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Câmara de Ibatiba 
também aprovou 
importantes projetos 
acerca da regula-
mentação e outros 
benefícios aos ser-
vidores, como ticket 
alimentação, férias 
e horas extras

Por unanimidade, os vereado-
res de Ibatiba aprovaram, em 
sessão extraordinária no dia 
21 de março, o Projeto de Lei 
Complementar nº 05/2022 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder revisão geral 
anual de 3% sobre a remune-
ração de todos os servidores 
públicos municipais. Na mes-
ma sessão, foram aprovados 

Revisão geral anual: 
remuneração dos 
servidores públicos 
municipais é 
acrescida de 3%

outros importantes projetos 
acerca das novas regulamen-
tações de concessão de férias, 
de banco de horas e também 
a concessão de ticket alimen-
tação (confira nas próximas 
páginas deste informativo).

O projeto mais aguardado 
pelos servidores públicos mu-
nicipais foi o que diz respeito 
à revisão geral anual, que es-
peram um reajuste mais pró-
ximo ao índice inflacionário 
do último ano. Os vereado-
res também discursaram so-
bre essa expectativa.

A revisão do valor da remu-
neração mensal dos servido-
res incidirá, retroativamente, 
nos vencimentos a partir de 

em Açãoem Ação

1º de janeiro de 2022.

A revisão geral anual é um 
direito previsto na Consti-
tuição Federal aos servidores 
públicos e agentes políticos, 
objetivando promover a re-
posição de perdas financeiras 
provocadas pela desvaloriza-
ção da moeda, decorrente de 
efeitos inflacionários, relati-
vas ao período de um ano.

Em mensagem à Casa de Leis, 
o Poder Executivo justificou 
que a proposta visa garantir o 
atendimento a uma determi-
nação constitucional que trata 
da revisão salarial dos servido-
res, definida por meio de estu-
dos realizados pela Secretaria 
Municipal da Fazenda.

Projeto “Novos Caminhos dos 
Tropeiros é aprovado visando 
melhorar infraestrutura para 
o turismo rural.pág8

Projeto de Lei visa aprimorar as 
normas sobre concessão de férias aos 
servidores, que poderão, inclusive, 
tirá-las em três etapas.pág2

Parlamentares analisaram e aprovaram 
também mudanças que possibilitam ao 
servidor público ser compensado pelas 
horas extras de trabalho. pág4

DURANTE A DISCUSSÃO, OS 
PARLAMENTARES EXPUSERAM 
SUAS ANÁLISES

“O reajuste é 
pequeno, temos 

consciência disso, 
pois a inflação está 

‘batendo’ mais 
de 6%, mas é um 

pequeno passo. 
Nos anos anteriores 

não tivemos a 
revisão. A vontade 

dos vereadores 
é valorizar os 

servidores, mas 
nossa realidade é 

dura”.

João Pedro Carvalho 
VEREADOR

Leonardo Alexandrino
VEREADOR

“É decepcionante 
o percentual de 
3%, mas sabemos 
que para chegar 
a esse valor uma 
equipe técnica 
fez impacto orça-
mento, para ver se 
é possível pagar. 
Sabemos que 
o aumento não 
alcança o índice 
inflacionário, mas 
votamos a favor”.

Elias Cândido
VEREADOR

“Não adianta ter 
uma revisão sala-
rial que o municí-
pio não pode pa-
gar. Não é muita 
coisa, mas já ajuda 
o servidor neste 
momento de crise 
no qual passamos. 
Vamos aguardar 
melhorias para o 
ano que vem”.

“Nós queríamos 
que tivesse 

orçamento para 
uma revisão de 

10%, 12%, mas 
não há. É melhor 

os 3% do que 
nada”.

Roberto Luiz Chaves
VEREADOR

“Eu, sinceramente, 
esperava um 

pouco mais. O 
servidor público 

merece ser 
valorizado. Voto 

favorável, mas 
esperava um 

aumento de 6%, 
semelhante à 

revisão do governo 
do Estado”.

