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Para promover me-
lhores condições 
de vida e trabalho 
rural, os vereadores 
de Ibatiba reforçam 
solicitações de ma-
nutenção das estra-
das, construção de 
pontes e pavimenta-
ção de trechos con-
siderados críticos, 
que tem afetado o 
trânsito nas vias do 
interior do município 

A agricultura é uma das prin-
cipais fontes de renda que 
movimentam a economia 
de Ibatiba. Para ajudar a pro-
mover um desenvolvimento 
constante desse setor eco-

Desenvolvimento da zona rural:
parlamentares aprovam
indicações de serviços em
dezenas de comunidades

Por causa da pandemia, 
campanha Papai Noel dos 
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nômico, os parlamentares 
do município fiscalizam ro-
tineiramente o cumprimen-
to de serviços nas diversas 
comunidades rurais. Nos 
três últimos meses, os vere-
adores aprovaram inúmeras 
indicações de serviços para 
manutenção das estradas, 
para construção de pontes 
e para pavimentação de tre-
chos considerados críticos, 
que têm afetado o trânsito 
nas vias do interior.

O vereador Fábio Ambrózio 
foi autor de várias indicações 
de serviços de pavimentação 
de trechos críticos em in-
contáveis estradas rurais dos 
Córregos: Serro Frio, Paraíso, 
Santa Maria de Baixo e de 

Cima, Cabeceira dos Perdi-
dos, Perobas, Cambraia, São 
José de Meriti, Santa Izabel, 
Neblina, Santa Clara, Vinhá-
tico e Boa Vista.

As indicações já foram enca-
minhadas ao Poder Execu-
tivo. A Casa de Leis aguarda 
posicionamento sobre as de-
mandas.

O vereador Elias Cândido da 
Silveira já solicitou o ensai-
bramento em todas as estra-
das do município.

Seguindo as indicações de 
melhorias nas vias das co-
munidades ibatibenses, o 
vereador Geilson Dias To-
maz informou que é preciso 

realizar manutenção nas cai-
xas secas localizadas na Ser-
ra da Neblina. Para a comu-
nidade de Santa Clara, ele 
indicou ainda a limpeza das 
ruas e cobrou a finalização 
do calçamento em algumas 
vias. O parlamentar também 
indicou a construção de 
quebra-molas ao longo da 
estrada Caminhos do Cam-
po em Santa Clara, Criciúma 
e Carangolas, para promover 
mais segurança aos morado-
res da região.

Já o vereador Ivanito Bar-
bosa solicitou o tratamento 
da água da Comunidade de 
Santa Clara e a construção 
da faixa elevada no Bairro 
Floresta.

CoNstrução 
de PoNtes
Para melhorar a aces-
sibilidades dos mora-
dores, o vereador Fábio 
Ambrózio indicou ainda 
a construção de uma 
ponte de concreto na 
estrada de acesso à co-
munidade “Altinho”, lo-
calizada no Córrego Boa 
Vista (Carangolas). O 
vereador Elias Cândido 
também reforçou sua 
indicação pela constru-
ção de uma ponte na 
comunidade de Santa 
Izabel.
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Presidente da Câma-
ra, Carlos Alberto dos 
Santos, parabeniza 
jovem pelas conquis-
tas e pede ao poder 
público mais apoio às 
iniciativas esportivas

O vereador e presidente da Câ-
mara de Ibatiba, Carlos Aberto 
dos Santos, não poupou elo-
gios à amazona ibatibense 

Ana Clara Amorim Moraes, 
campeã nacional na catego-
ria “Gargantilha de ouro”, em 
evento da Associação Brasi-
leira dos criadores do Cavalo 
Mangalarga Marchador, em 
Belo Horizonte.  Com mais de 
25 prêmios no currículo, ela é 
campeã em diversos concur-
sos nacionais de marcha na 
categoria “Muladeira”. 

