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Pagamento do piso 
salarial dos agen-
tes de Ibatiba será 
realizado de acordo 
com os repasses da 
União Federal, cujos 
encargos sociais 
ficarão por conta do 
município  

Após participarem de reu-
niões, análises e discussões, 
os parlamentares de Ibatiba 
aprovaram o projeto de Lei 
que garantirá o pagamento 
do piso salarial nacional aos 
agentes comunitários de 
saúde (ACS) e de combate 
a endemias (ACE) do muni-
cípio. 

Nos últimos meses, os vere-
adores receberam os agen-
tes para duas reuniões para 
discutir questões salariais. 
Os agentes buscavam um 
reajuste de dois salários 
com base no piso nacional 
da categoria.  

“Estamos acompanhando 
essa demanda dos agentes 
há alguns dias e chegamos a 
retirar da pauta um Projeto 
de Lei da votação. Essa pau-
ta é de extrema importân-
cia para nós, vereadores”, 
comentou o presidente da 
Câmara de Ibatiba, Fernan-
do Vieira.

O presidente ainda desta-

Piso salarial: Câmara aprova 
reajuste nos vencimentos de 
agentes de Saúde e de Endemias

cou a importância do diá-
logo entre categoria e os 
demais poderes e entida-
des. “Conseguimos fazer 
um diálogo que se tornou 
o principal passo para que 
um resultado favorável para 
todos fosse conquistado.  A 
Câmara de Ibatiba, nós 11 
vereadores, estamos sem-
pre à disposição da socie-
dade para dialogar e buscar 
resultados para demandas 
importantes para o nosso 
município”, finalizou.  

“Parabenizo a Câmara pelo 
bom diálogo construído 
neste tema e na valorização 
dos profissionais de saúde. 
Todos os vereadores par-
ticiparam desta decisão”, 
pontuou o Prefeito, Luciano 

Salgado. 

Segundo a Prefeitura, o pa-
gamento do piso salarial 
dos agentes será realizado 

de acordo com os repasses 
da União Federal, cujos en-
cargos sociais ficarão por 
conta do município. O au-
mento vai contribuir para 

um melhor desenvolvimen-
to do trabalho dos agentes, 
que são profissionais que 
estão diariamente junto a 
população.
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Também é possível 
imprimir o título em 
casa. Saiba como 
fazer pela internet

Cada vez mais eleitoras 
e eleitores têm baixado 
o aplicativo e-Título nos 
aparelhos celulares, já que 
a ferramenta pode ser usa-
da no dia da votação para 
diversas finalidades, como 
consultar o local de vota-
ção (zona e seção eleitoral) 
e justificar a ausência à elei-
ção, entre outras. 

A utilização da via digital do 
título de eleitor como docu-
mento de identificação na 
data do pleito está prevista 
no artigo 111 da Resolução 
TSE nº 23.669, que trata dos 
atos gerais do processo elei-
toral para o pleito de 2022. 

Mais de 27 milhões de pesso-
as já ativaram o e-Título. O 
app substitui o documento 
em papel e pode ser utilizado 
como identificação, desde 
que atualizado e com foto. 
Por isso, é importante se or-
ganizar e não deixar tudo 
para a última hora, fazendo 
o download do documento 
no celular ou tablet. O apli-
cativo funciona nos sistemas 
Android e iOS e pode ser bai-
xado na App Store e na Goo-
gle Play. 

Todos os eleitores com as 
obrigações em dia ou que 
regularizaram o documen-
to dentro do prazo de 4 de 
maio deste ano podem im-
primir o título e utilizar nor-
malmente no dia da eleição. 

Eleições: baixe ou atualize o 
e-Título com antecedência

A plataforma pode ser usa-
da com segurança e funcio-
nalidade em smartphones e 
tablets. O título impresso 
possui um QR Code que 
valida o documento como 
oficial.

IMPRIMA O 
TÍTULO
Você tam-
bém pode 
imprimir o título 
em casa para levá-lo 
no dia da votação, a fim 
de não depender do celu-
lar. Pelo aplicativo e-Título 
é possível baixá-lo no for-
mato PDF para serem im-
pressos. A impressão pode 
ser feita por meio do ser-
viço on-line Autoatendi-
mento do Eleitor na página 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).  

