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Centro de tratamento para
dependentes químicos é realidade
No dia 1º de agosto uma casa de apoio começará a funcionar em Divino São Lourenço e atenderá, inicialmente, 16 pacientes
O projeto de implantação do
Centro de Reabilitação Mais Vida
Caparaó, para tratamento de dependentes químicos, é realidade:
a partir do dia 1º de agosto deste
ano a Pousada Limo Verde, localizada em Divino São Lourenço, receberá, provisoriamente, os primeiros pacientes. As discussões
sobre a estruturação e o funcionamento do Centro aconteceram
durante audiência pública realizada no dia 19 de junho, na Câmara
Municipal de Iúna.
Promovida pela Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, Conselho de
Desenvolvimento Social de Iúna
– CDI, com apoio da Câmara de
Vereadores, a audiência contou
com a presença de várias autoridades políticas, profissionais da
saúde, lideranças comunitárias e
população em geral.
“Já apresentamos o projeto ao
poder estadual e tivemos um
retorno positivo para avançar na
análise, mas também precisamos
de apoio federal e municipal. Vamos voltar a analisar esse projeto com todos os que tiverem
Pousada Limo Verde. Casa de
recuperação será provisória

interesse no assunto”, explicou o
vereador Zizinho (PDT).
Durante o evento, o Presidente
do CDI, Pedro Miranda anunciou
que a demanda por tratamento
de dependentes químicos deve
ser atendida o quanto antes.
“Como a demanda exige ações
imediatas e o prazo para o governo liberar os investimentos e
colocar o centro em Uberaba em
funcionamento pode se estender, resolvemos alugar a pousada
para iniciar o trabalho”, explicou.
De acordo com ele, as pessoas interessadas no tratamento devem
procurar o Pastor Vicente, do Ministério Mais Vida, em Iúna.
Presente na audiência, o Coordenador Estadual de Políticas
Públicas sobre Drogas, Ledir
Porto, recebeu várias perguntas
dos participantes e explicou que
cabe ao município criar mecanismos para iniciar o processo
de parceria com o governo para
instalação do Centro de Trata-

Investimento Vereadores cobram obras de
infraestrutura no Parque Industrial. Pág. 02

mento de Dependentes Químicos em um local definitivo. O
imóvel indicado é uma construção abandonada no distrito de
Uberaba, onde seria instalada
uma escola técnica.
“Se o município tem área escriturada para construir o centro,
fica mais fácil iniciar um diálogo
com o governo. Mas o município
tem que apresentar interesse em
fazer parceria e promover a discussão sobre o assunto, assinar
um termo de cooperação técnica,
trabalhar na prevenção ao uso de
drogas, ter um conselho sobre
drogas atuante e que a discussão
entre na pauta dos vereadores,
através de uma comissão na Câmara”, explicou Ledir Porto.
Após a audiência pública, a demanda de instalação do centro
de tratamento em Uberaba será
avaliada pelo governo do Estado,
e serão feitos estudos e pesquisas de viabilidade do local e dos
investimentos necessários.

Apuração Abertura da CPI para apurar
irregularidades em contratos é arquivada. Pág. 3

“Já apresentamos o projeto
ao poder estadual e tivemos
um retorno positivo para
avançar na análise”
Vereador Zizinho (PDT)

Saiba mais

Desde fevereiro deste ano,
a implantação de uma casa
de recuperação em Uberaba voltou às pautas das
sessões da Câmara Municipal e, após a retomada
do projeto do vereador
Zizinho e da iniciativa do
Presidente do Conselho de
Desenvolvimento Social de
Iúna – CDI, Pedro Miranda,
e outras lideranças, o projeto ganhou força.

