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Moradores buscam o Legislativo 
para reforçar demanda por 
manutenção e construção de pontes 
e de calçamentos.

Entre as indicações dos 
parlamentares, construção 
de pontes, limpeza das ruas e 
retirada de entulhos.pág3 pág4

Câmara sedia evento estadual sobre 
tratamento da Leishmaniose que 
reuniu profissionais da saúde de 
vários municípios. pág2
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Lixo e entulhos 
nas comunidades 
também são pautas 
de indicações dos 
vereadores de Ibatiba 

O início do maior período de 
chuvas do ano preocupa os 
vereadores de Ibatiba, que ana-
lisam a segurança dos morado-
res que transitam da zona rural 
à urbana diariamente. Além 
disso, os parlamentares pon-
tuaram nas sessões do mês de 
outubro que diversos serviços 
de limpeza pública não estão 
sendo realizados com regulari-
dade nas comunidades rurais, e 
que vêm causando transtornos 
aos moradores.

Alguns trechos já requerem 
intervenções imediatas, de 
acordo com os vereadores. 
“A Serra do Pontal ainda não 
foi ensaibrada e é um ponto 
crítico para quem passa pela 
região diariamente. A chuva 
vai chegar e vamos ficar sem 
transitar no local”, indicou o 
vereador Roberto Luiz Chaves.

“Em Alto Inês e Santa Maria, 
além das demais regiões, é 
preciso realizar o serviço de pa-
trolamento antes das chuvas. 
Também é preciso fazer limpeza 
nas caixas secas, pois é muito 
importante para as lavouras e 
para desviar a águas das chu-
vas”, comentou o vereador José 
Paulo Costa e Silva. 

O vereador Jorcy Sangi. In-
formou que tem comunidade 
que ainda não recebeu servi-
ços de melhorias nas estradas. 
“Do trevo de Iúna até os Teei-
ro, ainda não foi feito trabalho 
de patrolamento com as má-
quinas nas estradas rurais da 
região”, reforçou. 

Já o vereador Fábio Ambrózio 
levantou mais uma demanda 
urgente para evitar transtor-
nos e acidentes. “Na Serra das 
Perobas é preciso um estudo 
em parceria com o Ifes e a 
Secretaria de Meio Ambien-
te para conter a erosão. Está 
perigoso transitar na região e 
muitas lavouras estão sendo 
perdidas”, sugeriu.

Zona rural: parlamentares preocupados 
com situação de pontes e estradas no 
período de chuvas

LIXO E ENTULHO
Segundo os parlamentares, 
outro problema encontra-
do nas comunidades é a 
falta de regularidade no 
serviço de coleta de lixo e 
de entulhos.

“Eu nunca vi tanto lixo na 
nossa cidade. Na zona ru-
ral tem muito lixo, nossas 
ruas estão sujas. Faço um 

apelo ao secretário de Meio 
Ambiente que limpe a nossa 
cidade”, solicitou o vereador 
Ivanito Barbosa.

“São muitos entulhos, em to-
dos os bairros do município”, 
reforçou Roberto Luiz Chaves.

E outros pontos de atenção 
foram indicados. “Faltam li-
xeiras na comunidade de San-
ta Clara. Já houve até acidente 

com motociclista por causa 
do lixo nas ruas”, contou o 
vereador Geilson Dias To-
maz.

“Acho que tem que conti-
nuar fazendo lixeiras maio-
res, de madeira, em várias 
ruas do município, pois 
pode melhorar muito a lim-
peza das ruas”, analisou o 
Presidente da Câmara Elias 
Cândido da Silveira.
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A Câmara de Ibatiba 
declarou luto oficial 
por um período de 
três dias em virtude 
do falecimento da 
ex-primeira dama do 
município, Jordelina 
Santos Alcure  

O Presidente da Câmara 
Municipal de Ibatiba, Elias 
Cândido da Silveira, no uso 
de suas atribuições legais, 
declarou Luto Oficial no Po-
der Legislativo por um perí-
odo de três dias, com ponto 
facultativo no dia 9 de ou-
tubro, em virtude do faleci-
mento da ex-primeira dama 
deste município, senhora 
Jordelina Santos Alcure, mais 

Profissionais da saúde 
de vários municípios 
participaram de trei-
namentos específicos 
para oferecer melho-
res condições de tra-
tamento a pacientes

No dia 10 de outubro, o au-
ditório da Câmara Municipal 
foi palco para um importante 
treinamento sobre técnicas de 
tratamento da leishmaniose: o 
tratamento intralesional. Pro-

Câmara sedia
evento estadual
sobre tratamento 
da Leishmaniose

conhecida por “Dona Zozó”.