Ivanito Barboza
VEREADOR

Fernando Vieira
PRESIDENTE

“É melhor garan-
tirmos os 3% e 
começarmos um 
diálogo, com sindi-
cato, Poder Execu-
tivo e Legislativo, 
para um melhor 
revisão para o 
próximo ano”.
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Projeto de Lei Com-
plementar revoga 
artigos e acrescenta 
outros visando apri-
morar as normas 
sobre concessão e 
usufruto de férias 
dos servidores, que 
poderá fracionar 
suas férias 

Também aguardado pelos 
servidores municipais de 
Ibatiba, o projeto de Lei 
Complementar nº 06/2022, 
trouxe novas redações e re-
gulamentos sobre a conces-
são de férias no serviço pú-
blico do município. A partir 
de agora, os servidores não 

poderão acumular férias, 
com exceção aos casos em 
que haja legislação especí-
fica. Outra novidade é que 
será possível parcelar as fé-
rias em até três etapas.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade no dia 21 de 
março, e está disponível 
para consultar no portal 
da Câmara (www.ibatiba.
es.leg.br).

De acordo com o projeto, o 
servidor público fará jus a 
trinta dias de férias a cada 
12 meses de exercício, e po-
derá ser parcelada em até 
três etapas, com período 
mínimo de dez dias cada 
etapa, se assim requeridas 
e sempre a critério da admi-
nistração pública. 

O servidor também poderá 
dividir as férias de outras 
formas: duas etapas de 10 
dias cada (e convergir o res-
tante, 1/3, em abono pecu-
niário), dias etapas de 15 
dias cada, duas etapas, sen-
do uma de dez dias e outra 
de 20 dias. 

Ainda de acordo com o 
projeto de Lei o prazo para 
requerer o parcelamento 
das férias é de no mínimo 
60 dias antes de o servidor 

usufruir do benefício.

“É uma possibilidade de o 
servidor tirar suas férias de 
forma parcelada. Tem ser-
vidor que gosta de tirar os 
30 dias corridos. Outros 
gostam de dividir. Consi-
dero esse projeto como um 
benefício ao servidor”, ana-
lisou o vereador João Pedro 
Carvalho.

“Achei muito interessante 
regularizar a questão das 
férias, pois é saudável para 
o servidor ter a opção de 
escolher dividir em períodos 
diferentes”, comentou a ve-
readora Emiliane Lázaro.

Câmara aprova projeto que 
regulamenta a concessão 
de férias dos servidores 
municipais

“É uma possibilidade 
de o servidor tirar 

suas férias de forma 
parcelada”.

João  Pedro Carvalho
VEREADOR

Eiliane Lázaro
VEREADORA 

“É saudável para 
o servidor ter a 

opção de escolher 
dividir em períodos 

diferentes”.
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Servidores municipais terão 
vale alimentação de R$ 100

O benefício terá 
efeito retroativo 
a 1º de janeiro 
de 2022 e vai até 
31 de dezembro 
deste mesmo ano. 
Parlamentares 
analisaram a 
possibilidade 
prevista no projeto, 
de suspensão em 
caso de perda de 
receitado município 

Os parlamentares de Iba-
tiba também aprovaram 
por unanimidade o projeto 
de Lei nº 06/2022 que au-
toriza o Poder Executivo a 

conceder vale alimentação 
no valor de R$ 100 aos ser-
vidores públicos municiais e 
aos agentes públicos. O be-
nefício passa a contar de 1º 
janeiro de 2022 a 31 de de-
zembro deste mesmo ano.

De acordo com o projeto, a 
verba é destinada para os 
funcionários em atividade. 

O projeto de Lei prevê a 
possibilidade de suspender 
o vale alimentação em ca-
sos de perda de receita, es-
tado de calamidade pública 
ou comprometimento do li-
mite de gastos com pessoal 
no município de Ibatiba.

CONFIRA AS ANÁLISES DOS VEREADORES

“Para o servidor que 
ganha um salário, 

principalmente, é um 
benefício que ajuda 
muito”, destacou o 

vereador João Pedro 
Carvalho.

“Acredito que esses 100 reais foi uma maneira de 
compensar, neste momento. Para os servidores que ganham 
um salário mínimo, é uma maneira de aumentar seu ganho, 
uma vez que pode acontecer de o município não conseguir 
pagar um aumento na revisão salarial, por exemplo”, 
explicou o vereador Silvio Rodrigues.