Protestos População iunense realiza
manifestações na Casa de Leis. Pág. 6
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melhorias para o
desenvolvimento
econômico
Vereadores solicitam obras de infraestrutura na região
Desde o início da atual legislatura, os vereadores da Câmara
de Iúna solicitam melhorias de
infraestrutura e segurança para
a área do Parque Industrial, localizado no bairro Guanabara,
que abriga as principais empresas da região, que geram renda e
impostos para a municipalidade.
Na sessão do dia 7 de junho, novamente o local foi pauta de requerimento. “O Parque é muito
importante para a cidade. Peço
urgência na execução dos serviços de saneamento básico e calçamento das ruas do local, para
que possa atrair outros investidores. O parque é fonte de geração de renda para o município e

depende da ação da administração pública”, discursou o vereador Jonathan Bonfante (PTB).
Em janeiro, o vereador Joceni Rocha Martins, Cabo Joceni (PMDB),
encaminhou à administração pública que solicitasse à EDP Escelsa
serviços de melhorias no setor de
energia elétrica do Parque, uma
vez que o transformador e a rede
de transmissão não atendem a
demanda de consumo. “Os empresários alegam aumento nos
gastos com reparo de máquinas
e equipamentos devido às constantes quedas de tensão”, disse o
vereador. A solicitação ainda não
foi atendida por completo.

“Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova.”
Mahtma Gandhi, defensor da não-agressão e da forma não-violenta de protesto como
um meio de revolução, e líder do Movimento pela Independência da Índia.

Vereador alerta
sobre dificuldades
do produtor rural
da região
Acima, o Parque
Industrial de Iúna,
localizado no bairro
Guanabara; ao lado,
o vereador Jonathan
Bonfante

Em fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Henrique
Leocádio da Silva (PMDB), também solicitou algumas informações para a Prefeitura Municipal
para que a área industrial seja
adequada para a atual atividade,
assim como receba planejamento adequado e tenha um plano
de ocupação imobiliária. “Foram
solicitadas informações de quantos lotes existem cadastrados na
área, o nome das pessoas físicas
ou jurídicas que ocupam o lote,
quantos se encontram vagos, se
existe residência fixa e quem é o
responsável pela administração
do Parque Industrial”, enumerou
o Presidente.

Durante seu discurso na sessão
ordinária do dia 28 de maio, o
vereador João Batista Ribeiro
expôs as atuais dificuldades
dos pequenos produtores
rurais do município e região,
que recebem com desagrado
as notícias que tratam sobre a
baixa cotação da saca de café
arábica e sobre a redução, e
possível fim, da carência para
pagamentos de financiamentos rurais adquiridos através
do Bandes - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.
“Estamos no meio de uma
safra grande e difícil. O banco
deveria ser parceiro do produtor e não querer impor o fim
da carência para projetos de
agricultura. Mas só ouvimos
cobranças do Idaf e do Ministério Público. É muito fácil
para quem está de fora achar
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que o produtor não precisa de
secador de café, e que não precisa nem queimar lenha. Precisamos, sim, acionar forças políticas
para melhorar a vida do produtor”, comentou o vereador.
Uma das primeiras iniciativas para
discutir o assunto será o agendamento de reunião com outros representantes dos produtores rurais das cidades vizinhas. “Vamos
tentar formar comissões com
outros municípios pra ver o que
podemos resolver. Se for preciso,
vamos acionar comitiva pra irmos
à Brasília discutir sobre esses assuntos”, sugeriu o Presidente da
Câmara Municipal, Paulo Henrique Leocádio da Silva.

Calendário das sessões
08 de julho (segunda-feira)
18 de julho (quinta-feira)
29 de julho (segunda-feira)
Câmara Municipal de Iúna
Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 124,
1º andar, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000
Telefone (28) 3545-1458 • FAX (28) 3545-1996
email faleconosco@camaraiuna.es.gov.br
Acesse www.camaraiuna.es.gov.br
facebook.com/camaradeiuna

Abertura de CPI é arquivada
por falta de assinaturas
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Apenas a mesa diretora da Câmara assinou pedido para apurar irregularidades no contrato de prestação de serviços para a Prefeitura
Câmara Municipal a solicitar
a abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI),
visando apuração dos fatos. O
requerimento foi lido na sessão
ordinária do dia 18 de junho,
porém foi arquivada por falta de
assinaturas – a abertura da CPI
precisaria de, pelo menos, quatro nomes.

