
A permanência do índice de gas-
tos com pessoal da Prefeitura de 
Iúna, acima do limite prudencial, 
foi motivo alegado pelo Prefeito 
Municipal para não realizar a re-
visão geral anual dos vencimen-
tos base dos servidores, prevista 
para abril. A expectativa, até o 
momento, é que a revisão geral 
anual aconteça apenas a partir 
de setembro, caso o índice seja 
alcançado pela administração 
municipal. Até lá, a administra-
ção deverá encaminhar à Câma-
ra projetos alternativos para bo-
nificar os servidores. O assunto 
foi pauta de discussões entre os 
vereadores.

De acordo com a Procuradoria 
da Câmara, o índice de gastos 
com pessoal acima do limite 
prudencial não é fator impedi-
tivo para concessão da revisão 
geral anual do servidor público 
municipal, uma vez que é uma 
das exceções previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, confor-
me dispõe o inciso I do parágra-
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Vereadores cobram alternativas 
para ajustar salários dos servidores 
Administração Municipal não realizou revisão geral anual na data base

Segurança Brigas em escolas geram 
insegurança em pais e alunos. Pág. 03

Turismo Marcos da Rota Imperial são 
instalados no centro e área rural de Iúna. Pág. 6

Serviços Indicações e requerimentos são 
encaminhados ao Poder Executivo. Págs. 4 e 5

fo único do artigo 22, sendo a 
revisão geral anual direito asse-
gurado ao servidor, nos termos 
do inciso X, art. 37 da Constitui-
ção Federal.

Segundo o vereador Rogério 
Cezar (PRB), após reunião com 
o Sindicato dos Servidores, os 
trabalhadores não estão satis-
feitos e ameaçam promover 
manifestações. 

“Novamente, eu sugiro ao pre-
feito que a folha de pessoal seja 
revisada, assim como os salários 
dos cargos comissionados. No 
governo anterior foi feito corte 
e o índice foi alcançado”, co-
mentou o vereador, lembrando 
a sugestão feita durante a vota-
ção, em janeiro deste ano, das 
alterações nas Leis Municipais 
Nº 2.130 e 2.137/ 2008, cuja 
proposta da Prefeitura era extin-
guir cargos do plano de carreira 
do município. Na ocasião, os ve-
readores votaram pela extinção 
da proposta. 

Para o vereador Expedito Vieira 
de Andrade Filho (PDT), a notí-
cia de que não haverá revisão 
de salários gerou discussões 
também entre os professores 
municipais. “O pessoal da edu-
cação estava pensando em pa-
rar de trabalhar”, disse. 

Outras propostas para aumentar 
os benefícios aos servidores es-
tão sendo estudadas, segundo o 
vereador da bancada governis-
ta. “Estamos avaliando reajustar 
o vale-verde e também o vale-
refeição”, explicou o vereador 
Jonathan Bonfante (PTB).

BônuS

Para aumentar os benefícios aos 
professores, os vereadores vo-
taram e aprovaram, por unani-
midade, na sessão do dia 17 de 
maio, projeto de Lei que retira 
o artigo 35 do Estatuto do Ma-
gistério, que vincula o plano de 
carreira ao índice geral da folha 
dos servidores municipais. 

O plano de carreira do magistério 
é diferente do servidor público, 
que está vinculado a esse índice. 
E se não tem índice, não pode 
pagar o recurso do Fundeb.

Plenário: vereadores discutem sobre 
projetos para bonificar servidores

Confira mais na página 2.

“O pessoal da educação 
estava pensando em parar 

de trabalhar”.
Vereador Expedito Vieira (PDT)
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a sede de Iúna receber as obras de 
saneamento. Os demais distritos 
também devem ser contempla-
dos, uma vez que também têm 
moradores, com esgoto que polui 
o meio ambiente”, explicou.

A Cesan realizou consulta públi-
ca em Iúna, no dia 21 de maio, 
na escola Nagem Abikahir, en-
volvendo a população e autori-
dades políticas para discutir so-
bre as obras de saneamento e 
tratamento de água e esgoto no 
município e já adiantou que os 
investimentos serão feitos prio-
ritariamente na área urbana. “A 
gente percebe que existe uma 
preocupação grande com o es-
goto na área rural. Mas a prio-
ridade das obras é na área mais 
habitada e depois nas comuni-
dades. Nesses locais, as prefei-
turas podem desenvolver pro-
jetos com convênio da Funasa 
(Fundação Nacional de Saúde)”, 
explicou o diretor de Operações 
da Cesan, Carlos Martinelli.

