de Ibatiba.

O Presidente da Câmara, 
Elias Cândido da Silveira e 
os vereadores Carlos Alberto 
dos Santos, Marcus Rodrigo 

Amorim Florindo, Ivanito 
Barbosa, Jorcy Sangi, Fábio 
Ambrózio, Paulo da Costa 
e Silva, Roberto Luiz Cha-
ves e Geilson Tomaz es-
tarão presentes durante a 
Sessão Solene e entregarão 
os títulos aos seus home-
nageados e familiares.

Os Homenageados com o Título de Cidadania Ibatibense 
Maria Tereza Castro Amorim

Sérgio Raele
Vaisman Dias de Moura
Edna Nascimento Moratt

Adilza Cristina Soares Afonso Araújo
Luzlandes da Silva

Maria Soares Norberto
Senhorinha Cervina dos Santos
Itamar Junio Vilhena Storck

Marcela Xavier de Almeida dos Santos
Edson Geraldo Salôto
Carla Pereira Pinto

Livercina Maria Oliveira
Célio Ambrósio da Trindade

Raimundo Leonardo Oliveira
Nilson Marques Valois

Verônica Rodrigues Oliveira Lima
Luciano Miranda Salgado
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações solicitadas pelos vereadores 
da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos da administração municipal, resultados de fiscalizações 
e análises dos serviços públicos prestados à população.

Roberto Luiz 
Chaves

4	Moção de pesar 
pelo passamento do 
senhor José Gomes 
de Freitas.

4	Indica a necessidade 
de viabilizar a poda 
das copas das árvo-
res que estão loca-
lizadas no canteiro 
da Avenida Afonso 
Cláudio.

4	Indica a necessidade 
de viabilizar a limpe-
za nos canteiros das 
ruas localizadas no 
bairro Boa Esperança.

4	Indica a necessidade 
de intercessão junto 
aos órgãos compe-
tentes do Denit via-

bilizando a construção de 
duas faixas para pedestre 
com sinalização, cortando 
a BR 262 (foto).

4	Indica a necessidade de 
viabilizar a roçada da 
grama do canteiro que se 
encontra localizado nas 
imediações da casa do se-
nhor Levi Vargas.

4	Indica a necessidade de 
mobilizar uma operação 
tapa-buraco na cidade.

4	Indica necessidade de 
construir barreira de con-
tenção ou instalar guard 
rail ao longo da área de 
festa, localizada no Córre-
go do Paraíso (Tropeirão).

4	Indica a necessidade de 
estudar medidas viabili-
zando a construção de 
uma ponte de cimento 
armado no lugar deno-
minado Cafarnaum.

4	Indica a necessidade de 
viabilizar reparos na ilu-
minação do campo de 
futebol localizado no 
Córrego Santa Maria de 
Cima (foto). 

4	Indica medidas viabilizan-
do a construção de dois 
quebra-molas num trecho 
de estrada que interliga a 
BR à vila de Santa Clara.

4	Indica medidas adminis-
trativas no cemitério.

4	Indica a necessidade de es-
tudar medidas viabilizando 

o nivelamento das estra-
das vicinais de todos os 
Córregos do município e 
ensaibramento de todos os 
pontos críticos das referi-
das estradas.

4	Indica a retirada da bar-
reira na estrada vicinal do 
Córrego dos Carangolas 
(propriedade do senhor 

Adelino Florindo de 
Freitas - Nenê do 
Chiquinho).

4	Indica viabilizar cons-
trução de um tre-
cho de calçamento 
medindo 150 metros 
na rua Cirilo Alcânta-
ra no bairro São José 
(foto).
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Elias Cândido 
da Silviera

4	Solicita medidas viabilizan-
do a construção de que-
bra-molas no perímetro 
urbano da cidade, mais 
precisamente na rua princi-
pal localizada no loteamen-
to de Alvarino Toledo (foto).