Mesa Diretora da Câmara

As denúncias de irregularidades
no contrato de prestação de serviços assinado entre a Prefeitura

de Iúna e a empresa Ambiental
Urbanização e Serviços Ltda,
motivaram a Mesa Diretora da

Apenas os componentes da
Mesa Diretora, composta pelo
Presidente, Paulo Henrique Leocádio da Silva, pelo vice-presidente, Joceni da Rocha Martins,
e pelo secretário, Rogério Cezar,
assinaram o requerimento.

O pedido de abertura da CPI foi
formalizado após parecer da
Procuradoria da Câmara, solicitado pela Mesa Diretora, sobre
Portaria enviada pelo Ministério
Público Estadual.

previstos na cotação de preços.
O contrato somava investimentos superiores a R$ 383 mil, por
três meses de serviço. Apesar de
suspenso, o contrato foi pago
parcialmente.

As irregularidades no contrato
nº 024/2013, para prestação de
serviços de coleta de lixo e lavagem de ruas, foi suspenso após
denúncia do vereador Rogério
Cezar (PRB), em abril. Segundo
análise do vereador e da Controladoria da Câmara Municipal, algumas das irregularidades
foram a dispensa de licitação e
a contratação de serviços não

“Precisamos achar um final para
esse processo. Se não sair daqui,
o Ministério Público vai apurar.
Acho que quem não deve, não
teme”, comentou o vereador
Rogério Cezar antes da votação
pela abertura da CPI.
A apuração segue tramitando no
Ministério Público e Tribunal de
Contas do Estado.

Anderson Estevanovic

Parcerias entre prefeituras para
solucionar manutenção de vias
Vereador sugere criação de subprefeitura em Pequiá

“Em Pequiá as estradas estão horríveis. É uma situação que deveria
ser ajustada entre os municípios
vizinhos. Se a prefeitura de Iúna
não tem “patrol” tem que alugar

mais máquinas pra realizar o serviço. Já estamos há seis meses com
a nova administração e não vimos
solução”, analisou o vereador João
Elias Colombo Horsth.
O vereador também sugeriu a
volta da subprefeitura em Pequiá,
que funcionaria como base pra
que esses serviços beneficiassem
os distritos de Santa Clara e Laranja da Terra, distantes da sede.
“Acho que vai facilitar os processos de trabalhos na região”,
apoiou o vereador João Batista
Ribeiro. O vereador Jonathan
Bonfante também sinalizou apoio
a essa proposta: “A subprefeitura
já funcionou muito bem antes.
Temos que dar uma solução para
o problema dessas divisas”.

foto

A situação precária das estradas
rurais dos distritos mais distantes
de Iúna e Irupi foi pauta de discursos de diversos vereadores. “Os
limites dos dois municípios são
longe das sedes e dificultam a locomoção de tratores para realizar
manutenção das estradas. Precisamos fazer uma Lei Municipal, em
parceria com a prefeitura de Irupi,
para que as mesmas dividam as
quantidades de horas necessárias
para patrolar e arrumar essas estradas”, explicou o vereador Jonildo de Castro Muzi.