Obras de saneamento 
básico nos distritos
Vereador solicita audiência pública com Cesan para solicitar investimentos nas áreas rurais

Outro assunto colocado em pauta durante as discussões acerca 
dos cargos e salários dos servidores foi a carência de médicos na 
rede de saúde do município. De acordo com o vereador zizinho 
(PDT) falta médico em Pequiá e em outros distritos de Iúna. “Su-
giro que a administração estude um novo concurso público para 
contratação de médicos PSF (Programa Saúde Familiar). Sei das 
dificuldades de manter o profissional aqui, mas é necessário um 
concurso com bom salário, pra termos profissionais na região e 
atendimento pra todos”, comentou.

Contratação de médicos   

Durante a sessão da Câmara do 
dia 26 de abril, o vereador Jonil-
do de Castro Muzi alertou sobre 
a importância da realização de 
audiência pública para debater as 
obras de saneamento e tratamen-
to de água e esgoto previstas pela 
Cesan para os próximos meses, 
em diversos municípios do Capa-
raó. De acordo com o vereador, o 
contrato com a empresa precisa 
ser revisto, assim como os locais 
que receberão as benfeitorias. A 
audiência ainda será marcada pela 
Câmara de Iúna.

 “Tomei conhecimento de que a 

Cesan vai investir mais de R$ 20 
milhões no município e precisá-
vamos debater isso antes do iní-
cio das obras porque, ao final, os 
serviços terão um custo para os 
usuários. Além disso, a empresa 
tem um contrato de mais de 40 
anos com a administração muni-
cipal que precisa ser revisto, para 
que depois as tarifas não venham 
muito caras para a população”, 
analisou o vereador.

Outro ponto de discussão suge-
rido para a audiência pública foi 
sobre os locais que receberão in-
vestimentos. “Não é justo apenas 

Saiba MaisAjustes de 
Salários



O vereador e educador Expedito 
Vieira de Andrade Filho (PDT), 
vem utilizando a tribuna para 
alertar sobre as constantes bri-
gas entre jovens nas portas das 
escolas municipais, em especial 
na Escola Nagem Abikahir, no 
Centro da cidade. “Estão sendo 
formadas gangues de meninas, 
que brigam nas escolas por moti-
vos fúteis. Já pedi ajuda à Polícia 
Militar pra que façam a ronda no 
horário de saída dos alunos, pra 
tentar inibir essa situação”, aler-
tou o vereador.

O vereador Rogério César (PRB) 
sugeriu resgatar o projeto de 
criação da guarda municipal. “Vai 
aumentar a segurança nas ruas e 
comércio. Acredito que o serviço 
também vai ajudar no problema 

nas escolas 
municipais

das brigas nas escolas”. 

Outro problema narrado por 
mães das escolas é sobre a de-
mora dos ônibus escolares na 
saída dos turnos. “Nos interva-
los dos turnos da manhã e da 
tarde muitas crianças ficam na 
frente das escolas aguardan-
do os ônibus chegarem para 
levá-las de volta pra casa. O 
problema é que elas ficam mui-
to tempo na rua, esperando o 
transporte, e isso pode estar 
gerando essas brigas também. 
Solicito que a administração 
ajuste os horários de saída dos 
transportes para que as crian-
ças não fiquem tanto tempo na 
rua”, analisou o vereador, que 
recebeu cartas de mães que 
narraram esses problemas.

Criação da guarda municipal e aumento de rondas policiais podem 
inibir as brigas entre alunos nas portas das escolas

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IÚNA, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO FAçO SABER QUE A CÂMA-
RA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SE-
GUINTE LEI:

art. 1° O artigo 2° da Lei Municipal n° 
2.286/2010 passa a vigorar acrescido do § 4°, 
com a seguinte redação:

Art. 2° ...
§ 4° - A contratação temporária do professor 

substituto será prorrogada, caso seja prorroga-
do o motivo que ensejou o afastamento do pro-

PREFEITuRA MunICIPAL DE IÚnA 
LEI MUNICIPAL N° 2.469/2013
“ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 2.286/2010”

fessor substituído, sendo o fim do ano letivo o 
limite máximo de prorrogação.

art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AOS VINTE E SEIS 
DIAS DO MÊS DE MARçO DO ANO DE DOIS MIL 
E TREzE, 26/03/2013.

ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IÚNA, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO FAçO SABER QUE A CÂMA-
RA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SE-
GUINTE LEI:

art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal auto-
rizado a abrir crédito adicional especial no orça-
mento anual vigente, no valor de R$-489.000,00 
(quatrocentos e oitenta e nove mil reais), para 

PREFEITuRA MunICIPAL DE IÚnA
LEI MUNICIPAL N° 2.470/2013
“AuTORIZA O PODER EXECuTIVO A ABRIR CRÉDITO 
ADICIOnAL ESPECIAL nO ORÇAMEnTO AnuAL VIGEnTE”

firmar convênio com a Santa Casa de Iúna, para 
custear a contratação de médicos especialistas.

art. 2° O valor de R$-489.000,00 (quatrocen-
tos e oitenta e nove mil reais) será inserido na do-
tação orçamentária n° 100002.1030200242.079.
335003900000, a ser aberta.

art. 3° Os recursos para abertura deste crédito 
adicional especial advirão de anulação parcial ou to-
tal das dotações orçamentárias, na forma abaixo:

DotaÇÃo orÇaMentÁria FiCHa Valor r$

080001.1545100153.022.344906100000 195 271.000,00

100002.1030100222.077.333903000000 17 100.000,00

100002.1030100232.136.333903900000 72 9.000.00

100002.1030100232.137.333903900000 77 9.000,00

100002.1030200232.084.333903900000 92 100.000,00

soMa total r$ -X- 489.000,00

3

DO MÊS DE MARçO DO ANO DE DOIS MIL E TRE-
zE, 26/03/2013.

ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA, ES-
TADO DO ESPÍRITO SANTO, AOS VINTE E SEIS DIAS 

EMERGênCIA Santa Casa de Iúna (28) 3545-1170 • Posto de saúde (28) 3545-1162 e 1755 • Polícia 
Militar (28) 3545-1022 • Delegacia de polícia 147 • Disque Denúncia 181 • SERVIÇOS Cesan (28) 
3545-1236 • Escelsa 0800 721 0707 • Oi (Telemar) 103 31 ÓRGãOS PÚBLICOS Prefeitura Municipal 
de Iúna (28) 3545-1322 • Gabinete do Prefeito (28) 3545-1339 • Cras (28) 3545-1292 • Conselho 
Tutelar (28) 3545-1191 • Cartório Eleitoral (28) 3545-1228 • Ministério Público (28) 3545-1299 • Fórum 
de Iúna (28) 3545-1070 • iDaF (28) 3545-1988 • Incaper (28) 3545-1247 • Ciretran (28) 3545-1015 • 
Biblioteca Municipal (28) 3545-3155 • Câmara Municipal (28) 3545-1458

Telefones Úteis

Segurança

Escola Deolinda 
Amorim de Oliveira

Alunos na saída da 
escola Drª Nagem Abikair
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4	Construção de uma Ciclovia 

ligando a cidade de Iúna ao 
Distrito de Nossa Senhora 
das Graças, haja vista que 
muitos moradores fazem 
este percurso de bicicleta 
todos os dias, correndo o 
risco de serem acidentados, 
pois a rodovia ES-185 não 
possui acostamento. A ciclo-

Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

Jonildo de Castro Muzi
PR - jonildo@camaraiuna.es.gov.br

4	Vistoria no muro de arri-
mo que fica na Avenida 
São Vicente de Paula, 
pois a calçada está com 
várias rachaduras e o 
muro apresenta trincas 
e um afastamento da cal-
çada, causando apreen-
são aos moradores. Que 
seja colocado uma tela 
no referido muro 
para evitar aciden-
tes com crianças da 
proximidade.

4	Construção de dois 
quebra-molas, sen-

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

via poderá atender aos futuros 
alunos da Escola Técnica. 

4	Desenvolver estudo e pro-
jeto, visando à aquisição de 
um terreno para construção 
e instalação do Bailão da Me-
lhor Idade, pois hoje a realiza-
ção deste entretenimento está 
sendo no salão do prédio da 

João Elias 
Colombo Horsth
DEM - joao.elias@
camaraiuna.es.gov.br

4	Construção de quebra-
molas na sede do distri-
to de São João do Prín-
cipe, visando a redução 
na velocidade dos veícu-
los automotores que ali 
transitam. 