A jovem ibatibense é filha 

Campeonato de marcha: 
ibatibense é campeã nacional 
em concursos nacionais

de Isaías Gomes e Sirlene 
Amorim, neta de Erci José de 
Amorim (Cici Candinho) e de 
Orendina Amorim.

Durante a sessão plenária re-
alizada no início de novem-
bro, o presidente da Casa de 
Leis solicitou ao Poder Exe-
cutivo mais apoio aos jovens 
do município. 

“Ana Clara é um tesouro que 
nosso poder público precisa 
lapidar. Ela está levando a ima-
gem do nosso município para 
o Brasil. Todos nós precisamos 
apoiar ainda mais essas ativida-
des. Depois desta fala, tenho 
certeza que algo de bom irá 
acontecer em relação à inicia-
tivas e apoio a essa categoria. 
Parabéns à Ana Clara por repre-
sentar tão bem Ibatiba, nosso 
estado e nosso país”, destacou 
o presidente da Câmara, Carlos 
Alberto dos Santos. 

Ana Clara é campeã em mais 
de 20 eventos nacionais nas 
categorias muladeira e ama-
zona, realizados em diversos 
estados, como Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janiro e Es-
pírito Santo.

sAmu em Novo eNdereço em IBAtIBA
A base local do Samu mu-
dou de endereço e está 
funcionando em insta-
lações próprias do mu-
nicípio: ao lado do novo 

pronto-socorro Eliana Trin-
dade Saraiva, no Bairro Bra-
sil Novo.    

Os atendimentos seguem 

sendo feitos normalmen-
te e podem ser acionados 
por meio do telefone 192.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba

Destaques – alguns títulos conquistaDos 
campeonatos – categoria “Muladeira”

Tricampeã em Lagoa Dourada -MG, em Conselheiro de Lafaiete-MG, 
em Taquaraçu de Minas-MG

Bicampeã em Iporá-GO 

CAMPEÃ em Barretos-SP, Uberaba-MG, Biritiba Mirim-SP

campeonato “Mangalarga marchador” - categoria “amazona”
1º prêmio categoria brinco de ouro em 2017

Reservada campeã na gargantilha de ouro 2018

CAMPEÃ Nacional categoria gargantilha de ouro 2019

Campeã em diversos eventos no Rio de Janeiro (Natividade, 
Varre-Sai, Itaperuna, Porciúncula), em Minas Gerais (Lajinha, 
Alto Jequitibá, Mutum e Reduto) e no Espírito Santo (Guarapari, 
Venda Nova do Imigrante e Alegre).
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Ibatiba: 39 anos de emancipação 
política e administrativa

Com a criação de um 
movimento pró-eman-
cipação, na década de 
1970, a população de 
Ibatiba conseguiu a 
emancipação em 7 de 
novembro de 1981

No último mês, os vereadores 
também se concentraram na 
aprovação de projeto de Lei 
para denominação de novas 
ruas, praças e de ponte em 
Ibatiba. Para isso, avaliaram a 
indicação de personalidades 
que contribuíram para o de-
senvolvimento do município.

O Projeto de Lei nº 19/2020, 
de autoria do vereador Elias 
Cândido da Silveira e aprovado 
por unanimidade, denomina 
como “Ponte Carolina Freitas 
de Fernandes” uma ponte lo-

Por causa da pandemia, campanha
Papai Noel dos Correios será digital 

Agora, a adoção dos 
pedidos das crianças 
de até 10 anos de 
idade, em situação 
de vulnerabilida-
de social, ocorrerá 
100% online

A campanha Papai Noel 

dos Correios sofreu adap-
tações por causa da pande-
mia, para garantir segurança 
dos participantes do projeto. 
Neste ano, o recebimento 
das cartinhas será, priorita-
riamente, de forma virtual, 
por meio do endereço http://
blog.correios.com.br/papai-
noeldoscorreios.