Dona Zozó foi primeira dama 
do município durante quatro 
mandatos, durante a gestão 

fissionais da saúde de vários 
municípios capixabas partici-
param do evento promovido 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

Ibatiba, de forma pioneira, 
vem realizando o tratamen-
to intralesional desde o ano 
passado, quando profissio-
nais foram capacitados pelo 
Ministério da Saúde, por 
meio da FioCruz, para o en-
frentamento de um surto da 

do seu marido, José Alcure 
de Oliveira.

Mãe de três filhas, faleceu 
aos 80 anos de idade.

doença na região.

A capacitação refletiu positi-
vamente no diagnóstico pre-
coce da doença e na oferta de 
melhores condições de trata-
mento para os pacientes de 
Ibatiba.

“É uma técnica revolucionária 
que promove para o paciente 
um conforto maior durante o 
tratamento. A gente utiliza 
muito menos ampolas. Cer-
ca de três a quatro ampolas 
para fazer cada aplicação, ao 
invés de fazer 30 dias de tra-
tamento com aplicação de 
30, 40, 50 ampolas. Hoje, os 
pacientes não precisam mais 
ir para hospitais ficar inter-
nados, a nível ambulatorial 
o paciente já tem a cura, 
através de três aplicações e 
acompanhamento médico”, 
explicou a enfermeira Juliana 
Rodrigues Tovar Garbim, re-
ferência técnica em leishma-
niose da Sesa.

*Com informações da 
Prefeitura de Ibatiba

Legislativo decreta luto oficial
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invés de fazer 30 dias de tra-
tamento com aplicação de 
30, 40, 50 ampolas. Hoje, os 
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ir para hospitais ficar inter-
nados, a nível ambulatorial 
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Rodrigues Tovar Garbim, re-
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*Com informações da 
Prefeitura de Ibatiba

Moradores de Ibatiba 
buscam o Legislativo 
para reforçar deman-
da por manutenção e 
construção de pontes 
e de calçamentos em 
diversos pontos do 
município

As últimas sessões da Câma-
ra de Ibatiba foram marcadas 
por diversas indicações de 
serviços dos parlamentares 
ao Poder Executivo relaciona-
das a reparos de calçamentos 
de pontes em bairros do Cen-
tro e em comunidades rurais. 
As solicitações já foram en-
caminhadas à administração 
municipal e serão acompa-
nhadas pelos vereadores.

“O bairro Novo Horizonte 
precisa de um calçamento na 

Recentemente, 
o câncer de colo 
de útero também 
foi incluído nessa 
campanha devido 
ao aumento 
significativo do 
número de casos 

Em 2018, a campanha do 
INCA no Outubro Rosa 
tem como tema “Câncer de 
mama: vamos falar sobre 
isso?”. O objetivo é forta-
lecer as recomendações do 
Ministério da Saúde para o 
rastreamento e o diagnós-
tico precoce do câncer de 
mama e desmistificar con-
ceitos em relação à doença. 

Segundo o INCA (Institu-
to Nacional do Câncer), o 
câncer de mama é o tipo 
de câncer mais comum en-
tre as mulheres no mundo 
e no Brasil, depois do cân-
cer de pele não melanoma, 
correspondendo a 28% dos 

Reparos em calçamentos 
e em pontes também são 
indicações dos parlamentares

Rua Armindo José, porque os 
paralelepípedos estão todos 
arrancados. A rua está um 
caos. É preciso fazer uma rede 
pluvial, para melhorar a situ-
ação na época das chuvas”, 
indicou o Presidente da Câ-
mara, Elias Cândido.

Ainda de acordo com o Pre-
sidente da Casa de Leis, uma 
ponte próxima ao bairro Pró-
-Morar I está causando ala-
gamento nas casas. “Eu não 
sei se as manilhas foram pe-
quenas, mas a água empoçou 
e está entrando na casa das 
pessoas”, reforçou.