4	Colocação de placas in-
dicativas no início da 
estrada vicinal que liga a 
BR-262 ao distrito de São 
João do Príncipe, bem 
como, nos pontos turís-
ticos da região e prédios 
públicos.

Thiago Falcão recebe moção de congratulação pelos 
trabalhos com jovens e adolescentes do CRAS

Pelos três anos de trabalho à 
frente da Guarda Mirim e da 
Banda de Fanfarra do CRAS - 
Centro de Referência de Assis-
tência Social de Iúna, o músico 
e maestro Thiago Falcão rece-
beu a moção de congratulação 
requerida pelo vereador Rogé-
rio Cezar, na sessão da Câmara 
do dia 26 de abril.

“O Thiago faz um belo trabalho 
com crianças e adolescentes do 

Maestro da banda 
de fanfarra é 
homenageado

município, além de promover 
ações em conjunto com outros 
projetos, como o Jovem de Atitu-
de, da Polícia Militar. Ele tem mos-
trado prazer no seu trabalho com 
essas crianças, que retribuem todo 
o aprendizado com a música, par-
ticipando de torneios e ganhando 
troféus. É uma justa homenagem”, 
parabeniza o vereador.

A moção foi aprovada por una-
nimidade pelos vereadores.

Banda de Fanfarra 
do CRAS,dirigida pelo 

maestro Thiago Falcão.

4 Realização de audiência 
pública para tratar sobre o 
tratamento de água e sa-
neamento básico na sede 

do um na Rua Vereador Braz 
Lofêgo em frente a Agência 
do INSS, e o outro na Rua 
Coronel Francisco Justo, pois 
no local existe uma balança e 
constante manobra de cami-
nhões, sendo que não há ne-
nhuma placa de advertência 
aos motorista que trafegam 
pelas vias.

Prefeitura, sempre às quintas 
feiras, no horário de expedien-
te, o que tira a concentração 
dos servidores, devido ao som 
alto da música (foto).

4	Construção de bueiro na lo-
calidade de “Serrinha I”, pró-
ximo à divisa da propriedade 
do Senhor Vandimar Teba 
com o Senhor Elino, visando o 
escoamento da safra agrícola. 

4	Patrolamento e ensaibra-
mento da estrada vicinal 
que liga as propriedades dos 
Senhores Ebertuh Alves Ma-
chado, José Grandi e Doutor 
Diones Ramos à Rodovia Mi-
keil Chequer, na localidade de 
Alto Trindade.

e nos distritos do município, 
uma vez que a Cesan irá inves-
tir no tratamento dos sanea-
mentos básicos. 
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Para atender às demandas da população, vereadores encaminharam indicações de serviços, 
requerimentos e projetos de lei aos diversos órgãos da administração municipal e estadual 
durante as últimas sessões. Confira:

4 Patrolamento e ensaibra-
mento das estradas vicinais 
do Córrego Alto Trindade e 
do Córrego da Peroba, pois 
as chuvas que caíram recen-
temente danificaram as vias, 
as quais apresentam com 
muitos buracos e, com isto, 
dificulta o escoamento da 
safra de café e o serviço do 
transporte escolar.

4 Construção de um contorno 
na Avenida Antônio Augus-
to de Oliveira, bairro Ferrei-
ra Vale, em frente à Rua Lau-
rentino de Freitas, devido ao 
grande fluxo de veículos. A 
obra poderá diminuir o risco 
de atropelamento no bairro. 

4 Recuperação do calçamento 
da Rua Quintino Bocaiuva, 
próximo a Igreja Taberná-
culo, pois o mesmo está em 
péssimas condições, inclusi-
ve com risco de desmorona-

em ação

Weverton da Silva Feitosa (Zizinho)
PDT - zizinho@camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cezar
PRB  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Serviço de reforma e rea-
tivação do Posto de Saúde 
da localidade de Terra Cor-
rida, com horário médico e 
atendimento com técnico 
de enfermagem durante os 
dias úteis da semana, e que 
seja providenciado um espa-
ço na unidade para que seja 
equipado um consultório 
odontológico. A localidade 
está sem o serviço de saú-
de e as pessoas precisam se 
deslocar para a sede do Mu-
nicípio para procurar atendi-
mento médico.