Na página do TSE (www.
tse.jus.br) basta acessar a 
aba – Eleitor e Eleições – e, 
em seguida, escolher a op-
ção “Autoatendimento do 
Eleitor”. Nesta página está 
o botão “Imprimir Título 
Eleitoral”. Ao clicar, o siste-
ma vai abrir um espaço para 
preenchimento do nome 
completo ou do número 
do título, ou ainda, o CPF. 

D e v e -
-se preencher 

também a data de nasci-
mento, o nome da mãe e 
o nome do pai.

E atenção: se você já ti-
ver baixado o app, mas 
não tiver feito a emissão 
do título, só poderá fazer 
isso depois dos dias de 
votação. Isso porque no 
dia 2 de outubro, quando 
ocorre o primeiro turno 
das eleições, a emissão 
do e-Título estará sus-
pensa, voltando a ser 
liberada a partir do dia 
3. Para um eventual se-
gundo turno, a regra é a 
mesma: só será possível 
tirar a via digital do título 
até a véspera, ou seja, 29 
de outubro.
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Parlamentares acompanham 
prestação de contas do Executivo

Em Sessão Especial, 
vereadores foram 
informados sobre o 
encaminhamento de 
seus ofícios encami-
nhados ao Executivo, 
por meio de requeri-
mentos e indicações 
com solicitações de 
ações de responsabi-
lidade da Prefeitura, 
entre outras ações

Os vereadores de Ibatiba 
acompanharam, na tarde 
de 12 de setembro, a pres-
tação de contas da gestão 
municipal durante uma ses-
são especial no auditório da 
Câmara. O Prefeito Luciano 
Salgado usou a Tribuna da 
Casa de Leis para apresentar 
as ações dos últimos meses 
e, principalmente, por meio 
de sabatina feita pelos parla-
mentares, responder a diver-
sas perguntas sobre a admi-
nistração.

A Sessão Especial também 
possibilitou aos parlamentares 

obterem respostas sobre ofí-
cios encaminhados ao Executi-
vo, por meio de requerimentos 
e indicações com solicitações 
de ações de responsabilida-
de da Prefeitura. Na maioria, 
informações levantadas pela 
sociedade, que busca os vere-
adores no papel de fiscalizado-
res do Executivo.

O chefe do Executivo salien-
tou a parceria entre o Legisla-
tivo e o Executivo. “Agradeço 
muito a parceria com os vere-
adores, que atuam em prol da 
população ibatibense, garan-
tindo que melhorias, dentro 
do que é legal, aconteçam. 
Sem união, sem responsabili-
dade com o dinheiro público 
não teríamos uma Prefeitura 
que hoje tem crédito e segue 
se mantendo uma gestão 
nota A”, disse o prefeito du-
rante apresentação.

Durante a sabatina foram des-
tacados temas como atenção 
à saúde pública, transporte 
universitário, investimentos 
em obras, saneamento básico, 

a volta das festividades entre 
outras ações.  

Confira alguns pontos da 
prestação de contas do Po-
der Executivo ao Legislativo. 
Outras informações podem 
ser acessadas pelo portal 
www.ibatiba.es.leg.br.

FOLHA DE 
PAGAMENTO
Conforme dados do Pai-
nel de Controle do Tribu-
nal de Contas do Espírito 
Santo (TCE), o Limite de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF) de pessoal (folha 
de pagamento) de Ibati-
ba é de 41,78%. “Quan-
do assumimos em 2017 
tínhamos um índice de 
quase 60%, algo sempre 
em destaque nos jornais 
e destacado pelo Tribunal 
de Contas. Hoje temos 
um índice em torno de 
41%, uma margem finan-
ceira e fiscal para atuar”, 

explicou Prefeito.

AUMENTO
TICKET-FEIRA
Foi enviado para a Casa de 
Leis um Projeto para conces-
são de aumento do Ticket 
Feira. O novo valor, caso 
aprovado, passará a vigorar 
com a quantia de R$ 30.

INFRAESTRUTURA 
RURAL
Ibatiba hoje possui dois Pro-
gramas de aplicação de Rev-
sol, um revestimento primário 
que aplicado corretamente 

ao solo garante um pavimen-
to firme, resistente à chuva e 
ao sol. A Prefeitura de Ibatiba 
efetiva dois programas de re-
cuperação das estradas com o 
projeto “Chão Firme” e tam-
bém o “Novos caminhos dos 
Tropeiros”.  