Para atender aos protocolos 
sanitários de prevenção à co-
vid-19 e evitar aglomerações, 
os padrinhos e madrinhas pre-
cisam acessar o Blog do Papai 
Noel dos Correios e clicar em 
“Adotar Agora”. As cartinhas 
disponíveis e as sugestões de 
locais para entrega dos presen-
tes vão aparecer conforme a 

base da localidade informada 
pelos interessados na adoção 
dos pedidos. 

Ainda observando os pro-
tocolos sanitários, a entre-
ga dos presentes, será feita 
presencialmente, mas este 
ano com o uso de máscaras 
e evitando aglomerações. Os 

HIstórIA e 
CulturA
Na segunda metade do 
século XIX, agricultores 
mineiros e cariocas mi-
graram para a região do 
Rio Pardo, no Espírito 
Santo, e lá se estabele-
ceram com suas famílias, 
trazendo também alguns 
escravos, a fim de consti-
tuir na região as primeiras 
propriedades rurais. Aos 
primeiros colonizado-
res seguiram imigrantes 
provenientes do Líbano, 
que se estabeleceram na 
região por volta de 1908. 
Já em 1918, a vila foi pro-
movida à categoria de 
distrito.

E em 1944, por deter-
minação do IBGE, a Vila 
do Rosário passou a se 
chamar Vila de Ibatiba. 
A criação do município 
de Ibatiba é de 7 de no-
vembro de 1981, com 
sua instalação datada de 
31 de janeiro de 1983. 

A região do Caparaó, lo-
calidade em que se en-
contra o município de 
Ibatiba, foi totalmen-
te coberta pela Mata 
Atlântica até as primei-
ras décadas do século 
XIX, tendo exclusiva-
mente como habitan-

tes os índios Puris e Botocudos, 
espalhados por diversas aldeias 
em toda a região.

Antes desse período não há no-
tícias de povoamento realizado 
pelos colonizadores, apesar de 
alguns relatos de explorado-
res, datados dos séculos XVII e 
XVIII, confirmarem a presença 
de expedições de exploração 
nos rios do Caparaó com o ob-
jetivo de encontrar ouro e pe-
dras preciosas.

troPeIrIsmo
Ibatiba foi colonizada por tro-
peiros que comercializavam 
produtos na região do Caparaó. 
Por isso, o tropeirismo assumiu 
grande influência e importância 
na história local.

Hoje, quem está de passagem 
pelo município encontra logo o 
Monumento ao Tropeiro na ro-
dovia, como forma de homena-
gem à cultura e à tradição tão 
preservadas e valorizadas por 
meio da gastronomia, da música 
e dos costumes do meio rural.

Para conhecer um pouco mais 
sobre essa cultura, o Museu do 
Tropeiro, inaugurado em setem-
bro de 2011. O casarão que rece-
beu o museu é de 1918 perten-
ceu a família libanesa Fadlallah, 
que teve grande importância 
no município. O museu reúne 
peças centenárias da atividade 
tropeira e conta bastante sobre 

a rotina das famílias em 
décadas passadas.

Atualmente, o espaço 
está de portas fecha-
das, aguardando uma 
importante reforma es-
trutural.

turIsmo
Com essa temática, o 
turismo se movimenta 
por meio do Circuito 
Turístico Caminhos dos 
Tropeiros. Administra-
do pela Geturi – Asso-
ciação Gestora do Tu-
rismo Rural de Ibatiba 
o Circuito é uma ótima 
opção para quem quer 
vivenciar a cultura. 
Nesses caminhos, po-
de-se passar por 11 pro-
priedades rurais, com 
pousadas, restaurantes 
e sítios com produção e 
venda de frutas, geléias, 
doces, mel, café e até 
vinho, que fazem o visi-
tante voltar no tempo.

A simplicidade, a hos-
pitalidade e o jeitinho 
típico do interior são os 
principais ingredientes. 
A culinária seduz os vi-
sitantes, principalmen-
te pelo aroma que vem 
do fogão à lenha, onde 
são preparados pratos 
como o feijão tropeiro e 
a carne na lata.

saiba Mais
O nome “Ibatiba” é um vocábulo da língua tupi-guarani que segundo 
algumas versões significa fruta-doce, mas outras versões sugerem que 
o significado real é pomar.

