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Construção de pon-
tes, recuperação de 
estradas e melho-
rias nas unidades 
de saúde são os 
temas recorrentes 
dos requerimentos e 
indicações dos parla-
mentares, em aten-
dimento às solicita-
ções da população 

Após o recesso de janeiro, as 
primeiras sessões de 2022 
foram marcadas por discur-
sos reivindicatórios dos par-
lamentares ao Poder Execu-
tivo, especialmente voltados 
para as áreas rurais, afetadas 
pelas fortes chuvas do início 
do ano. Construção de pon-
tes, recuperação de estradas 
e melhorias nas unidades de 
saúde são os temas recorren-
tes dos requerimentos e in-
dicações dos parlamentares, 
em atendimento às solicita-

Demandas de saúde, infraestrutura 
e serviços públicos em pauta 
nas primeiras sessões de 2022

ções da população.

Na sessão do dia 23 de feve-
reiro, por exemplo, abrindo 
o uso da tribuna, o vereador 
Paulo da Costa Silva de-
monstrou preocupação com 
a situação dos barrancos 
em diversos pontos da zona 
rural, e que correm risco de 
deslizamento. “Peço ao Po-
der Executivo que envie uma 
equipe com engenheiro para 
verificar essas áreas de ris-
co, realizando um trabalho 
preventivo, urgentemente”, 
alertou o parlamentar.

O vereador Elias Candido 
da Silveira levantou, princi-
palmente, sobre as necessi-
dades de moradores rurais, 
como construção de pontes 
e urgência na recuperação 
das estradas. 

“Estive em reunião com o 
prefeito Luciano Salgado, 

em Açãoem Ação

na qual apresentei diversas 
demandas. Sabemos que já 
está sendo feito diversos ser-
viços, mas seguimos acom-
panhando e orientando sobre 
as demandas da população”, 
analisou Silveira.

O vereador Silvio Rodrigues 
de Oliveira também indicou 
serviços referentes à recu-
peração de estradas, que 
atrapalham a circulação de 
ônibus escolar, na região do 
Córrego Perdido. Reiterou 
pedido de desobstrução de 
bueiro na Serra das Pero-
bas e solicitou melhorias na 
creche do Ipê. “Tenho uma 
reunião com a secretária de 
Saúde para discutir vários as-
suntos da pasta. Não sei me 
pronunciar sobre um assunto 
sem antes ouvir todas as par-
tes envolvidas, então vamos 
buscar informações”.

Sobre as obras de infraestrutu-

Ibatiba receberá programa 
de qualificação profissional 
e as primeira vagas já 
foram abertas. pág7

Vereadores se reúnem com Prefeito 
para discussão de revisão salarial 
e criação de ticket alimentação no 
valor de R$ 100 mensais.pág3

“Cultura em Toda Parte 2022”: 
artistas ibatibenses foram 
selecionados e as apresentações 
acontecerão este ano. pág4

ra, o vereador Ivanito Barbosa 
de Oliveira também solicitou 
mais atenção aos projetos e 
intensificou cobranças. “Tenho 
que cobrar sim e vou continu-
ar cobrando. A saúde, a edu-
cação, as vias estão um caos. 
Tem orçamento, tem dinheiro 
para trabalhar, então, vamos 
trabalhar”.

Já a vereadora Emiliane Ri-
beiro Lázaro apresentou um 
documento com todas as 
demandas da pasta. “Este 
documento inclui indicações 
que já foram votadas e en-
viadas ao Poder Executivo. 
Estive em diversas unidades 
de saúde para identificar as 
demandas, fiscalizar e, assim, 
poder auxiliar os nossos mu-
nícipes”.

Outras demandas também 
são acompanhadas pelos 
parlamentares. O vereador 
João Brito Pereira Filho, por 

exemplo, destacou em seu 
discurso a situação dos taxis-
tas no município. “Estão me 
cobrando todos os dias uma 
reunião para que possamos 
discutir a situação ao qual 
eles estão passando. Eles 
reclamam que não está fácil 
trabalhar: taxas altas, con-
corrência, combustível caro, 
então eles nos pedem uma 
reunião para que possamos 
fiscalizar e sugerir melhorias 
para atender os taxistas”.

Finalizando os discursos, o 
presidente, Fernando Vieira, 
destacou sobre os projetos 
referentes aos servidores pú-
blicos que serão encaminha-
dos ao Poder Legislativo e 
falou sobre o trabalho e com-
promisso dos 11 vereadores 
com o povo ibatibense. “Te-
mos uma Câmara hoje onde 
cada vereador tem uma opi-
nião e todos juntos respeita-
mos a opinião do outro”.