AGRICULTURA 
FAMILIAR
Por meio de chamada pú-
blica, a Prefeitura entregou 
equipamentos agrícolas para 
a Associação Rural dos Agri-
cultores de Santa Clara e 
Cafarnaum e Associação Co-
munitária do Coletor e Boa 
Vista. Entre os equipamentos 

disponibilizados estão má-
quina beneficiadora de café, 
secador, descascador e carre-
ta agrícola hidráulica.

TRANSPORTE 
ESCOLAR
Por meio do programa de 
Transferência de Renda, o 
transporte escolar atende 
mais de 200 jovens, exclu-
sivamente estudantes uni-
versitários, conforme pre-
visto por Lei. O custo com o 
transporte, caso o estudan-
te tivesse que tirar do pró-
prio bolso, seria de R$ 400 
mensais, em média. Com o 
programa, os estudantes 

utilizam o transporte gra-
tuitamente.

FALTA DE 
MÉDICOS
Sobre a falta de médicos 
para atuar no município, o 
prefeito Luciano Salgado 
informou que está atuan-
do com toda a equipe ad-
ministrativa para garantir 
os atendimentos na saúde 
e também destacou as 
dificuldades enfrentadas 
pela pasta. “Temos dinhei-
ro, mas temos dificulda-
des em contratar médicos. 
Não é em Ibatiba, é no 
Brasil”, declarou.
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Projeto do Ministério Público
premia estudantes ibatibenses 

Prêmio MPT na Esco-
la tem por objetivo 
levar as temáticas do 
trabalho infantil e da 
saúde e da segurança 
no trabalho para a 
sociedade. Evento foi 
realizado no auditó-
rio da Câmara

Discutir as temáticas “tra-
balho infantil” e “saúde e da 
segurança no trabalho” em 
meio escolar é um dos objeti-
vos do Projeto Ministério Pú-
blico do Trabalho nas escolas. 
As ações envolvem centenas 
de estudantes e educadores 
em diversas ações, que resul-
tam no Prêmio MPT, evento 
realizado na Câmara Munici-
pal na primeira quinzena de 
setembro.

A cerimônia de premiação, 
etapa municipal do MPT na 
Escola, contou com a presen-
ça de autoridades, alunos e 
familiares, diretores das es-
colas e creches municipais, 
entre outros. 

O MPT incentiva quatro pre-
miações nas categorias dese-
nho, poesia, conto e música 
com a participação de alunos 
do 4°, 5°, 6° e 7° ano. 

As escolas municipais Da-
vid Gomes, Santa Maria, 
Eunice Pereira Silveira, 
Eliane Marlene Coutinho e 
Agenor de Souza Lé foram 
as unidades que desenvol-
veram o projeto. 

Uma premiação estadual 
acontecerá no dia 7 de outu-
bro, em Vitória, no auditório 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 17ª Região.

De acordo com a coorde-
nadora do Programa Crian-
ça Feliz em Ibatiba, Sarah 
Lima, o projeto além de 
concretizar práticas que 
intensificam a melhoria na 
qualidade de ensino ainda 
assegura a oferta gratuita 
na rede pública, conduzin-
do a resultados de apren-
dizagem satisfatório e rele-
vantes. 

Em Sessão extraordinária, 
parlamentares aprovam
quatro projetos de Lei 

Os projetos versam 
sobre parcerias do 
município, norma-
tização do cum-
primento da hora 
atividade dos ser-
vidores, e reajuste 
dos vencimentos 
dos servidores, en-
tre outros temas

A Câmara Municipal de 
Ibatiba realizou, no dia 6 
de setembro, a 7ª Sessão 
Extraordinária do ano para 
aprovação de quatro proje-
tos de Lei, de autoria do Po-
der Executivo. Com número 
legal de parlamentares os 
vereadores aprovaram as 

matérias por unanimidade.

Entre as matérias aprovadas 
está o projeto de Lei Com-
plementar nº 026/2022 que 
“dispõe sobre parcerias do 
município com pessoas jurí-
dicas de direito privado, qua-
lificadas como organização 
social, por meio de contrato 
de gestão”.