“É um benefício muito 
bom para os servidores 

e também para os 
comerciantes, pois vai 

movimentar um pouco 
mais a economia da 

cidade. É um impacto 
muito importante para o 
servidor nível”, pontuou 

a vereadora Emiliane 
Lázaro.

“A Prefeitura, junto 
com o Legislativo, 
vai trabalhar para 

manter os benefícios 
para o servidor. O vale 
alimentação chega em 

boa hora”, analisou o 
vereador Leonardo 

David Alexandrino 
de Carvalho.

“Que no próximo 
ano o tíquete seja 

continuado, pois pode 
acontecer de ser des-

continuidade, por não 
condição de pagar. 
E que ano que vem 
a revisão anual dos 

vencimentos também 
tenha um aumento 
para os servidores”, 

disse o vereador Elias 
Cândido da Silveira.

“Sou defensor do 
funcionalismo, que 
espera um aumen-
to salarial a tanto 
tempo. Tudo o que 
vier de benefício para 
o servidor é comemo-
rado”, comentou o 
vereador João Brito.

“Esse projeto vai atender diretamente 
ao servidor, e não tem desconto, 
também afetando positivamente 
o comerciante local. Serão R$ 70 
mil circulando na economia do 
município”, frisou o presidente da 
Câmara, Fernando Vieira.

“O valor deveria ser 
definitivo”, reforçou 
o vereador Ivanito 
Barbosa.  
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Projetos também regulamentam 
mudanças na concessão de 
horas extras e banco de horas

Parlamentares ana-
lisaram e aprovaram 
mudanças nas reda-
ções dos projetos, 
que aprimoram as 
normas, prevendo 
a possibilidade de o 
servidor público ser 
compensado pe-
las horas extras de 
trabalho

Ainda durante a sessão ex-
traordinária, realizada no 
dia 21 de março, os verea-
dores de Ibatiba analisaram 
e aprovaram outros dois 
importantes projetos de 
Lei Complementares (Nº 
07/2022 e Nº 08/2022) 
que modificam a redação, 
aprimorando normas re-
lacionadas à concessão e 
também à compensação de 
horas extras.

O projeto nº 07/2022 re-

gulamenta que o horário de 
trabalho do servidor público 
poderá ser prorrogado por ne-
cessidade de excepcional inte-
resse público, limitado a duas 
horas diárias (com algumas 
exceções). E de acordo com a 
pretensão do servidor, o servi-
ço poderá ser pago em forma 
de hora extra ou mediante 
compensação de jornada.

Caso o servidor justifique, a 
prestação de serviço extra 
poderá ser recusada. 

BANCO DE HORAS
Com a aprovação do projeto de 
Lei Complementar nº 08/2022, 
os servidores autorizados a fa-
zer horas extras poderão com-
puta-las como horas-crédito 
para posterior compensação 
como horas-folga.

As horas trabalhadas aos sá-
bados, domingos e/ou feriados 

Programa de estágio para 
estudantes de diferentes níveis 

serão compensadas em dobro, 
desde que não façam parte da 
escala de revezamento.  

Ficam excluídos da compensa-
ção de jornada e consequente 
formação de banco de horas 
os estagiários, servidores em 
cargo comissionado, servi-
dores com jornada ampliada 
fixada na forma da legislação, 
contratados temporariamen-
te, servidores públicos cedidos 
por outros órgãos.

“Também é um projeto de 
modernização do estatuto 
do servidor que regulamenta 
o banco de horas, permitido 
ao servidor que, combinado 
com seus superiores, acumu-
le horas extras para tirar folga 
posteriormente”, explicou o 
vereador Joao Pedro Carvalho.

Confira os projetos na íntegra 
pelo portal da Câmara (www.
ibatiba.es.leg.br).

Ficam criadas 150 
vagas para admissão 
de estagiários, sendo 
30 para estudantes 
do ensino médio 
ou técnico, 70 para 
estudantes do nível 
superior e 50 para 
pós-graduandos

Câmara aprova a criação do 
programa “Ocupa Juventude 
– Futuro de Oportunidades”, 
que permite a concessão de 
estágios remunerados a es-
tudantes do ensino médio, 
técnico, ensino superior e de 
pós-graduação, como forma 
de incentivar a qualificação 
dos jovens.