O município de Ibatiba faz fronteira com Minas Gerais e está localizado 
entre serras e cordilheiras da Região do Caparaó.

A cidade preserva as características interioranas, além de belezas naturais, 
clima de montanha, bela arquitetura rural e muita hospitalidade. É conhe-
cida por atrair turistas em busca de esportes radicais e belezas naturais.

pontos de entrega nas uni-
dades dos Correios podem 
ser consultados também 
no Blog da campanha.

calizada no Córrego São José 
do Meriti. 

Já o Projeto de Lei nº 21/2020 
denominou a rua projetada 01, 
que dá acesso à rua Rafael Pires e 
ao Rio Pardo, localizada no bair-
ro Novo Horizonte, como “Rua 
Noé Pires de Andrade” 

De acordo com o vereador 
Fábio Ambrózio Nascimento 
Trindade, autor do projeto, 
a denominação dessa rua é 
uma homenagem merecida a 
quem empreendeu na cidade 
há muitos anos.

“Noé foi um homem muito 
digno, que vendia leite em 
Ibatiba. Foi um dos moradores 
mais antigos e mereceu ter o 
seu nome eternizado em nos-
sa cidade”, destacou o parla-
mentar.
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Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanha 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.

Elias Cândido 
da Silveira

4	Indica a construção de 
uma ponte na comu-
nidade de Santa Izabel, 
no acesso à proprieda-

4	Indica a pavimentação 
dos pontos críticos de 
estradas do Córrego do 
Serro Frio, mais preci-
samente no morro de 
ligação entre a comu-
nidade do Serro Frio e 
Rodrigues (via fábrica 
de adubo Natufert) e 
também no morro en-
tre a propriedade do sr. 
Élcio Fidirico e Ezequias 
Mariano.

4	Indica a pavimentação 
da estrada no Córrego 
do Paraíso, no morro 
entre a propriedade do 
sr. Moisés Salomão de 
Faria e Aristides Nasci-
mento.

4	Indica a pavimentação 
de estradas no córrego 
Santa Maria de Baixo 
e de Cima, mais preci-
samente nas seguintes 
localizações: acesso a 
BR 262, Cinco Pembas; 
morro sr. Abraão Flo-
rindo; morro na pro-
priedade do sr. Luisinho 
Gringa, saindo da es-
trada principal, no sen-
tido da propriedade do 
sr. Gésio Teófilo; morro 
do Zoi d´Água; mor-
ro na propriedade do 
sr. Arlindo, Vanderley, 
Miguel Faria, até a pro-
priedade do Menegate; 
morro na propriedade 
do sr. Zezinho Titio até 
a divisa com Muniz Frei-
re; morro na proprieda-
de do sr. João Tonico e 
filhos de Pedrinho Faria; 
morro na proprieda-
de do sr. Juninho até a 
propriedade do Carlios 
Tião Irene; morro na 

de do sr. Solimar.

4Apresenta Moção de 
Pesar pelo passamento 
de Olímpio Rodrigues 
da Silva, ocorrido no dia 
21 de outubro de 2020.

propriedade do sr. Alcino 
do Abraão, Enestino até a 
propriedade do sr. Everal-
do do Evandro; morro na 
propriedade do sr. Nésio 
Santiago; morro próximo 
a Maria Marcela; morro 
na propriedade dos filhos 
Alemão Barba até a entra-
da dos Borges.

4	Indica a pavimentação de 
estradas nos morros do 
córrego Cabeceira dos Per-
didos, que dão acesso às 
propriedades dos senhores 
Luisinho Barba, Pedro Bar-
ba, João Barba, Jadir Barba, 
Dison do Luisinho Barba, 
Pedro do Luisinho Barba, 
Antônio Gomes (no senti-
do Maria Gomes e  também 
no sentido propriedade do 
saudoso Vicente Amélio) e 
no morro na propriedade 
do sr. Cici Candinho (sen-
tido propriedade do Fi Ma-
chado).

