
Os vereadores de Iúna acom-
panharam a apresentação dos 
dados do Orçamento Munici-
pal para o ano de 2016 e vem 
estudando a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), assim como anali-
sam os recursos destinados às 
áreas prioritárias para o muni-
cípio. Para o ano que vem, o or-
çamento estimado é de R$ 60 
milhões, praticamente o mes-
mo montante de 2015.

Mesmo em momento de crise 
financeira pela qual passam os 
municípios capixabas, os parla-
mentares questionam que a ad-
ministração de Iúna conseguiria 
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Cafeicultura Consurso de Qualidade e Caminhada 
exaltam a produção no município. Pág. 3

Comércio Feira de Negócios esquenta 
a economia e traz novo ânimo. Pág. 6

Eleições Saiba o que muda no 
processo eleitoral para 2016. Pág. 2

Parlamentares analisam os recursos destinados às áreas prioritárias para o município

Vereadores questionam 
cortes no orçamento do 
município para 2016

direcionar melhor os recursos se 
houvesse um bom planejamen-
to, com indicativos de priorida-
des. “A secretaria de Agricultura, 
por exemplo, está com recursos 
ainda menores: 28% menos que 
no ano passado. Se tivéssemos 
uma administração que se pre-
ocupasse com a arrecadação, o 
cenário seria outro. Enquanto 
isso, em outras secretarias, que 
tem apenas dois funcionários, o 
orçamento aumentou, sem jus-
tificativa”, analisou o vereador 
João Ribeiro.

Ele destacou que é preciso que 
a administração se planeje para 
realizar eventos importantes 
como o Concurso de Qualidade 
do Café e o Simpósio Café com 
Leite, iniciativas essenciais para 
melhorar a produção agrícola e, 
consequentemente, aumentar a 
arrecadação de impostos e o vo-
lume de divisas para o município. 

Já para o vereador Paulinho da 
Tôca, as decisões da atual ges-
tão não são claras. “Falaram 
tanto na secretaria de Meio 
Ambiente e em licenciamento 
ambiental, mas diminuíram o 

A paralisação de obras, que es-
tão em fase avançada de cons-
trução, também é questionada 
pelo vereador Rogério Cézar. O 
centro multiuso do bairro Fer-
reira Vale é um exemplo. “O di-
nheiro está em conta e a obra 
continua parada. Estamos 
pagando aluguel para o baile 
da terceira idade funcionar. 
Estive na obra recentemente 

Obrasparadas

orçamento da pasta. Assim, fica 
difícil entender. Fizeram tanto 
estardalhaço e a secretaria é 
uma das que menos recebe-
rá investimento”, comentou o 
parlamentar.

e o portão está 
até quebrado. Na 
Prefeitura, disse-
ram que notificaram a empresa 
contratada que está construindo, 
mas isso já tem mais de cinco 
meses. O processo fica parado 
e ninguém faz nada! Cada dia o 
município perde dinheiro. Onde 
deveria economizar, ninguém faz 
nada!”, analisou Rogério Cézar.

“Com um pouquinho de 
planejamento e seriedade 

com o dinheiro público 
a gente consegue fazer 

muita coisa”.
Vereador João Ribeiro (PDT)

“Falaram tanto na 
secretaria de Meio 
Ambiente, mas diminuíram 
o orçamento da pasta”.
Vereador Paulinho da Tôca (PMDB)
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Calendário das sessões
30 de novembro (segunda-feira)

8 de dezembro (terça-feira)
18 de dezembro (sexta-feira)

TSE aprova calendário eleitoral 
das eleições municipais de 2016

Câmara Cidadã 2
A eleição vai ocorrer no dia 2 de outubro, em primeiro turno, e no dia 30 de outubro, quando houver segundo turno

As datas do processo eleito-
ral previsto para 2016, quan-
do serão eleitos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores dos 
municípios brasileiros, foram 
aprovadas pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). O Calendá-
rio Eleitoral das próximas elei-
ções define as datas que devem 
ser respeitadas pelos partidos 
políticos, candidatos, eleitores 
e pela Justiça Eleitoral.

O calendário aprovado reflete as 
alterações promovidas pela Lei 
13.165, aprovada pelo Congres-
so Nacional em 29 de setembro 

de 2015, que alterou o tempo 
de duração do processo eleitoral 
ao modificar o período das con-
venções partidárias, a data limite 
para o registro dos candidatos e 
o período das propagandas elei-
torais, entre outras mudanças.

A eleição vai ocorrer no dia 2 de 
outubro, em primeiro turno, e no 
dia 30 de outubro, quando hou-
ver segundo turno (nas eleições 
municipais, apenas cidades com 
mais de 200 mil eleitores podem 
ter segundo turno). 