Ficam criadas 150 vagas para 
admissão de estagiários, 
sendo 30 para estudantes 
do ensino médio ou técnico, 
70 para estudantes do nível 

superior e 50 para pós-
-graduandos.

“É a primeira que vez que 
vejo um programa de es-
tágio para curso técnico 
e curso superior. Parabe-
nizo o Executivo por dar 
essa oportunidade aos 
nossos estudantes”, ana-
lisou a vereadora Emiliane 
Lázaro.

O projeto de Lei Comple-
mentar nº 04/2022 define 
a admissão de estagiários, 
por até 12 meses (poden-
do ser renovado por igual 
período), para desempe-
nho e aprendizado de ati-
vidades auxiliares de acor-
do com a área de estudo.

A jornada de trabalho di-
ária será de seis horas, ob-
servada a compatibilidade 
com o horário escolar.
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Vereadores participam de reunião 
com Tribunal de Contas sobre 
ajustes na educação

Na oportunidade, 
parlamentares foram 
informados sobre 
o Termo de Ajuste 
de Gestão (TAG) 
na Educaçãocom 
ações que deverão 
ser cumpridas pelo 
município

HVereadores de Ibatiba par-
ticiparam de uma reunião, 
no dia 16 de março, de orien-
tação promovida pelo Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Espírito Santo para a apre-
sentação do Termo de Ajus-
te de Gestão (TAG) sobre 
educação. A apresentação foi 
realizada no auditório da es-
cola Municipal Eunice Pereira 
Silveira, em Ibatiba, e contou 
com representantes dos 11 
municípios do Caparaó.

Os vereadores de Ibatiba Fer-
nando Vieira de Souza, Silvio 
Rodrigues de Oliveira, João 
Pedro Carvalho Rocha, João 
Brito Pereira Filho e Roberto 
Luiz Chaves tiveram a opor-
tunidade de conversar com o 
conselheiro e vice-Presidente 
do Tribunal de Contas e tam-
bém relator do processo, Ro-

drigo Coelho. 

O Termo de Ajuste de Ges-
tão (TAG) tem como objetivo 
eliminar a concorrência entre 
as redes da educação básica 
municipal e estadual; a oti-
mização e o reordenamento 
das redes da educação muni-
cipal e estadual; a definição 
de critérios mínimos exigidos 
para a escolha do gestor es-
colar; e a criação de uma câ-
mara regional de compensa-
ção para disponibilização de 
servidores entre as redes de 
educação básica.

Com as informações sobre a 
nova TAG, os vereadores po-
derão acompanhar e fiscalizar 
como será celebrado entre 
TCE/ES e o município de Iba-
tiba para corrigir possíveis ina-
dequações na rede escolar de 
ensino que possam gerar desi-
gualdade educacional e a não 
garantia do padrão mínimo de 
qualidade do ensino.

A educação do município de 
Ibatiba é assunto recorrente, 
durante as sessões ordinárias 
da Casa, mostrando a pre-
ocupação dos legisladores 
com o assunto. As demandas 

O QUE É O TAG
O O Termo de Ajuste de 
Gestão (TAG) é um instru-
mento legal de compromis-
so público por meio do qual 
o Tribunal ajusta com os 
jurisdicionados novas práti-
cas de gestão para corrigir 
irregularidades verificadas 
nos processos administra-
tivos. Neste caso, o TAG 
trará medidas para solucio-
nar os problemas educacio-
nais apurados no processo 
3330/2019 (sobre a oferta 
de matrículas e distribui-
ção das redes de ensino 
no Estado), e no processo 
1405/2020 (auditoria ope-
racional sobre a infraestru-

tura das escolas). Este últi-
mo, inclusive, também foi 
votado na mesma sessão, 
com a aprovação de reco-
mendações aos gestores da 
área de educação.

O conselheiro Rodrigo Co-
elho, relator do processo de 
proposta do TAG, é quem 
está liderando as reuniões, 
apresentando aos gestores 
os estudos e as medidas pro-
postas no TAG, e debatendo 
os principais pontos.

“O nosso grande desafio é 
deixar estabelecido o con-
senso. A proximidade é uma 
demonstração cabal de que 
estamos abertos para esse 

consenso. E temos rece-
bido a receptividade dos 
prefeitos, dos gestores de 
educação, que nos per-
mite construir a evolução 
desse instrumento tão 
importante para a política 
de educação”, destacou o 
conselheiro.