O vereador Fábio Ambrózio 
também foi autor de uma in-
dicação de serviço para cons-
trução de ponte de acesso à 
propriedade do senhor Alaíde, 
localizada no bairro Lacerda. 

Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico 
precoce contra o câncer de mama

casos novos a cada ano.

Recentemente, o câncer de 
colo de útero também foi in-

cluído nessa campanha devido 
ao aumento significativo do 
número de casos no decorrer 
dos anos.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico precoce é fun-
damental no tratamento con-

tra qualquer tipo de câncer. 
No câncer de mama, espe-
cificamente, a realização 
anual da mamografia para 
mulheres a partir dos 40 
anos é importante para que 
o câncer seja diagnosticado 
precocemente.

O autoexame é muito im-
portante para que a mulher 
conheça bem o seu corpo 
e perceba com facilidade 
qualquer alteração nas ma-
mas. Porém, o autoexame 
não substitui exames como 
mamografia, ultrassom, 
ressonância magnética e bi-
ópsia, os quais podem defi-
nir o tipo de câncer e a sua 
localização.

Por isso, além do autoexa-
me, é necessário manter 
uma rotina de consultas pe-
riódicas com o ginecologis-
ta para ajudar na prevenção 
contra o câncer não só de 
mama, mas também o de 
colo de útero.
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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

Fábio Ambrózio 
Nascimento

Elias Cândido 
da Silveira

4	Indica o reparo nas 
redes de esgotos de 
alguns bairros do muni-
cípio, principalmente na 
Vila Nova e Trocate, as-
sim como um caminhão 
pipa para limpar as pa-
ralelas.

4	Indica a reforma nos 
vestiários e no alam-
brado do campo de 
futebol da comunida-
de de Santa Maria de 
Cima.

4	Indica o serviço de pa-
trolamento e ensai-
bramento em todas as 
estradas vicinais da re-
gião, com atenção aos 
pontos críticos.

4	Indica a necessidade de 
um vigia e de reforma 
no chafariz na Praça 
David Gomes.

4	Indica a retirada de li-
xos e entulhos de todo 
município.

4	Indica a construção de 

um bueiro 040 na co-
munidade de Santa Ma-
ria de Cima, próximo à 
propriedade dos senho-
res José Alacrino Galote 
e Sebastião Crispim.

4	Indica limpeza nas ruas 
onde o trabalho da 
Cesan está sendo fei-
to, pois há muita poeira 
nas vias. 

4	Indica construção de 
uma extensão da rede 
de energia no lotea-
mento do sr. Alvarino 
até as imediações da 
casa residencial de her-
deiros do sr. Chico Dias.

4	Indicando o serviço 
de ensaibramento no 
Córrego do Alto Inês, 
São José, Serra do Cinco 
Pemba, Santa Maria de 
Cima e Santa Maria de 
Baixo.

4	Indica a reforma no 
muro e a troca do por-
tão do cemitério, no 
bairro Lacerda.

4	Indica que seja realizada 
intercessão junto à EDP 
Escelsa, viabilizando a 
troca de um poste de 
eletricidade na comuni-
dade de Criciúma.

Geilson Dias 
Tomaz

4	Indica a necessidade de 
sinalizações nos que-
bra-molas da Rua Fran-
cisco Noia.

4	Indica a necessidade pre-
mente de que seja feita 
uma ponte de acesso à 
propriedade do senhor 
Alaíde, localizada no 
bairro Lacerda.

em Açãoem Ação
4

4	Indica o estudo de medidas 
viabilizando o combate aos 
mosquitos detectados em 
toda a cidade.

4	Indica a necessidade de in-
tercessão junto aos órgãos 
competentes do Dnit, viabili-
zando reparos na instalação 
do radar localizado próxi-
mo à entrada do Rancho 
Real, na BR 262. O referido 
radar não alcança a extensão 
total das pistas, possibilitan-
do os veículos passarem pela 
contramão, implicando em 
possíveis acidentes.

4	Indica que sejam lavadas 
todas as ruas da cidade, 
para minimizar a poeira do 
dia a dia.

4	Indica a construção de 
uma nova ponte de ma-
deira nas proximidades da 
casa do Tião Izidorio, no 
bairro Lacerda.

4	Indica que seja feita 
uma calçada cidadã na 
ponte da Rua Teodomi-
ro Dias Santiago, bairro 
Lacerda.
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