Vereadores
<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

 Lili da Barbearia
 ver.eliascandido@ibatiba.es.leg.br

<	Emiliane Ribeiro Lázaro - PMN

 Emiliane Lázaro
 ver.emilianelazaro@ibatiba.es.leg.br

<	Fernando Vieira de Souza - Republicanos

 Fernando Vieira
 ver.fernandovieira@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

 Ivanito
 ver.ivanitobarbosa@ibatiba.es.leg.br

<	João Brito Pereira Filho - Progressistas

 Jango
 ver.joaobrito@ibatiba.es.leg.br

<	João Pedro Carvalho Rocha - Cidadania

 João Pedro Salgado
 ver.joaopedro@ibatiba.es.leg.br

<	Jorcy Miranda Sangi - Republicanos

 Jorcy Miranda Sangi
 ver.jorcymiranda@ibatiba.es.leg.br

<	José Paulo Costa Silva - Cidadania

 Paulinho do Eucalipto
 ver.josepaulo@ibatiba.es.leg.br

<	Leonardo David Alexandrino de Carvalho - Podemos

 Leo
 ver.leonardo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

 Robertinho Magnético
 ver.robertoluizchaves@ibatiba.es.leg.br

<	Silvio Rodrigues de Oliveira - Cidadania

 Silvio do Barateiro
 ver.silvio@ibatiba.es.leg.br
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Durante a reforma 
da Câmara Muni-
cipal, prevista para 
finalizar nos próxi-
mos seis meses, as 
sessões serão realiza-
das no auditório 
da Escola Eunice 
Pereira Silveira 

Diante da reforma da sede da 
Câmara Municipal de Ibatiba, 
iniciada e janeiro, as Sessões 
do Poder Legislativo serão 
realizadas no auditório da es-
cola Eunice Pereira Silveira. A 

previsão é que a reforma seja 
concluída em até seis meses. 

Uma análise técnica feita 
por empresa especializada 
mostrou que um dos prin-
cipais problemas encontra-
dos no espaço constituía de 
gotejamento e presença de 
água no forro e no interior 
do prédio por parte do te-
lhado danificado, resultados 
dos impactos das chuvas ao 
longo dos anos.

O novo prédio vai receber 
novos revestimentos de pi-

sos, paredes e teto, imper-
meabilização e novas ins-
talações elétricas. A obra 
segue a todo vapor seguindo 
os prazos determinados.

A próxima Sessão Ordinária 
da Câmara de Ibatiba está 
prevista para ser realizada no 
dia 10 de março, no Auditó-
rio Dimas Duarte Trindade, 
na Escola Eunice Pereira Sil-
veira, a partir das 19 horas, 
sempre com transmissão ao 
vivo pelos canais de comuni-
cação do Poder Legislativo e 
pela rádio Mania FM.

Sessões legislativas são 
realizadas no auditório de 
escola municipal

Leitura do parecer 
da Prestação de 
Contas do Exer-
cício de 2017 do 
atual prefeito de 
Ibatiba Luciano 
Miranda Salgado 
foi lido na primeira 
sessão do anoa 

No dia 10 de fevereiro, a 
Câmara Municipal de Iba-
tiba realizou a primeira 
Sessão Ordinária de 2022 
quando foi efetivada a lei-
tura do parecer da Presta-
ção de Contas do Exercício 
de 2017 do atual prefeito 
de Ibatiba Luciano Miran-
da Salgado. 

Aprovação de contas da 
atual gestão segue em 
análise na Câmara

Com a presença dos 11 ve-
readores, diversos requeri-
mentos destinados ao Poder 
Executivo também foram 
apresentados e aprovados 
pelos parlamentares.

O parecer prévio do Tribunal 
de Contas pela aprovação 
com ressalvas será encami-
nhado para análise da comis-
são pertinente. Em seguida, 
será disponibilizado para vo-
tação e aprovação do Poder 
Legislativo. O documento de 
300 páginas apresenta deta-
lhes técnicos da gestão.

A Comissão de Finanças Or-
çamento e Tomada de Contas 
da Câmara deverá apresentar 

o relatório com 
análise do desem-
penho da administração 
do Poder Executivo com 
parecer prévio de aprova-
ção ou rejeição das contas. 