Participaram da reunião 
o prefeito de Ibatiba, Lu-
ciano Pingo, Muniz Freire, 
Dito Silva, Guaçuí, Marcos 
Luiz Jauhar, Bom Jesus do 
Norte, Antonio Gualha-
no Azevedo, Dores do 
Rio Preto, Cleudenir José 
de Carvalho Neto e São 
José do Calçado, Antônio 
Coimbra de Almeida.

do Tribunal serão celebradas 
ainda com todos os municí-
pios do Estado. 

“Educação é uma pasta que 
está sempre em destaque 
nos debates feitos na Câma-
ra pelos 11 vereadores. É um 
ação que chega em um mo-
mento muito oportuno. Iba-
tiba tem feito diversos inves-
timentos e debates focados 
na Educação. Quando rece-
bemos o convite para parti-
cipar da reunião, mais uma 

vez, tivemos a certeza que a 
fiscalização e atuação parla-
mentar é de extrema impor-

tância para que mudanças 
sejam celebradas”, ressaltou 
Fernando.
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Câmara realiza 
1ª Conferência 
Municipal da Mulher

Com o tema 
“Equidade: Políticas 
Públicas para todas”, 
o Poder Legislativo 
recebe mulheres 
residentes de 
Ibatiba, para debater 
sobre as principais 
demandas do 
público feminino

Na semana em que se come-
mora o Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara Municipal 
de Ibatiba realizou, no dia 11 
de março, a 1ª Conferência 
Municipal da Mulher no Po-
der Legislativo. Com o tema 

“Equidade: Políticas Públicas 
para todas”, o evento reuniu 
mulheres ibatibenses para 
debater sobre as principais 
demandas do público femini-
no que podem ser fomenta-
das pelo poder público.  

A Conferência foi criada por 
meio do Projeto de Resolu-
ção de autoria da vereado-
ra Emiliane Ribeiro Lázaro 
para dar espaço às mulheres, 
aproximando o público femi-
nino da construção de uma 
nova política.

As mulheres que participa-
ram da conferência foram 

divididas em grupos, sen-
do que cada grupo poderá 
indicar duas propostas, no 
mínimo, para as seguintes 
áreas de políticas públicas: 
saúde da mulher; segurança 
da mulher; educação para 
as mulheres; esportes para 
as mulheres; e profissionali-
zação e empreendedorismo 
feminino. 

Conforme o Projeto, as ações 
e indicações serão delibera-
dos pelas participantes da 
conferência, sendo que na 
conferência de 2023 será 
avaliado quais ações foram 
colocadas em práticas pelo 

Programa Dignidade 
Feminina de Ibatiba 
é aprovado por 
unanimidade

Proposta é reforçar 
as ações do Progra-
ma Ibatiba D’elas 
com a distribuição 
de absorventes

Aprovado por unanimi-
dade, o projeto de Lei nº 
05/2022 cria o “Programa 
Dignidade Feminina de 
Ibatiba”, com o intuito de 
reforçar as ações do Pro-

grama Ibatiba D’elas com a 
distribuição de absorventes.

A iniciativa prevê, dentre ou-
tras ações, a distribuição de 
absorventes nas unidades 
educacionais da Prefeitura 
de Ibatiba e em todas as ces-
tas básicas distribuídas pelo 
Poder Executivo local, bem 
como a instalação de duchas 
higiênicas nos banheiros das 
escolas.

Poder Legislativo e Executi-
vo. “É um projeto que ino-
va, sendo a 1ª Conferência 
promovida pela Casa de Leis 
dando espaço para o debate, 
o dialogo entre as mulheres e 
o Poder Público. É uma opor-
tunidade onde o direito das 
mulheres de dialogar e co-
brar estão sendo garantidos”, 
ressaltou Emiliane.

Diante da reforma da Câma-
ra Municipal, a Conferência 
será realizada no auditório 
Dimas Duarte Trindade (es-
cola Eunice Pereira Silveira). 
A partir das 18 horas.