Quem quiser ser candidato no 

próximo ano precisa se filiar a 
um partido político até o dia 2 de 
abril de 2016, ou seja, seis meses 
antes da data das eleições. Pela 
regra anterior, o cidadão precisa-
va estar filiado a um partido polí-
tico um ano antes do pleito para 
participar da disputa.

As convenções partidárias para 
a escolha dos candidatos e as 
decisões sobre coligações de-

Veja algumas das mudanças aprovadas para as próximas eleições
A S S u n T O C O M O  E r A C O M O  S E r á

Prazo para filiação 1 ano antes das eleições 6 meses antes das eleições

Período Propaganda Eleitoral 90 dias a partir do registro (5/jul) 45 dias partir do registro (15/ago)

Horário Eleitoral Gratuito 45 dias 35 dias, com mais tempo - eleições municipais 
passam de 390 para 610 minutos semanais

Convenções partidárias 12 a 30 de junho 20 julho a 5 de agosto

Financiamento Empresas podiam fazer doações 
para partidos e candidatos Doações empresariais não permitidas

Propaganda eleitoral Placas Até 4m² Até 0.5m² em adesivo ou papel

Limite de gastos nas eleições wDefinido pelos próprios 
partidos

Definido com base nos maiores gastos das eleições 
anteriores: 70% onde houve apenas um turno; 50% 
onde houve dois turnos; para o segundo turno, onde 
houver, o limite será de 30%; nos Municípios de até 
dez mil eleitores, o limite será de R$ 100 mil reais 
para Prefeito e de R$ 10 mil para Vereador.

vem ocorrer de 20 de julho a 
5 de agosto de 2016. O prazo 
antigo estipulava que as con-
venções partidárias deveriam 
ocorrer entre os dias 10 e 30 de 
junho do ano da eleição.

Os pedidos de registro de candi-
datos devem ser apresentados 
pelos partidos políticos aos car-
tórios eleitorais até as 19h do dia 
15 de agosto de 2016. Pela regra 

passada, esse prazo terminava 
às 19h do dia 5 de julho. O novo 
calendário também incorpora a 
redução da campanha eleitoral 
de 90 para 45 dias, prevista para 
começar em 16 de agosto.

O período de propaganda dos 
candidatos no rádio e na TV tam-
bém foi diminuído de 45 para 35 
dias, tendo início em 26 de agos-
to, em primeiro turno.



Produtores de 
café de qualidade 
são reconhecidos
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Os vereadores João Ribeiro, Jo-
nildo Muzi, zizinho, Paulinho da 
Tôca, José Saloto e Jonathan Bon-
fante comemoraram os resulta-

dos do 1º Concurso de Qualidade 
do Café de iúna, realizado no dia 
22 de outubro, e que premiou 
os cinco melhores produtores 

Vereadores ressaltaram a importância de incentivar e divulgar a produção de cafés 
especiais por meio de concursos e participação em feiras especializadas

Outra iniciativa realizada no fi-
nal de outubro e que promoveu 
a valorização da cultura cafeei-
ra foi a 2ª Caminhada Florada 
do Café, realizada pelos empre-
endedores do Circuito Turístico 
Serras, águas e Cafezais no dia 
24 de outubro. O evento reuniu 
dezenas de moradores e turis-
tas, que conheceram lavouras 
da região de Santa Clara, em 
um percurso de 4,5 km.

“Foi um evento maravilhoso e 
importante para valorizar a ca-
feicultura do nosso município. 
Parabenizo os empreendedo-
res e parceiros da Caminhada”, 
destacou o vereador Jonathan 
Bonfante, que participou da se-

gunda edição do passeio.

Além das belezas da região de 
Santa Clara, os participantes 
puderam ouvir histórias da co-
munidade, informações sobre 
a cultura cafeeira, e também 
para saborear os quitutes da 
roça e a culinária caipira e, ao 
final, dançar forró ao som da 
sanfona e da viola.

A primeira parada foi para um 
café da manhã na Fazenda da 
Aparecida Ventura. De lá, o his-
toriador e fotógrafo de Guaçuí, 
Cimar Pinheiro, acompanhou os 
caminhantes e contou a história 
da produção cafeeira e sua impor-
tância para a região do Caparaó.

Ainda durante o percurso, o en-
genheiro agrônomo do Incaper, 
Matheus Fonseca, explicou o 
processo da floração do café e 
o desenvolvimento do grão até 
chegar ao ponto de colheita, 
além da importância da pre-
servação de nascentes nas pro-
priedades.

O almoço, e ponto final da ca-
minhada, aconteceu no Sítio 
Pedregulho (hospedagem ru-
ral), e os caminhantes puderam 
provar as comidas típicas da re-
gião, como frango com macar-
rão, angú, torresmo, além de 
grande variedade de verduras 
colhidas na propriedade - tudo 
ao som da sanfona e da viola.