Vereadores sugerem criação de subprefeitura em Pequiá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
LEI MUNICIPAL N° 2.471/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
LEI MUNICIPAL N° 2.472/2013

“ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 2.261/2009”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FAÇO SABER
QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI:
Art. 1° O artigo 16 da Lei
Municipal n° 2.261/2009
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16 Os membros da
Comissão Permanente Sindicante para Regularização
Fundiária serão nomeados
pelo Chefe do Poder Exe-

cutivo Municipal, sendo composta por 05 (cinco) servidores
municipais titulares e 05 (cinco) suplentes, entre os quais:
I – 03 (três) servidores ocupantes do cargo de Fiscal e
seus suplentes;
II – 01 (um) servidor ocupante do cargo de Procurador
Municipal e seu suplente;
III – 01 (um) servidor ocupante de cargo técnico ou superior vinculado às áreas de
engenharia ou arquitetura.

Art. 2° Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
AOS DEZOITO DIAS DO MÊS
DE ABRIL DO ANO DE DOIS
MIL E TREZE, 18/04/2013.
ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

“AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FAÇO SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
para evento religioso, mediante concessão de uso,
as dependências da Escola
Municipal de Ensino Fundamental “Professora Dalila de
Castro Rios”, nos dias 03, 04
e 05 de maio de 2013, para a
realização do “CONGRESSO
UNIMOBRAT”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
LEI MUNICIPAL N° 2.473/2013

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FAÇO SABER
QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento
anual vigente, no valor de
R$-390.000,00 (trezentos
e noventa mil reais), para
manutenção do contrato
de repasse n° 76442/2011/
MAPA/CAIXA, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, por
intermédio do processo n°
037387551/2011/MAPA/
CAIXA, do programa PRODESA, firmado entre a Caixa
Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Iúna,

no valor de R$-386.120,00
(trezentos e oitenta e seis mil
e cento e vinte reais), referente a transferência de recursos
financeiros da União Federal
para a aquisição de 02 (duas)
retroescavadeiras para o Município de Iúna/ES.
Art. 2° O valor a que se refere
o artigo 1° desta Lei será inserido
na Dotação Orçamentária n° 060
001.2060600043.150.34490520
0000, a ser aberta.
Art. 3° Os recursos para
abertura deste crédito adicional especial advirão de repasse da União Federal, através do contrato de repasse
n° 76442/2011/MAPA/CAIXA,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, celebrado com
o Município de Iúna/ES, por

intermédio do processo n°
037387551/2011/MAPA/
CAIXA.
Art. 4° A contrapartida do
Município de Iúna/ES, no valor de R$-7.880,00 (sete mil
e oitocentos e oitenta reais),
advirá da dotação orçamentária n° 060001.2060600043.01
0.344905200000.
Art. 5° Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
AOS DEZOITO DIAS DO MÊS
DE ABRIL DO ANO DE DOIS
MIL E TREZE, 18/04/2013.
ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

Art. 2° A cessão se dará de
forma gratuita, ficando o Poder Executivo a firmar termo
de cessão com a cessionária.
Art. 3° Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO
ANO DE DOIS MIL E TREZE,
18/04/2013.
ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

Telefones Úteis
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

Plenário em ação

junho
abril de 2013
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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:
João Batista Ribeiro

PDT- joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br

4 Serviço de reforma do calçadão da Beira Rio, entre a
agência do INSS e os fundos
do Parque de Exposições
(foto), visando liberar o trecho para uso dos pedestres.

4 Demarcação de vagas privativas próximas as agências
bancárias para uso exclusivo
de idosos e cadeirantes, visando facilitar o acesso destas
pessoas à rede bancária.

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

4 Reforma de ponte localizada na estrada
de acesso ao Córrego
Bonsucesso, nas proximidades da Casa do
Senhor Gervási.
4 Pintura do quebra-mola construído na Rodovia Estadual Mickeil
Chequer, próximo ao

Trevo da BR-262, em frente
a Igreja São Bento.
4 Serviço de patrolamento e
ensaibramento da estrada
principal de Terra Corrida, na
altura da antiga usina de energia elétrica e em outras vias
que dão acesso às propriedades rurais da região, pois
o transporte da safra cafeeira

está sendo prejudicado.
4 Desenvolvimento de estudo financeiro, visando
a aquisição de um terreno no Distrito de Nossa
Senhora da Graças, do
lado da Unidade de Saúde da Comunidade, para
construção de uma Praça
de Lazer.