A conferência foi aberta para 
todas as mulheres que resi-
dem em Ibatiba, acima de 18 
anos.

em Açãoem Ação
março de 2022  |  Ano VIII  |  Número 896



Vereadores acompanham 
mutirão em Criciúma

Constantemente na 
pauta de indicações 
e requerimentos 
dos parlamentares, 
a comunidade 
recebeu serviços de 
assistência técnica 
rural, consultorias 
e emissão de 
documentos

A comunidade de Criciú-
ma recebeu no início de 
março um mutirão de ser-
viços públicos, após diver-
sas solicitações feitas pelos 
vereadores de Ibatiba. Os 
trabalhos em prol da co-
munidade foram realizados 
durante dois dias pelas se-
cretarias Municipais.

Os vereadores Fernando 
Vieira, João Pedro Carva-
lho Rocha, Leonardo David 
Alexandrino de Carvalho, 
João Brito Pereira Filho e 
Jorcy Miranda Sangi acom-
panharam o mutirão na co-
munidade, que iniciou às 8 
horas.

O mutirão aconteceu na 
Escola Municipal de Crici-
úma, na Unidade Básica de 
Saúde e em outros pontos 
da Comunidade. Ao todo 
foram realizados cerca de 
400 atendimentos, entre 

Lei complementar cria especialidade 
de tradutor e intérprete de Libras

Alterações na Lei 
ajustam carga 
horária do profis-
sional técnico

Os parlamentares de Iba-
tiba também discutiram 
e aprovaram o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 09/2022, que dispõe 
sobre a criação da espe-
cialidade de tradutor e 
intérprete de língua bra-
sileira de sinais (Libras) 

na estrutura do cargo de 
agente de serviço de apoio 
educacional.

As mudanças são demandas 
há alguns anos pela comu-
nidade escolar, que aguar-
dava ajustes na carga ho-
rária e nos vencimentos do 
profissional.

“Trata-se de uma luta des-
de o início do ano passado, 
quando tomei posse. O car-
go de intérprete de Libras 

tinha uma carga grande um 
salário muito baixo. Com 
o novo projeto, com carga 
horária de 25h, fica mais 
respeitoso para o profissio-
nal técnico, que é muito im-
portante para o estudante 
do município. O direito de 
ter um intérprete é um di-
reito dos jovens”, analisou a 
vereadora Emiliane Lázaro.

Acesse o projeto na íntegra 
por meio do portal da Câma-
ra (www.ibatiba.es.leg.br).

eles, serviços de alistamen-
to militar, assessoria jurídi-
ca, atendimento médico, 
cadastro único, centro de 
zoonoses, CRAS, emissão 
de identidade, Nossocré-
dito, obras, ouvidoria e 
também, atendimentos da 
secretaria de agricultura, 
esportes, do setor de tribu-
tação, vacinas e sindicato 
dos trabalhadores rurais.

Na agricultura, destaque 
para serviços de assistên-
cia técnica, produção ani-
mal, produção agrícola, 
informação sobre imóveis 
rurais.

O presidente do Poder Le-
gislativo, Fernando Vieira, 
representando a Câmara 
de Ibatiba, comentou sobre 
a importância do projeto. 

“Temos dois vereado-
res que representam esta 
grande comunidade, e 
quem acompanha os tra-
balhos da Câmara de Ibati-
ba sabe quantas demandas 
já foram solicitadas para 
atender a comunidade. O 
evento é mais uma opor-
tunidade para que todos 
os vereadores fiscalizem os 
trabalhos efetivados pelo 
Poder Executivo”, desta-
cou o presidente.
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Projeto aprovado por 
unanimidade visa 
melhorar infraestru-
tura para o turismo 
rural de Ibatiba, 
especialmente em 
serviços nas estradas 
rurais

Foi aprovada pelo Legisla-
tivo e já sancionada pelo 
Executivo a Lei Municipal nº 
962/2022, que cria o Pro-
grama Municipal de Infraes-
trutura do Turismo – Novos 
Caminhos dos Tropeiros. O 
Conselho de Turismo e a 

Programa “Novos 
Caminhos dos 
Tropeiros” é 
aprovado na Câmara

Associação Gestora do Tu-
rismo (GETURI) irão parti-
cipar das decisões sobre os 
trechos para receber me-
lhorias.