Fábo Ambrózio 
Nascimento

4	Requer do Poder Exe-
cutivo regulamenta-
ção de abono de au-
sências de atividades 
funcionais dos servi-
dores da administra-
ção pública, nos dias 
em que estiver na prá-
tica de outras ativida-
des e demandas junto 
aos conselhos munici-
pais (foto).

4	Indica construção de uma 
ponte na Vila de Santa 

Gelison Dias 
Tomaz

Clara, nas proximida-
des das propriedades 
dos senhores Valdecio 
de Souza, Dejamiro e 
Elias de Souza (foto).
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Os 36 anos de 
emancipação serão 
comemorados no dia 
7 de novembro

No dia 7 de novembro é co-
memorada a emancipação 
política e administrativa de 
Ibatiba. Para marcar a data, 
os moradores e turistas po-
derão curtir diversos shows e 
assistir a desfiles das escolas 
municipais ao longo do dia.

O desfile cívico terá o tema 
“Do Rosário a Ibatiba”, base-
ada na obra de mesmo nome 
da autora Dona Sattuth. A 
obra dedicada a contar a 
história de Ibatiba, através 
da contribuição das primei-
ras famílias que chegaram 
no território, vai ser narrada 
através de 21 alas, envolven-
do escolas municipais, Esco-
la Estadual Maria Trindade, 
IFES, Apae, Pestalozzi, Pro-
erd, AILA, acompanhadas por 
três bandas.

Shows e desfile para comemorar a 
emancipação política de Ibatiba

“Esse desfile vai resgatar a 
cultura e a história Ibatiben-
se. Vai ser uma festa muito 
bonita, nós vamos ter várias 
alas, que vão contar a histó-
ria de Ibatiba cronologica-
mente. Estamos aguardando 
que seja algo maravilhoso e 
grandioso porque está sen-
do preparado com todo ca-
rinho”, declarou Elizangela 
Freitas membro da Comissão 
responsável pela organização 
do desfile.

A marcha escolar começa às 
15h, saindo do colégio David 
Gomes, passando pela Ave-
nida Afonso Cláudio sentido 
à Praça Central, terminando 
na Avenida Mickeil Chequer.

As comemorações continu-
am na praça, com apresen-
tações de danças, capoeira e 
show com Forró Xonado do 
Brasil.

*Com informações da Prefei-
tura Municipal

Os tropeiros per-
correram as ruas 
da cidade e se en-
contraram na Praça 
David Gomes para 
apresentarem shows 
de música de raíz e 
culinária típica 

No dia 28 de outubro, a 
retomada do Pouso da 
Tropa trouxe mais um 
evento tropeiro para a ci-
dade de Ibatiba: a 1ª Vi-
rada Turística Capixaba. 
Os tropeiros percorreram 
as ruas da cidade e se en-
contraram na Praça David 
Gomes para apresentarem 
shows de música de raíz e 
culinária típica. 

Os participantes provaram 
o delicioso feijão tropeiro 
com torresmo, dançaram 
forró ao som de Tiago da 
Viola e Everaldo e irmãos 

Ibatiba participa da Virada Turística 
Capixaba com 9º Pouso da Tropa

Diolino e puderam conferir 
um festival de Calango.

O 9º Pouso da Tropa revive 
a cultura tropeira dos ante-
passados que desbravaram a 
região.

VIRADA TURÍSTICA
A Virada Turística Capixaba 
foi uma iniciativa da Secretaria 
de Estado do Turismo (Setur) 
para movimentar o turismo 
no Estado, mobilizando vários 
parceiros. Foram trezentos 
e sessenta horas de eventos 
voltados ao turismo capixa-
ba, com diversas atividades e 
ações durante 15 dias, entre 15 
e 29 de outubro.

Para Ibatiba, o evento foi uma 
oportunidade de projeção do 
município como Capital Capi-
xaba do Tropeiro e para divul-
gar o Pouso da Tropa a nível 
estadual.
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