Já o projeto de lei comple-
mentar nº 27/2022 “dispõe 
sobre normatização do cum-
primento da hora atividade 
dos servidores do magistério 
público municipal de ibatiba, 
altera dispositivos da lei com-
plementar nº 41/2010 de 23 
de abril de 2010, revoga a lei 

complementar nº 198/2021 
de 02 de fevereiro de 2021 dá 
outras providências”.

Também aprovados por una-
nimidade, o projeto de Lei 
Complementar nº 28/2022 
sobre o reajuste dos venci-
mentos dos servidores pú-
blicos do Poder Executivo 
municipal – Fundeb 70, e o 
projeto de Lei Complemen-
tar nº 30/2022, que altera 
anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentária para o exercí-
cio de 2023”.

Os projetos podem ser con-
sultados na íntegra por meio 
do site da Câmara: www.iba-
tiba.es.leg.br.
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Câmara homenageia 
personalidades de Ibatiba 
com comenda Dico Ribeiro

A Comenda é uma 
homenagem a Le-
opoldino Ribeiro 
da Silva que foi um 
dos ícones do tro-
peirismo de Ibatiba, 
sempre atuante pelo 
desenvolvimento do 
Município

Parlamentares da Câmara 
de Ibatiba realizaram no dia 

5 de setembro a entrega da 
Comenda Leopoldino Ribeiro 
da Silva (o popular Dico Ri-
beiro). O título de Comenda-
dor é concedido aos cidadãos 
que tenham se destacado 
nas ações sociais, de desen-
volvimento econômico e cul-
tural da cidade.

Receberam a honraria o pre-
feito de Ibatiba Luciano Sal-
gado, o ex-vereador Natalino 

Ribeiro Dias, e o tropeiro Je-
sus Gomes Vieira.  

A Sessão Especial foi presidi-
da pelo presidente do Poder 
Legislativo, vereador Fernan-
do Vieir, com a participação 
de todos os vereadores: João 
Pedro Carvalho Rocha, Jorcy 
Miranda Sangi, João Brito Pe-
reira Filho, José Paulo Costa, 
Ivanito Barbosa de Olivei-
ra, Elias Candido da Silveira, 

Roberto Luiz Chaves, Silvio 
Rodrigues de Oliveira, Leo-
nardo David Alexandrino de 
Carvalho e veradora Emiliane 
Ribeiro Lázaro.

“Fico feliz em realizar esse 
evento para homenagear 
pessoas que fazem a diferen-
ça para a sociedade de Ibati-
ba. São pessoas que desem-
penharam e que ainda fazem 
a diferença no desenvolvi-

mento da cidade”, comentou 
o Presidente da Câmara, Fer-
nando Vieira.
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Violência contra a mulher é pauta
de evento no auditório da Câmara 

Estudantes da 
Escola de Tempo 
Integral Adelaide 
Rodrigues Moreira 
promoveram 
encontro cultural 
a fim de ampliar 
a discussão e 
conscientização 
sobre o assunto

Vacinação contra a poliomielite é intensificada

Encerrando o mês das ativi-
dades da campanha “Agosto 
Lilás”, a Câmara Municipal de 
Ibatiba recebeu a visita de es-
tudantes da Escola de Tempo 
Integral Adelaide Rodrigues 
Moreira para uma apresen-
tação cultural de conscien-
tização sobre o combate à 
violência contra a mulher. 

Doença causa 
paralisia infantil 

Com menos da metade 
do público-alvo vacina-
do, o governo federal 
prorrogou a campanha 
de vacinação contra a 
poliomielite até 30 de se-
tembro. A estratégia tem 
como meta mobilizar 
pais e responsáveis para 
a imunização de crianças 
menores de cinco anos 
contra o vírus que cau-
sa a paralisia infantil e a 
atualização da caderneta 
de vacinação de crianças 
e adolescentes menores 
de 15 anos.

O desafio é não permitir 

que a poliomielite seja 
reintroduzida no Brasil. 
O último caso de polio-
mielite registrado foi em 
1989, na cidade de Sou-
sa, na Paraíba. 

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o público-
-alvo reúne 14,3 milhões 
de crianças menores de 
cinco anos de idade, sen-
do que crianças menores 
de um ano deverão ser 
imunizadas conforme a 
situação vacinal para o 
esquema primário. 