Segundo o Regimento In-
terno, após o recebimento 
do relatório, o responsável 
pelas contas poderá apre-
sentar defesa escrita dian-
te de questionamentos no 
prazo de 30 dias. Depois de 
recebida a defesa escrita ou 
transcorrido o prazo para 
sua apresentação, as contas 
serão incluídas na ordem do 
dia de sessão extraordinária 
convocada especialmente 
para esse fim.
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Revisão salarial dos servidores 
públicos em discussão entre 
Legislativo e Executivo

Vereadores se 
reúnem com 
Prefeito Municipal 
para discussão de 
Projetos de revisão 
salarial e criação de 
ticket alimentação 
no valor de R$ 
100 mensais – já 
anunciados pela 
gestão 

Câmara vai buscar 
o diálogo, apre-
sentar os projetos 
e demandas para 
ajudar a fortalecer 
a instituição

A Câmara Municipal rece-
beu, no dia 16 de fevereiro, 
o presidente da Associa-
ção dos Feirantes de Iba-
tiba, Thiago Andrade de 
Amorim. O representante 
da Associação foi recebido 
pelo presidente do Poder 
Legislativo, vereador Fer-
nando Vieira.

Na conversa, o presiden-
te dos Feirantes solicitou 

Reestruturação da tradicional 
feirinha dos agricultores  

a ajuda do Poder Legislativo 
para efetivar demandas dos 
feirantes, entre elas a restru-
turação da instituição para 
fortalecer a realização da tra-
dicional feira na cidade.

Após o encontro, Fernando 
Vieira destacou a importân-
cia do diálogo e reafirmou o 
compromisso da Câmara em 
contribuir e dialogar com o 
Poder Executivo para que as 
solicitações sejam discutidas. 

“Agradecemos muito a to-
dos os feirantes de Ibatiba, 
representados pelo Thiago, 
por nos procurar e confiar no 
trabalho que o Poder Legis-
lativo tem feito por Ibatiba. 

“Agradecemos muito 
a todos os feirantes 

de Ibatiba, represen-
tados pelo Thiago, 
por nos procurar e 

confiar no trabalho 
que o Poder Legis-

lativo tem feito por 
Ibatiba”.

Fernando Vieira
PRESIDENTE

Ele já esteve conversando 
também com o prefeito e, 
dentro do que for possível, a 
Câmara vai buscar o diálogo, 
apresentar os projetos e de-
mandas para que mais esses 
pedidos sejam analisados”, 
ressaltou o presidente.

Logo após a reunião, foi reali-
zada a 2ª Sessão Ordinária do 
ano e os vereadores, durante 
discurso, se manifestaram 
sobre os projetos que serão 
encaminhados para a Casa. 
Todos foram unânimes ao 
afirmar que os projetos se-
rão estudados, analisados e 
apresentados com total res-
ponsabilidade para a socie-
dade ibatibense, buscando 
garantir aos servidores segu-
rança aos direitos da classe. 

“Temos uma Câmara hoje 
onde cada vereador tem uma 
opinião e todos juntos res-
peitamos a opinião do ou-
tro. Receber o Prefeito para 
discutir esses projetos é mais 

uma prova de que temos de-
mocracia, diálogo, responsa-
bilidade. Os servidores terão 
o seu reajuste, mas precisa-
mos ter a consciência e atu-
ação para saber como cada 
ação será executada em prol 
dos servidores e também da 
população”, destacou o pre-
sidente do Poder Legislativo 
Fernando Vieira.

Após o recebimento do Pro-
jeto pela Câmara, as propos-
tas passam pela análise da 
Procuradoria e das Comis-
sões Pertinentes e, diante da 
urgência das pautas, poderá 
ser convocada uma reunião 
extraordinária para apresen-
tação e votação.

Os vereadores de Ibatiba se 
reuniram no dia 23 de feve-
reiro com o prefeito Luciano 
Salgado, na Câmara Munici-
pal, para discutir projetos de 
Lei com demandas referen-
tes aos vencimentos e outros 
benefícios para os servidores 
públicos. Os projetos serão 
enviados em breve para aná-
lise do Poder Legislativo.