4	Indica a pavimentação 
de estradas nos morros 
do Córrego dos Perdidos, 
que dão acesso às pro-
priedades dos senhores: 
Alexandre Valadares, Or-
lando Silveira (no sentido 
Santa Maria), Onisio,  João 
Gomes até a propriedade 

Ivanito  
Barbosa

4	Indica a construção  de 
um ponto de ônibus na 
extensão da BR 262 nos 
limites do município.

Fábio Ambrózio 
Nascimento
dos Paulas e também no 
sentido estrada principal 
do Santa Maria.

4	Indica a pavimentação 
de estradas do Córrego 
das Perobas e Cambraia, 
nas seguintes localidades: 
Serra das Perobas nos dois 
sentidos, serra do Laurin-
do Alves Moreno, morro 
ao lado da Eliana Marlene 
Coitinho e no morro loca-
lizado na propriedade do 
falecido Milles Scussulim.

4	Indica a pavimentação de 
estradas do Córrego São 
José de Meriti, nas seguin-
tes localidades: na BR 262 
(1ª entrada à direita de-
pois do antigo Bica Bar, no 
morro dentro da mata no 
sentido à propriedade do 
sr. Antônio Leôncio e tam-
bém no morro de acesso à 
propriedade do sr. Zilton, 

na Chácara 3G), no morro 
próximo à residência do 
pastor Pedro, no morro 
próximo à propriedade do 
sr. Onisso Ribeiro de Car-
valho; nos morros entre a 
propriedade do sr. Onisso 
Ribeiro até a propriedade 
dos Mineiros; nos morros 
entre a propriedade do sr. 
Neca do João Emilio até a 
propriedade do Cazine.

4	Indica a pavimentação 
dos pontos críticos da 
estrada do morro de li-
gação entre a BR 262 e 
comunidade de Santa Iza-
bel e no morro nas imedia-
ções da propriedade do sr. 
Gentil, no sentindo Fazen-
da do Dalto Heringer.

4	Indica a pavimentação de 
estradas do Córrego San-
ta Clara, mais precisamen-
te no morro de ligação en-
tre o asfalto para Lajinha 
e propriedade do sr. Tião 
Ricardino, no morro entre 
o asfalto para Lajinha e a 
ponte no sentido da pro-
priedade do sr. Fábio Fran-
cisco de Paula.

4	Indica a pavimentação 
das estradas da comuni-
dade do Córrego do Vinhá-

tico, mais precisamente 
no morro de acesso à 
BR 262; entre a ponte na 
propriedade do sr. João 
Arcidi e a estrada prin-
cipal; no 2º bueiro no 
sentido da propriedade 
do sr. Assis e Márcia e no 
morro na propriedade 
do sr. Adelmo.

4	Indica a construção de 
uma ponte de concre-
to armado na estrada 
de acesso à comuni-
dade conhecida como 
“Altinho”, localizado no 
Córrego Boa Vista (Ca-
rangolas), entrada do 
lado esquerdo no senti-
do Ibatiba para Boa Vis-
ta, referência residência 
do falecido Chiquinho 
Florindo.

4	Indica a instalação de 
uma tampa no bueiro 
em frente à Ibagás.

4Indica o serviço de co-
leta de lixo na comuni-
dade de Santa Isabel e 
alteração das lixeiras da 
Rua Sérvulo Rodrigues 
Trindade

4Indica a manutenção 
nos bueiros do muni-
cípio.

4Apresenta Moção de 
Pesar pelo passamento 
de Ildete Araújo Antu-
nes, ocorrido no dia 24 
de outubro de 2020.

4Apresenta Moção de 
Pesar pelo passamen-
to de Antônio Cordeiro 
Soares, ocorrido no dia 
20 de outubro de 2020.
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