O Programa Nacional de 
Imunizações disponibiliza 
mais de 22 vacinas para a 
população brasileira con-
tra diversas doenças. 

GOTINHA
As crianças de um a quatro 
anos deverão tomar uma dose 
da Vacina Oral Poliomielite 
(VOP), conhecida popular-
mente como gotinha, desde 
que já tenham recebido as três 
doses de Vacina Inativada Po-
liomielite (VIP) do esquema 
básico. Até agora, cerca de seis 
milhões de doses foram apli-
cadas no Brasil. Desde 2016, 
a cobertura vacinal contra a 
poliomielite está abaixo de 
95%, o índice recomendado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). No ano passa-
do, menos de 70% das crian-
ças foram vacinadas, segun-
do informações do DataSUS. 

*Fonte Agência Brasil

A Campanha Agosto Lilás 
também é tema do projeto 
de Lei de autoria da verea-
dora Emiliane Ribeiro Lazaro 
que instituiu no calendário 
municipal ações de combate 
à violência contra mulher. A 
abertura da sessão foi mar-
cada pela apresentação de 
músicas compostas por alu-

nas participantes do projeto 
escolar “Maria da Penha vai à 
escola”.

A Lei Maria da Penha, san-
cionada em 7 de agosto de 
2006, surgiu da necessidade 
de inibir os casos de violência 
doméstica no Brasil. O nome 
foi escolhido em homenagem 

à farmacêutica cearense Maria 
da Penha Maia Fernandes, que 
sofreu agressões do ex-marido 
por 23 anos e ficou paraplé-
gica após uma tentativa de 
assassinato. O julgamento de 
seu caso demorou justamen-
te por falta de uma legislação 
que atendesse claramente os 
crimes contra a mulher.
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Concurso de 
Qualidade de Café 
premia 16 produtores 
de grãos especiais

A iniciativa concedeu 
o valor de R$ 50 mil 
reais em premiação 
aos vencedores. O 
Concurso tem o 
objetivo de fomentar 
a boa produção do 
café da região

Ibatiba já conhece os novos 
ganhadores do Concurso de 
Qualidade de Café 2022.  

Este ano, como parte da pre-
miação será dado um prêmio 
de R$ 5 mil para o partici-
pante do concurso municipal 

de Ibatiba que enviar amos-
tra de seu café e ser o mais 
bem classificado entre os 10 
finalistas no concurso Coffe 
oF The Year 2022, concurso 
que ocorre na Semana Inter-
nacional do Café (SIC), em 
Belo Horizonte, no mês de 
novembro. De acordo com a 
Lei Municipal nº 969/2022, a 
Prefeitura concedeu o valor 
de R$ 50 mil reais de premia-
ção aos vencedores. O Con-
curso do Café de Qualidade 
do Café Arábica de Ibatiba 
tem o objetivo de fomentar a 
boa produção do café da re-
gião ibatibense. 

 A Secretaria Municipal de 
Agricultura, Indústria e Co-
mércio de Ibatiba, em par-
ceria com o INCAPER, Insti-
tuto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural, organizou o Maior 
Concurso de Cafés Especiais 
do Estado.

O prefeito Luciano Pingo já 
anunciou que para o próximo 
ano, novamente, o concurso 
de Qualidade de Café Arábi-
ca vai continuar fazendo his-
tória. O valor de R$ 60 mil 
em premiação vai fomentar o 
próximo concurso.