Na oportunidade, o prefeito 
de Ibatiba anunciou que serão 
encaminhados projetos sobre 
a revisão salarial deste ano, 
banco de horas dos servidores, 
regulamentação de férias di-
vididas e criação do ticket ali-
mentação, anunciado no valor 
de R$ 100 mensais. O paga-
mento do ticket será retroati-
vo a 2 de janeiro de 2022.
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“Cultura em Toda Parte 2022”: 
artistas ibatibenses foram 
selecionados

A chamada públi-
ca do programa já 
tem resultado. Dois 
projetos de artistas 
de Ibatiba foram 
selecionados. As 
apresentações acon-
tecerão entre março 
e maio deste ano

Idealizado pela Secretaria 
de Estado da Cultura, com 
o apoio da Federação das 
Indústrias do Espírito Santo 
(Findes) e do Serviço Social 
da Indústria (Sesi), o “Cul-
tura em Toda Parte” é um 
programa de incentivo para 
circulação e difusão de ati-

Ibatiba vai receber R$ 111 mil para investir em Cultura
O município foi 
habilitado no Pro-
grama de Coinves-
timento da Cultu-
ra, o Fundo 
a Fundo

Nos próximos meses, 
Ibatiba poderá receber 
recursos de mais de R$ 
111 mil para serem inves-
tido em projetos e ações 
culturais. Trata-se do 
Programa de Coinvesti-
mento da Cultura, o Fun-
do a Fundo. O termo de 
intenção entre o Governo 
do Estado e o município, 
no qual os gestores mu-
nicipais se comprome-
tem com o andamento 
da segunda fase do pro-
cesso de coinvestimento, 
já foi assinado.

Agora, o município deve 

elaborar e aprovar o Plano 
de Ação, na adequação das 
leis que foram apontadas 
nos Pareceres Técnicos en-
viados aos municípios e na 
celebração da parceria, den-
tro dos prazos previstos.

PRÓXIMOS 
PASSOS
No dia 9 de março, a equipe 
do Fundo a Fundo tem um 
encontro marcado com os 

vidades artísticas e culturais 
no Espírito Santo.

Este ano, dois artistas de 
Ibatiba foram selecionados: 
Camila Gabriel e Banda, na 
categoria de apresentação 
de quatro a seis artistas, e 
o cantor Adalberto Amorim 
Pinheiro, na categoria video-
clipe com a obra “Trajetórias 
Interrompidas”. As apresen-
tações acontecerão entre 
março e maio deste ano.

O programa conta com re-
cursos da Lei Aldir Blanc, via 
Chamamento Público, para 
a Seleção de Organização da 
Sociedade Civil (OSC) reali-
zar a Gestão e Operacionali-
zação do Projeto Cultura em 
Toda Parte.

A Chamada Pública ficou 
aberta para produtores e ar-
tistas submeterem as pro-

postas de 17 de janeiro a 11 
de fevereiro de 2022, em 
formato on-line, por meio do 
Mapa Cultural Espírito Santo. 

Neste segundo ano, o Cul-
tura em Toda Parte realiza a 
primeira edição presencial. 
As apresentações vão respei-

“Ei, moçada, pra vo-
cês eu vou falar / Sou 
daqui de Ibatiba, terra 
boa pra danar / Sou 
filha do Ardelino, não 
nego meu natural / Se 
quiser me ver con-
tente vai lá em casa 
passear / Vai tomar 
um cafezinho e comer 
broa de fubá / E se 
não tiver muita pressa 
inda pode pernoitar 
/ Vai apanhar amor 
comigo e acabar de 
me matar...”.

Maria Pereira Martins
A CALENGUEIRA DE IBATIBA

gestores municipais (secretá-
rios e gestores do fundo) para 
explicar os próximos passos: a 
elaboração do plano de ação 
e procedimentos a serem to-
mados para firmar a parceria. 
Após elaborado, o plano deve-

rá ser amplamente discuti-
do no âmbito do Conselho 
Municipal de Cultura e, 
depois de aprovado pelos 
mesmos, o município vai 
encaminhar o documento 
para a Secult analisar.

tar os protocolos sanitários 
estabelecidos pela Secretaria 
da Saúde (Sesa). Além disso, 
todos os participantes vão 
precisar comprovar a vacina-
ção contra a Covid-19 para se 
apresentar. Em breve, serão 
divulgadas as datas e a pro-
gramação por cidade. 
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Dnit vistoria bueiro entupido 
na Serra da Sicupemba

Preparação para a 
aplicação de Revsol 
foi acompanhada 
por representante do 
Legislativo

Há meses a população da 
área rural de Ibatiba aguarda 
a aplicação do revestimento 
de solo conhecido como Re-
vsol, e que será utilizado em 
estradas rurais do município. 
O primeiro local escolhido 
foi a estrada da Serra da Si-
cupemba, que desemboca na 
BR 262, mas um problema 
que só pode ser resolvido 
pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transpor-
te (Dnit) foi detectado e está 
dificultando a realização do 
serviço.