Jonathan Bonfante Moreira

PTB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br

4 Construção de rede de
saneamento básico, calçamento e extensão de rede
de energia elétrica nas
ruas do distrito de Santa
Clara do Urbano.
4 Construção de rede de saneamento básico, calçamento e extensão de rede
de energia elétrica na rua
da Escola da localidade de
Santa Clara do Urbano.
4 Serviços de saneamento
básico e calçamento nas
ruas da área do Parque Industrial, localizado no Bairro
Guanabara.

4 Reforma da ponte na estrada
principal de Santa Clara do
Juca Italiano, haja vista que a
mesma se encontra em precário estado de conservação.
4 Construção de uma rede de
água na localidade de Santíssima Trindade, margeando a ES
185, rodovia Coronel Leôncio
Vieira de Rezende, visando atender 16 (dezesseis) residências.
4 Estudo para legalização do
terreno da praça de esporte
(campo e futebol) da localidade de Santíssima Trindade, cuja área é de propriedade privada.

Rogério Cezar

PRB - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

João Elias Colombo Horsth

DEM - joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

4 Construção de Posto de Saúde na localidade de Santa
Clara, nas proximidades da
Escola do José do Juca, visando atender melhor os moradores da comunidade.

Laranja da Terra, Rio Claro e
São João do Príncipe (foto),
haja vista que é de responsabilidade do ente da federação
prestar assistência aos seus
munícipes.

go do Fama, da BR-262 até a
localidade de Laranja da Terra,
pois os produtores necessitam
de boas estradas para transportar seus produtos.

4 Reparação do sistema de iluminação pública do Distrito
de São João do Príncipe, procedendo à troca das lâmpadas queimadas, haja vista que
as ruas da comunidade estão
as escuras.

4 Reforma de duas pontes localizadas na estrada principal que liga a BR-262 a localidade de Laranja da Terra, via
Córrego do Fama, haja vista
que as mesmas estão em péssimas condições, prejudicando o transito de veículos.

4 Aquisição de medicamentos e contratação de médicos destinados aos Postos
de Saúde das localidades de

4 Serviço de reparo dos retransmissores de sinal de
TV da localidade de Laranja
da Terra.

4 Patrolamento das estradas vicinais, que interligam o Córre-

4 Disponibilizar ao Canil de
Iúna (foto), localizado no
Parque de Exposição, um
veterinário para prestar
assistência aos cães que se
encontram no local, uma
vez que é obrigação do
município o recolhimento
e atendimento aos animais
recolhidos.

4 Envio de solicitação ao Di-

retor Geral do Detran de estudo e avaliação do trânsito
em Iúna, para a realização de
audiência pública, visando a
possível implantação de mão
única em algumas avenidas.
4 Avaliação das pontes de
concreto nas entradas do
município, uma vez que as
mesmas encontram-se com
desgastes em suas estruturas, se tornando perigosas
ao tráfego de veículos.
4 Estudo para extensão do
perímetro urbano do município, nas proximidades
da empresa Agro Indústria
Osório Ltda e Escola Técnica Redetec.
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Protestos populares
em Iúna têm início
na Câmara
Manifestações acontecerão novamente nas ruas do município

nos postos de
saúde do município e, principalmente,
pelo fim da
corrupção.
“A Casa está
aberta para
manifestações
pacíficas como
essa”, disse o
Presidente da
Câmara, Paulo
Manifestantes presentes à sessão da Câmara
Henrique LeA onda de protestos que se ini- ocádio da Silva ao iniciar a sessão
ciou em várias capitais brasileiras ordinária.
ganhou peso também nas cidades do interior. Em Iúna, a sessão Cartazes com pedidos de “Fim
do dia 18 de junho foi marcada da corrupção!” “Queremos mupela presença de 15 manifestan- dança!”, “Cadê a CPI?”, “Cadê
tes, com caras pintadas e carta- Iúna feliz de novo?”, “Chega de
zes em punho, pedindo por mais roubar nosso dinheiro” estiveram
segurança nas ruas da cidade, levantados durante todo o expeatendimento médico e remédios diente da sessão. A manifestação