4	Serviço de reforma e am-
pliação da Unidade de Saú-
de do Distrito de Pequiá, 
providenciando na unidade 
atendimento médico nos 
dias úteis da semana e servi-
ço de enfermagem 24 horas 
todos os dias do mês, colo-
cando veículo a disposição 
para que estes profissionais 

possam atender a conten-
to a comunidade referida. 
Que seja providenciado 
para a unidade de saúde em 
questão mais um consul-
tório odontológico, já que 
o existente não está sendo 
suficiente para atender a 
demanda.

4	Novo local para a instalação 
da Unidade de Saúde (ESF) 

mento de barranco. 

4 Recuperação do calçamento 
da Rua João Amorim, Bairro 
Nossa Senhora da Penha, 
pois o mesmo se encontra 
danificado, prejudicando o ir 
e vir das pessoas e o trânsito 
de veículos. 

4 Implantação de mão única 
nas proximidades da Esco-
la Municipal Deolinda de 
Oliveira Amorim, devido ao 
excessivo número de alunos 
e o trânsito intenso da rua. 

4 Que o transporte de alunos 
do PETI comece a levar e 
buscar os alunos na entrada 
das casas populares do Bair-
ro Guanabara, uma vez que 
as crianças estão ficando na 
Praça São Vicente de Paula e 
estão causando transtornos 
e atraso no horário da rede 
municipal de ensino.
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4 Instalação de dois trailers 
odontológicos móveis nas 
escolas das comunidades 
de Terra Corrida e Bonsu-
cesso, que atualmente se 
encontram no Parque de 
Exposição da cidade, para 
que os profissionais da área 
possam levar atendimento 
odontológico às crianças e 
aos moradores destas comu-
nidades e, se possível, fazer 
um atendimento noturno 
com o propósito de atender 
aos trabalhadores rurais. Que 

José Marcos de Moraes 
PRB - marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Realização de melhora-
mentos nas estradas vici-
nais que fazem parte da 
Rota Imperial, em virtude 
de seu enorme poten-

João Batista Ribeiro 
PDT - joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br

cial turístico e dos diver-
sos eventos, inclusive de 
abrangência nacional, que 
serão realizados na rota 
mencionada. 

do Bairro Quilombo, pois 
o imóvel onde a mesma se 
encontra não oferece con-
dições para os profissionais 
da saúde e usuários do SUS 
(Sistema Único de Saúde). O 
atual imóvel, que pertence 
ao Município, pode servir 
de base de apoio da Polícia 
Militar, para proporcionar 
uma melhor segurança aos 
moradores (foto).

estes trailers possam atender 
também nas escolas das comu-
nidades de Ponte Alta, Serrinha I 
e II e Alto Trindade (foto).

4 Substituição da rede de ma-
nilha 0,40 por manilha 0,60, 

em frente ao Hotel Beira Rio, 
bairro Niterói, pois a rede 
está entupida e causando acú-
mulo de água nas margens do 
asfalto, causando transtornos 
diversos aos moradores e em-
presários da área.
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Um importante passo para o 
desenvolvimento do segmento 
turístico e histórico-cultural de 
Iúna foi finalizado este mês: a 
sinalização e a demarcação do 
percurso da Rota Imperial São 
Pedro D’Alcântara no município. 
É possível conferir os marcos 
no trevo do Centro, em frente 

Iúna recebe marcos 
da Rota Imperial 
Meta do Instituto é a realização de eventos e ações de incentivo 
ao desenvolvimento do turismo e agroindústria da região

à padaria Expressa e no bair-
ro Quilombo, além de estradas 
e propriedades rurais. Placas 
de sinalização também foram 
instaladas ao longo da rodovia 
Mickeil Chequer (ES 185) para 
orientar os turistas que passam 
pela região.

“Teremos muitas oportunidades 
em Iúna. É o único município em 
que a Rota passa pelo centro da 
cidade. Será importante para 
atrair um público grande e im-
portante para o turismo e o de-
senvolvimento local”, analisou o 
vereador João Batista Ribeiro.

O projeto Rota Imperial contem-
pla 14 municípios capixabas: 
Vitória, Cariacica, Castelo, Con-
ceição do Castelo, Domingos 
Martins, Iúna, Ibatiba, Ibitirama, 
Irupi, Muniz Freire, Viana, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de Je-
tibá, Venda Nova do Imigrante. 
A proposta é integrar o Estado 
com Minas Gerais pelo caminho 
percorrido por D. Pedro II quan-
do visitou o Brasil, saindo de 
Vitória até Ouro Preto. No total, 
são 575 km.