No local, foi encontrado um 
bueiro localizado às mar-
gens da rodovia que está 
entupido. Desta forma, se 
for feita a aplicação do Re-
vsol – o que diminui a im-
permeabilidade do solo na 
estrada, apesar das caixas 
secas e drenagem feita pelo 
município na via vicinal, a 
água que não for captada 
irá em direção à BR e, com 

o bueiro entupido no local, 
a água poderá passar por 
cima da rodovia.

A vistoria foi realizada por 
um servidor do Dnit e acom-
panhada por secretários e 
servidores municipais e pelo 
Presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira. 

Após a vistoria no local, o re-
paro deve ser feito ainda no 
início de março.

O Revsol é um coproduto 
derivado do processo indus-
trial da ArcelorMittal Tuba-
rão que é doado pela empre-
sa, dentro do projeto Novos 
Caminhos, de cooperação 
socioambiental, por meio de 
convênio com prefeituras e 
outros órgãos públicos, para 
serem utilizados como reves-
timento primário de ruas, es-
tradas e pátios. 

Esse tipo de revestimento 
primário pode ter uma dura-
bilidade de 7 anos, podendo 
chegar até 10 anos, depen-
dendo do tráfego na via.

*Com informações da Prefei-
tura de Ibatiba

Receita anuncia regras da Declaração 
do Imposto de Renda deste ano

O prazo para o en-
vio da declaração 
será de 7 de março 
a 29 de abril

A Receita Federal anun-
ciou no final de fevereiro 
algumas mudanças que 
poderão representar faci-
lidades para a declaração 
do Imposto de Renda (IR) 
deste ano, que tem como 
base o ano de 2021. O pe-
ríodo de entrega das de-
clarações será entre 7 de 
março e 29 de abril, e os 
lotes de restituição terão 
início em 31 de maio, divi-

didos em cinco grupos men-
sais até 30 de setembro. 

Neste ano, estão obrigados 
a declarar os cidadãos que 
tiveram, em 2021, rendimen-
tos tributáveis com valor aci-
ma de R$ 28.559,70. No caso 
de rendimentos considera-
dos “isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamen-
te na fonte”, é obrigado a 
declarar quem recebeu valor 
superior a R$ 40 mil.

O auxílio emergencial está 
entre os considerados tri-
butáveis. Se a pessoa rece-
beu, além do salário, auxílio 

emergencial e, somando es-
ses rendimentos tributáveis 
ultrapassar o limite (R$28,5 
mil), estará obrigada a apre-
sentar declaração de IR. 

Continuam também obriga-
dos a apresentar declaração 
quem teve ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos 
sujeitos à incidência do im-
posto, bem como pessoas que 
têm direito a isenção de im-
posto sobre ganho de capital 
na venda de imóveis residen-
ciais, seguidos de aquisição de 
outro imóvel residencial no 
prazo de 180 dias; e pessoas 
que tenham operado em bol-

sas de valores.

Também são obrigados a de-
clarar aqueles que, no dia 31 
de dezembro de 2021, possu-
íam propriedade de bens ou 

direitos, inclusive terra nua, 
acima de R$ 300 mil; e pes-
soas que, na atividade rural, 
receberam rendimentos tri-
butáveis com valor acima 
de R$ 142.798,50.
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Aumento de casos de 
meningite acende sinal de 
alerta na área de saúde

Em Ibatiba, a 
secretaria de 
Saúde publicou 
nota à popula-
ção, para que 
fique alerta aos 
sintomas: fe-
bre alta, dor de 
cabeça, vômito 
em jato, rigidez 
da nuca, entre 
outros. Vacinas 
contra menin-
gite podem ser 
encontradas 
no Nesf

A Secretaria Estadu-
al de Saúde (Sesa) 
publicou nota de alerta, por 
meio do Centro de Informa-
ções Estratégicas em Vigi-
lância em Saúde (CIEVS/ES), 
para todos os profissionais 
de saúde do Estado, devido 
ao registro de 10 casos con-
firmados de Meningite Me-

ningocócica do tipo C, com 
três óbitos no Espírito Santo, 
entre janeiro de 2021 e 1º de 
fevereiro de 2022. Essa quan-
tidade de casos traz preocu-
pação às autoridades de saú-
de quanto à sua transmissão 
e possíveis complicações. 