C A T E G O R I A  D E S P O L P A D O

1º lugar Devanil Borges de Paula Junior Córrego Santa Maria de Baixo 86,7 pontos

2º lugar João Gomes Pereira Córrego Cachoeira Alegre 83,8 pontos

3º lugar Renan Leandro de Souza Córrego São João 83,6 pontos

4º lugar Geuza Noia Gomes Córrego Vista Alegre 83,05 pontos 

5º lugar João Teixeira Neto Córrego Perdido 82,9 pontos 

6º lugar Liliana Maria Gomes Córrego Vista Alegre 82,75 pontos

7º lugar Simão Lima de Assis Córrego Pontal 82,7 pontos 

8º lugar Marciano José Rodrigues Córrego Rodrigues 82,6 pontos 

C A T E G O R I A  N A T U R A L

1º lugar Assildo Dias da Silveira Córrego Cabeceira do Rio Pardo 86,25 pontos
2º lugar David Paulino de Amorim Córrego Santa Maria de Cima 84,88 pontos
3º lugar Gilmar de Castro Souza Córrego Vista Alegre 84,58 pontos
4º lugar Hélio Moreno Rodrigues Córrego Cafarnaum 83,42 pontos 
5º lugar Jorge Ferreira Serpa Córrego Perdido 82,88 pontos 
6º lugar João Paulo de Souza Córrego Floresta 82,25 pontos 
7º lugar Eleonei Florindo Freitas Reis Córrego Crisciuma 82,08 pontos
8º lugar  Fernando Osório de Oliveira Córrego São José 81,92 pontos
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Semana do Tropeiro: expedição 
Tropeira faz pouso em Ibatiba

A passagem dos 
tropeiros pela cidade 
foi prestigiada pela 
população em um 
momento de valori-
zação cultural

Como parte da programação 
da Semana do Tropeiro, a 
tradicional comitiva Expedi-
ção Tropeira 2022, formada 
por 30 tropeiros muladeiros, 
foi recebida em Ibatiba, a 
Capital Capixaba do Tropei-
ro, na primeira semana de 
setembro com uma grande 
celebração, almoço e um 
desfile da tropa pelas ruas do 
centro da Cidade. 

A passagem dos tropeiros pela 
cidade foi prestigiada pela 
população em um momento 
de valorização cultural.  

O tropeiro Jesus Gomes Viei-
ra, morador de Ibatiba, faz 
questão de manter a tradi-
ção e contou sobre o seu or-
gulho em fazer parte de tan-
tas comitivas representando 
Ibatiba. 

“Para mim é uma honra re-
presentar a Capital Capixa-
ba do Tropeiro. Sou filho de 
tropeiro, e sempre afirmo a 
tradição tropeira faz parte 
da minha trajetória e só me 
garantiu grandes amizades”, 

disse Jesus. De Ibatiba parti-
ciparam ainda da expedição 
os tropeiros: Onésio Gomes 
Vieira, Gustavo Andrade de 
Freitas, Marcos José Moreira 
de Freitas, Matheus Souza 
Faria e Avarino Souza Faria. 

A Expedição Tropeira 2022 
iniciou o seu trajeto saindo 
da cidade de Durandé/MG, 
da Fazenda São Sebastião, 
seguindo pelo córrego Rico 
até a chegada em Ibatiba para 
almoço no sítio do tropeiro 
Jesus Gomes Vieira. Em se-
guida, partiram para a cidade 
de Conceição de Castelo/ES, 
finalizando a viagem em Ven-
da Nova do Imigrante/ES. Um 
total de 130 KM percorrido 
com uma equipe de apoio, in-
tegrada por 10 pessoas.

COMITIVA 
EMOCIONA COM 
MUITA HISTÓRIA 
Sanfonada, dança, arte, 
exposição, música boa e o 
encantamento das pessoas 
marcaram o início da Sema-
na do Tropeiro em Ibatiba. 
A programação ressaltou a 
importância em se manter 
as tradições, com muitos 
causos, calangos e prosas. 

A Festa do Tropeiro 2022 
seguiu até o dia 11 de se-
tembro, com programação 
extensa no espaço monta-
do perto da Apae de Iba-
tiba, bairro Lacerda Sudré 

de Assis – ProMorar 2. 

EXPOSIÇÕES 
Os ícones esportivos da ci-
dade se emocionaram ao re-
lembrar as histórias antigas 
dos times como: Indepen-
dente, passando pelo Fla-
menguinho até a Associação 
Atlética Ibatiba e o 1500. 
Além da exposição esportiva, 
a Taça Tropeiro incentiva a 
prática esportiva com jogos 
no Ginásio Eden Faustino 

Bernardo. Já a apresenta-
ção do projeto de vídeos 
Causos, Calangos e Prosas 
está registrando a história 
do tropeirismo. 

A programação festiva 
contou ainda com show 
nacional com a dupla Gil-
berto e Gilmar, e a tão es-
perada Copa de Marcha: 
1º Poeirão do Tropeiro.

*Com informações da Pre-
feitura Municipal de Ibatiba
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