O percurso destaca as potencia-
lidades do município e prome-
te uma nova rota que esconde 
paraísos ecológicos, cachoeiras, 
montanhas e patrimônios histó-
ricos, culturais e arquitetônicos.

As propriedades rurais estão no 
foco das ações do Instituto Rota 

Imperial (IRI) e estarão no progra-
ma de incentivo à agroindústria, 
da modalidade de hospedagem 
“cama e café” e no emplacamen-
to das propriedades que perten-
cem à Rota Imperial. 

Outra meta do Instituto é a reali-
zação de eventos na Rota Impe-
rial. Corridas, caminhadas, caval-
gadas, rally, motocross e ciclismo 
vêm por aí. A Findes, por meio 
do IRI, se organiza para captar 
eventos esportivos dos calendá-
rios estadual e nacional.

HISTÓRIA
História, cultura, turismo e de-
senvolvimento econômico se 
misturam na Rota Imperial São 
Pedro D’Alcântara, que insere 
o Espírito Santo no âmbito da 
Estrada Real, reproduzindo ca-
minhos abertos no início do sé-
culo XIX.

A história dessas vias começa 
durante o período da explora-
ção do território nacional em 
busca do ouro. Para controlar o 
trânsito de mercadorias no Bra-
sil, a Coroa Portuguesa proibiu a 
abertura de estradas.

O percurso feito por tropeiros, ao 
levar mantimentos para outros 
estados, a imigração europeia e 
o trajeto feito por Dom Pedro II 
mostraram que o Espírito Santo 
ainda tem muito a ser descober-
to, além de ter muita história 
para contar.

Marcos foram instalados em diversos pontos 
do Centro da cidade, bairro Quilombo e estradas rurais

Iúna e o turismo 
O município de Iúna está loca-
lizado no entorno da Serra do 
Caparaó, região onde a natureza 
foi prodigiosa, desde a formação 
rochosa, a composição da fauna, 
flora e recursos hídricos. 

O município vive num contexto 
tipicamente rural, a economia 
se baseia na agricultura cafe-
eira, mas esta caminha para a 
diversificação, hoje se desta-
cando a produção de flores. 

Embora nesse quotidiano ru-
ral, a comunidade local prima 
pelo conhecimento, o que 

mantêm duas instituições de en-
sino superior no município, fator 
que eleva o nível de exigência do 
mercado interno.

Devido a essa diversidade, en-
contra-se no meio urbano servi-
ços qualificados e boa estrutura. 

O Agroturismo, o Ecoturismo e o 
Turismo de Aventura estão em de-
senvolvimento. e podem garantir 
uma melhor qualidade de vida à 
comunidade,  utilização do patri-
mônio natural e melhor oferta aos 
turistas, já que se trata de um des-
tino turístico atraente.

milagrosos.  

Pedra do Pecado. Tem uma pas-
sagem estreita e dizem que só 
quem não tem pecados consegue 
passar pele fresta que existe en-
tre a pedra e a rocha. 

Igreja Matriz de Nossa Senhora 
Mãe dos Homens. A primitiva 
capela foi construída em 1845. 
Em 1910 foi demolida e no lo-
cal, foi construída uma réplica 
da Matriz de Santa Margarida da 
cidade de Castelluccio Superiore, 
de onde provinha a maioria das 
famílias que imigraram para Iúna. 
Até hoje, os anjos nos altares das 
duas igrejas são idênticos. Em 
1948 foi construída a torre. 

Principais Atrativos
Pico Colóssus. ganhou essa 
denominação na década de 
1980, quando um grupo de 
jovens evangélicos, fizeram 
meditação a partir de versícu-
los do livro de Colossenses.

Cachoeiras: do Rio Claro, Braz, 
dos Jesuítas, Chiador, São João 
do Príncipe, Recanto do Prínci-
pe e Poço das Antas.

Museu Histórico de Iúna: 
Rua Desembargador Epami-
nondas Amaral. 

Água Santa. É um local de de-
voção e milagres, cuja água, a 
Fonte de Santa Luzia, segundo 
a crença popular, tem poderes 