Ao todo, 30% de 
todos os cânceres 
que acometem me-
nores de 19 anos, 
correspondem às 
leucemias. Dentre 
os sintomas está a 
anemia, cansaço, 
tontura, manchas 
roxas ou sangra-
mentos sem rela-
ção com traumas e 
febre prolongada

O câncer infantil, que 
anualmente acomete 130 
crianças no Estado, tem 
uma data internacional-
mente conhecida para 
alertar a sociedade sobre 
a importância do diag-

nóstico precoce: 15 de 
fevereiro.

Os tipos mais comuns 
de câncer infantil 
são: as leucemias, 
tumores do sistema 
nervoso central, linfo-
mas e tumores sólidos 
como o neuroblastoma, 
sarcomas e o tumor de 
Wilms.  A Secretaria da 
Saúde (Sesa) mantém 
uma rede assisten-
cial para crianças, 
tendo como refe-
rência o Hospital 
Estadual Infantil 
Nossa Senho-
ra da Glória 
(HINSG), em 
Vitória.

Em Ibatiba, a Secre-
taria Municipal de 
Saúde publicou nota 
à população, para que 
todos fiquem atentos 
a sintomas que aco-
metem crianças aci-
ma de 1 ano de idade 
e adultos. Os sinto-
mas são: febre alta, 
dor de cabeça, vômi-
to em jato e rigidez 
da nuca, além de irri-
tação meníngea, con-
vulsões e/ou manchas 
vermelhas pelo corpo.

A Meningite do tipo 
C e outros tipos da 
doença podem ser 

prevenidas com vacina, que 
pode ser encontrada na 
Unidade de Saúde Adilao 
Almeida de Lima (Nesf). É 
muito importante que pais 
e responsáveis mantenham 
o Cartão de Vacinação das 
crianças em dia.

SINTOMAS
Os sintomas do câncer infan-
tojuvenil podem ser comuns 
a outras doenças frequentes 
na pediatria. Por isso, é fun-
damental que os familiares 
fiquem atentos aos sinais e 
sintomas que persistem.

Ao todo, 30% de todos os 
cânceres que acometem 
menores de 19 anos, cor-
respondem às leucemias. Os 
sintomas estão relacionados 
ao grau de acometimento da 
medula óssea e quanto mais 
tempo de evolução, mais 
estes estarão presentes no 
diagnóstico. 

Dentre os sintomas está a 
anemia como palidez cutâ-
nea, cansaço fácil, tontura 
nos mais velhos, manchas 
roxas ou sangramentos sem 
relação com traumas, febre 

prolongada (mais de 7 
dias) sem origem definida. 

O tempo de aparecimento 
em uma criança acometida 
pela doença, costuma ser 
de 3 a 4 semanas.

TRATAMENTO
O tratamento do câncer, 
por ser complexo, exige o 
envolvimento de uma equi-
pe multidisciplinar capaci-
tada e experiente que iden-
tifique e atenda todas as 
necessidades do paciente. 
No HINSG, a busca pela 
cura se inicia com ações e 
intervenções realizadas por 
uma equipe multidisciplinar 
formada por assistentes 
sociais, psicólogos, psi-
quiatra, enfermeiros, nutri-
cionista, médicos, fisiote-
rapeutas, farmacêuticos e 
dentista.

Câncer Infantil: diagnóstico 
precoce é fundamental para 
aumentar as chances de cura

SAIBA MAIS
Vacinas contra diversos tipos de Meningite que podem 
ser encontradas no Nesf de Ibatiba:

4 Meningocócica Conjugada C - contra a meningite 
bacteriana causada pelo meningococo do sorogrupo C 
– para crianças de 3 e 5 meses, com reforço ao 1 ano 
de idade.

4 Meningocócica Conjugada A, C, W e Y - contra a 
meningite bacteriana causada pelos meningococos dos 
sorogrupos A, C, W e Y – para adolescentes de 11 e 12 
anos.

4 Pentavalente – contra a meningite causada pela Ha-
emophilus influenzae tipo b – para crianças de 2, 4 e 6 
meses de idade.

4 Pneumocócica conjugada10-valente – contra a 
meningite causada por 10 sorotipos de Streptococcus 
pneumoniae – para crianças de 2 e 4 meses, com refor-
ço ao 1 ano de idade.

4 BCG – contra a meningite tuberculosa – ao nascer 
em dose única.

*Com informações da Prefeitura de Ibatiba
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Oportunidades: 
Ibatiba receberá 
programa de 
qualificação 
profissional

As primeiras vagas 
de 2022 para partici-
pação no Qualificar 
ES foram abertas em 
fevereiro. O progra-
ma oferece opções 
para quem tem 
interesse em entrar 
no mercado de tra-
balho, ter uma nova 
profissão ou mesmo 
mudar de carreira

Ibatiba será contemplada 
com o programa Qualificar 
ES. As primeiras vagas de 

ficar ES, no dia 9 de fevereiro, 
em Vitória. 