A iniciativa visa garantir que, 
dentre as ações de melhorias 
das estradas para fortale-
cer a agricultura familiar, os 
empreendimentos turísticos 
sejam contemplados para 
viabilizar que durante todo o 
ano, a cidade possa receber 
os turistas e também even-
tos e assim criar novas opor-
tunidades em Ibatiba.

Deliberado de forma unâ-
nime pela Câmara de Ve-
readores, a proposição se 
destaca em todo Estado e 
cria ambiente para o muni-
cípio se consolidar cada vez 
mais como Rota Turística, 
em especial no Caparaó Ca-
pixaba.

Inicialmente, a proposta 
do Poder Executivo é usar o 
produto chamado revsol que 
está sendo doado pelo Go-
verno do Estado e pela Arce-
lor Mittal, e focar nos pontos 
críticos na Zona Rural.

CERVEJARIA ARTESANAL DE IBATIBA 
VENCE CONCURSO NACIONAL

Municípios 
fortalecem debate 
para criação da 
Rota das Cervejas 
Artesanais e dos 
Cafés Especiais 

Pela primeira vez, a Cerve-
jaria Loveland participou 
do Concurso Brasileiro de 
Cerveja, que aconteceu no 
início de março em Blu-
menau, Santa Catarina, e 
já alcançou a medalha de 
ouro, com o rótulo Ameri-
can Wheat. 

Além da Loveland, outras 
quatro cervejarias capi-
xabas foram premiadas: 
Três Torres, de João Nei-

Evento realizado 
na Câmara de Iúna 
reforçou o desejo 
da região em tra-
balhar para forta-
lecer a criação da 
rota, em parceria 
com o Governo do 
Estado, Sebrae e 
empreendedores 
do turismo

No dia 7 de março, gestores 
e legisladores municipais e 
empreendedores do turis-
mo de Ibatiba, Iúna, Irupi, 
Muniz Freire e Ibitirama se 
reuniram na Câmara de 
Iúna para discutirem sobre 
a implantação da Rota das 
Cervejas Artesanais e dos 
Cafés Especiais da Região 
do Caparaó Capixaba. O 
presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira, participou 
do diálogo.

Com uma plateia de apro-
ximadamente 100 pesso-
as, o encontro reforçou o 
desejo da região em traba-
lhar para fortalecer a cria-
ção da rota, em parceria 
com o Governo do Estado, 
Sebrae e empreendedores.

A agenda apresentou al-

va; Kingbier, de Vila Velha, e 
Cervejaria Espírito Santo, de 
Vitória.

Para Joaquim Natal, cervejeiro 
da Loveland, o prêmio repre-
senta a realização de um so-
nho que começou com produ-
ção de cervejas nas panelinhas 
em casa e ganhando concurso 
de cervejeiro caseiro.

“É uma grande conquista um 
prêmio profissional dessa 

magnitude na primeira vez 
que participamos. Estamos 
muito felizes! Temos me-
nos de um ano de cerveja-
ria e acredito que o prêmio 
vai abrir muitas portas em 
parcerias, pontos de venda 
e eventos, pois é difícil para 
uma cervejaria do interior 
conseguir espaço no mer-
cado”, detalha.

*Com informações da Pre-
feitura de Ibatiba

gumas propostas para o 
turismo da região, deno-
minada Merco IM (todos 
os municípios começam 
com I, exceto Muniz Frei-
re), além da criação da tão 
sonhada Rota Turística, 
que já virou Projeto de Lei 
na Assembleia Legislativa, 
através do Deputado Esta-
dual Marcelo Santos.

Entre as propostas estru-
turantes para a criação 
da Rota das Cervejas Ar-
tesanais e dos Cafés de 
Qualidade da Região do 
Caparaó Capixaba estão a 
manutenção de parcerias 
com a Setur, o Sebrae, o 
Senar, entre outros órgãos; 
criação de um Centro de 
Informações Turísticas e 
do Artesanato do Capa-
raó Capixaba em Ibatiba; 
criação do Caparaó Capi-
xaba Convention Bureau 
(Instância de Governança 
Regional); formatação de 
um calendário de eventos 
2022 do Merco IM; e rea-
lização de concurso de Ca-
fés Especiais do Caparaó 
Capixaba (Regional), além 
de promoção das ações 
em redes sociais e folhete-
ria impressa sobre turismo 
e cultura da região.
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