foi silenciosa, mas nem por isso
deixou de motivar os cerca de 70
cidadãos presentes na Câmara.
“Reivindicamos por melhores serviços de saúde, principalmente do
postinho da Beira Rio, que não tem
remédios”, disse Welington Dias,
um dos organizadores do protesto.
“A cidade está cheia de focos de
dengue, não temos segurança nas
ruas, o transporte escolar está superlotado, falta lixeira nas ruas. E
não é por falta de solicitação. Já fizemos solicitações aos vereadores
e também na própria prefeitura”,
explica Raquel Quarto, estudante.
Uma nova manifestação está sendo organizada para sair às ruas no
final de junho.
A população dos municípios vizinhos, como Ibatiba, também
realizará manifestações.

O que disseram os vereadores
“Parabenizo os manifestantes
pelo protesto pacífico. Espero
que não fique só nisso e que voltem mais vezes”. Cabo Joceni.

mos que colocar nossos ouvidos
nesses movimentos, nos quais
surgem boas idéias”. Jonildo de
Castro Muzi.

mos em conversa, mas se não
chegarmos a um acordo, sugiro fecharmos a BR 262”. João
Batista Ribeiro.

“Estamos em um país democrático, e reivindicar as nossas
necessidades deve prevalecer”. Jonathan Bonfante.

“As grandes mudanças no país
aconteceram quando as pessoas
foram para as ruas. Aproveitando esse movimento, sugiro reunir os produtores da região pra
protestar contra o Ministério do
Trabalho, referente à fiscalização
durante a colheita do café. Esta-

“Na verdade, eu queria que
todos tivessem trabalho e
vida dignos, sem precisar fazer manifestos. Fico triste ver
que a safadeza e a roubalheira dos políticos são capazes
de fazer o país parar pra se
manifestar”. Rogério Cezar.

“Tem que ter manifestação
pro povo dizer se está contente ou não. E nós, políticos, te-

Superando limites:
pedalada de 650
km até Aparecida
do Norte
Iunense realizou romaria para agradecer a Nossa Senhora
Gilson Corsino Mendes, 36
anos, superou limites ao finalizar sua romaria à Aparecida
do Norte (SP) de bicicleta. Foram 650 km de estradas percorridas, em quase dez dias,
para agradecer à Santa pelas
graças alcançadas. O vereador João Elias Colombo Horsth promoveu moção de aplausos na Câmara Municipal, no
dia 28 de maio. Os vereadores
foram unânimes ao votarem
pela homenagem.
Para esta aventura, Gilson
contou com recursos próprios, ajuda de comerciantes
locais e da empresa para qual
presta serviços. Ele saiu de
Iúna no dia 04 de maio. O percurso passou por Manhuaçu,
BR 116, Fervedouro, Laranjal,
Além Paraíba, Paraíba do Sul,
Barra do Piraí, Itatiaia e, por
fim, Aparecida do Norte.

Saiba Mais

Aparecida do Norte é conhecida nacionalmente por
abrigar a maior igreja católica das Américas, o Santuário Nacional de Nossa
Senhora de Aparecida. Lá se
encontra a imagem da santa, a qual foi encontrada por
pescadores no Rio Paraíba
do Sul, em 1717.
Hoje, o município atrai milhares de devotos de todo
o Brasil que vão até o local
em busca de graças e agradecimento por pedidos
atendidos.

No detalhe, o vereador João Elias
Colombo Horsth e Gilson Corsino
Mendes, que aparece abaixo,
em Aparecida do Norte.