De acordo com o Presidente 
da Casa de Leis, “2022 chega 
ainda mais forte com cursos 
de qualificação, com o pro-
grama Agenda Mulher e o 
Programa Ibatiba D’Elas”.

Com foco no empreendedo-
rismo, na empregabilidade e 
na inovação, os cursos gra-
tuitos contemplam as mais 
diversas áreas, contribuindo 
para a formação profissional 
de milhares de pessoas.

Pontos de acesso à internet em comunidades rurais
As associações co-
munitárias do Per-
dido e Carangolas já 
estão usufruindo da 
conexão de internet 
gratuita

Internet banda larga gra-
tuita é realidade nas comu-
nidades rurais do Perdido 
e Carangolas. Por meio de 
emenda parlamentar, os 
moradores das duas locali-
dades já estão usufruindo 
da conexão, ampliando a 

comunicação dos produto-
res rurais, estudantes e po-
pulação em geral.

As igrejas das comunidades 
foram os lugares escolhidos 
para receber os pontos de in-
ternet, que faz parte do pro-
grama Wi-fi Brasil, do Gover-
no Federal.

São todos pontos de acesso à 
internet que geram velocida-
des de conexão que variam 
entre 10 e 20 megabites por 
segundo.

As antenas recebem o sinal 
enviado pelo Satélite Geo-
estacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégi-
cas (SGDC), um equipa-
mento brasileiro que fica 
na órbita da Terra a 36 mil 
quilômetros de distância. 
O SGDC foi posto em ór-
bita há quatro anos, sendo 
o único satélite brasileiro 
com capacidade de for-
necer conexão de internet 
banda larga de alta velo-
cidade em qualquer parte 
do território nacional.

2022 para participação no 
Qualificar ES foram abertas 
em fevereiro e estão previs-
tas seis turmas presenciais 
para o município. O pro-
grama oferece opções para 
quem tem interesse em en-
trar no mercado de trabalho, 
ter uma nova profissão ou 
mesmo mudar de carreira.

O presidente da Câmara, 
Fernando Vieira, represen-
tou o Legislativo de Ibatiba 
na solenidade de lançamen-
to da 1ª Oferta de 2022 dos 
Cursos Presenciais do Quali-

QUALIFICAR 
ONLINE
O programa também con-
templa qualificação on-
line. Ao todo, são 40 mil 
vagas em 16 opções de 
cursos, com carga horária 
de 120 horas cada. O pro-
grama é gerenciado pela 
Secretaria de Inovação e 
Desenvolvimento (Sec-
tides) e os interessados 
podem obter informações 
no site www.qualificar.
es.gov.br.

Para participar do proces-
so seletivo, o candidato 
deve acessar o site www.
qualificar.es.gov.br, ler as 
orientações contidas no 
Edital Nº 003/2022, pre-
encher o formulário de 
cadastro e, em seguida, 
fazer a inscrição on-line. 

É permitida a realização 
de até duas inscrições por 
CPF e e-mail, em dois cur-
sos distintos.

Podem concorrer pessoas 
com idade mínima de 16 
anos, completos na data 
do lançamento do edital, 
com acesso à internet e 
noções básicas de infor-
mática e de navegação na 
internet. Para cursos da 
área de saúde, a idade mí-
nima é de 18 anos. 

A classificação é realiza-
da de acordo com a or-
dem de inscrição, até o 
preenchimento total do 
número de vagas de cada 
curso. A relação dos can-
didatos classificados será 
divulgada no dia 04 de 
março, no site do progra-
ma. As aulas começarão 
no dia 09 de março.
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Proposta de criação 
da Rota da Cerveja 
Artesanal e Cafés de 
Qualidade do Ca-
paraó Capixaba já 
foi lida em plenário 
e segue para apre-
ciação e votação na 
Assembleia Legisla-
tiva do ES. Ibatiba é 
destaque da rota

O projeto de Lei que cria a 
Rota das Cervejas Artesanais 
e dos Cafés de Qualidade do 
Caparaó Capixaba segue em 
tramitação da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo 
e deverá ser votado nas pró-
ximas semanas. A proposta 
segue os anseios de empre-
endedores rurais de Ibatiba, 
que vem se destacando tam-

Projeto de Lei sobre criação 
de nova Rota Turística do 
Caparaó vai a votação

bém pelas cervejarias artesa-
nais e continua entre os mu-
nicípios que produzem cafés 
de qualidade na região.

Assim, caso seja aprova-
da, a proposta de autoria o 
deputado Marcelo Santos, 
será uma lei, e vai integrar 
as propriedades rurais, as 
agroindústrias da agricultura 
familiar, as cervejarias artesa-
nais, as cafeterias, os empre-
endimentos do ecoturismo, 
as belezas naturais e arqui-
tetônicas, e todos os valores 
culturais e imateriais desses 
municipios, como a gastrono-
mia, artesanato, museus, fes-

tas e manifestações artísticas, 
fomentando assim o turismo, 
por meio da criação de um 
roteiro turístico, competitivo, 
de experiências e de valor.

A Rota, que inicialmente pos-
sui extensão de 90 km, e terá 
início na ES 379, em Muniz 
Freire, passando por Ibatiba 
pela BR 262, Irupi, Ibitirama, 
finalizando em Iúna, abriga 
um território amplo, de be-
lezas naturais, com um ri-
quíssimo potencial turístico 
e histórico- cultural, ainda 
pouco explorado.

E, desta forma, impulsionar 

Inscrições para capacitação 
em Turismo de Experiência

São 60 as vagas di-
rigidas a empreen-
dimentos de todas 
as regiões turísti-
cas capixabas. O 
objetivo é formatar 
pacotes comerciais 
estruturados

Está disponível o formulá-
rio dirigido aos interessados 
em participar da capacita-
ção e consultoria para em-
preendimentos referentes a 
Turismo de Experiência. São 
60 as vagas dirigidas a em-
preendimentos de todas as 
regiões turísticas capixabas. 

O objetivo é formatar pa-

cotes comerciais estrutura-
dos de cafés especiais, cer-
veja artesanal, produtos de 
agroturismo, aldeias indíge-
nas e quilombos, observação 
de aves e turismo religioso. A 
capacitação é uma parceria 
entre a Secretaria de Turismo 
(Setur) e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), por meio 
do convênio Nº 9001/2022.

Ao final da capacitação, os 
empreendimentos seleciona-
dos terão desenvolvido uma 
experiência turística a ser 
ofertada aos seus clientes.

A primeira etapa da qualifi-
cação é de diagnóstico indi-

vidualizado. Na sequência, 
acontece um workshop para 
definição de metodologia e 
estruturação da experiência. 
O processo será finalizado 
com consultoria personali-
zada pós–estruturação da 
jornada de experiência. A 
contratação prevê ainda duas 
avaliações de acompanha-
mento durante um ano.

O formulário para inscrição 
está disponível e pode ser 
preenchido neste link ht-
tps://forms.gle/nHDepgb-
drkkCt2PJ6 até o dia 15 de 
março. Informações pelos 
telefones (27) 3636 8010 ou 
27 3636 8027 e pelo e-mail 
gestur@turismo.es.gov.br. 

SAIBA MAIS
No ano passado, a Câmara de 
Ibatiba promoveu uma audi-
ência pública para debater a 
criação da Rota da Cerveja Ar-
tesanal e do Café de Qualidade 
no Caparaó Capixaba. Muitos 
empreendedores da cerveja 

a economia, gerando novas 
oportunidades de renda com 
a comercialização de seus pro-
dutos e serviços, aumentando 
o fluxo de turistas na região.

Merece destaque que os mu-
nicípios citados acima, são 
destaque na produção de café 
arábica no ES e estão amplian-
do cada vez mais a produção 
de cafés especiais e também 
já possuem dentro da pos-
sível Rota, algo em torno de 
10 cervejarias com registro 
no Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), conforme determina 
a legislação vigente.

artesanal, cafés especiais e tantos 
outros segmentos que fazem parte 
do setor turístico, como restauran-
tes, hospedagem e lazer, estavam 
presentes à reunião. O novo en-
contro apresentou ideias e projetos 
para que a implantação da Rota 
seja concretizada. “Estamos falan-
do de um potencial econômico e de 

desenvolvimento que atinge não 
só setor de turismo, mas tam-
bém fomenta a circulação eco-
nômica em todos os segmentos. 
Mais uma ação que a Câmara 
de Ibatiba apoia junto com todos 
os 11 vereadores”, destacou o 
presidente da Câmara de Ibati-
ba, vereador Fernando Vieira.
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