Caminhada exalta cultura cafeeira

do município nas categorias café 
cereja descascado\despolpado e 
café natural. O destaque foi a alta 
pontuação dos cafés vencedores: 
acima de 82 pontos.

Os ganhadores Edelson de Oli-
veira Almeida, de Fazenda da 
Alegria, e Emílio Messias Horst, 
de São João do Príncipe, apre-
sentaram amostras de café com 
altas pontuações: 85 pontos no 
segmento natural e 89 pontos 
na categoria despolpado, res-
pectivamente.

O concurso reuniu 57 inscritos e 
66 amostras. “Superou todas as 
nossas expectativas, e a qualida-
de dos cafés nos surpreendeu”, 

disse o engenheiro agrônomo 
da secretaria de Agricultura e um 
dos organizadores do concurso, 
João Marcos Dalvi Gava.

“Até agora o nosso café era tido 
como de baixa qualidade. Com 
esse concurso, acabamos com 
esse estigma. Nosso café é gour-
met, é especial. A partir de hoje 
nosso produtor não precisa atra-
vessar a fronteira para conseguir 
melhores preços em Minas Ge-
rais, pelo contrário, consegue um 
preço ainda superior”, disse o ve-
reador José Saloto.

O objetivo do concurso é va-
lorizar o produtor local e mos-
trar que, além de iúna ser o 2º 

maior produtor de café arábi-
ca do Estado, produz também 
café de qualidade.

“Foi um evento muito bom, um 
sucesso. Acredito que ano que 
vem muito mais produtores vão 
participar”, comentou o vereador 
Paulinho da Tôca.

“Parabenizo toda a equipe envol-
vida na realização desse concur-
so. Os frutos serão colhidos ao 
longo dos anos. Os provadores 
que participaram do concurso fi-
caram admirados com a qualida-
de dos cafés de iúna. Com certe-
za poderemos comercializar um 
café com melhor preço”, avaliou 
o vereador João Ribeiro.
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4	Solicita realização de 

um programa/projeto 
visando a aquisição de 
manilhas especiais, a 
serem distribuídas aos 
proprietários rurais com 
o intuito de preserva-
ção de suas nascentes, 
bem como manutenção 
e captação dos poços 
ou cacimbas existentes, 
amenizando o período 

Adriano Ornelas
PMDB - adriano@camaraiuna.es.gov.br

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

4	Solicita serviço de 
aterro na estrada que 
dá acesso a proprieda-
de do doutor Diones, 

4	Solicita operação 
tapa buracos na Ro-
dovia Estadual ES-
185 do trevo da BR-
262 até a localidade 
Celina, município de 

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

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) 3545-3139 
 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
Câmara Municipal
(28) 3545-1458

4	Solicita contratação de 
empresa para “demar-
cação urbanística” nos 
distritos de Pequiá, São 
João do Príncipe, Nos-
sa Senhora das Graças, 
Santíssima Trindade e 
no Bairro Guanabara, 
na sede do município, 
com finalidade de regu-
larização fundiária dos 
loteamentos. 

4	Moção de Aplausos com 
o senhor Bruno Souza 
pela primeira colocação 
no Curso de Formação 
de Soldado, da turma 
que foi diplomada no dia 
04 de novembro do ano 
em curso, em Vitória.

José Saloto Sobrinho
DEM - saloto@camaraiuna.es.gov.br 

4	Moção de Aplausos 
com o senhor Jorge An-
tônio de Almeida pelos 
bons serviços prestados 
à comunidade iunense, 
como servidor público 
municipal.  

4	Moção de Aplausos 
com o secretário mu-
nicipal de Agricultura, 
senhor João Elias Co-
lombo Horsth (foto), 
extensivo aos assessores 
da secretaria e aos ser-
vidores do Incaper, pela 
realização do 1º Concur-
so de Qualidade do Café, 
realizado em Iúna. 

da seca. 

4	Construção de caixas se-
cas nos carreadores dos 
proprietários rurais com o 
intuito de preservação de 
suas nascentes, bem como 
manutenção e captação de 
água, amenizando assim o 
sofrimento destes muníci-
pes rurais em relação  a seca 
que assola a nossa região.

pois a mesma se en-
contra abaixo do nível 
lateral, o que acosiona 
formação de atoleiro. 

Alegre. 

4	Instalar uma placa de 
“Exclusivo para ônibus” 
em frente à Capela Mor-
tuária da nossa cidade.
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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:

Jonathan Bonfante 
PTB - jonathan@ camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita patrolamento e 
ensaibramento da subi-
da ao lado do prédio dos 
herdeiros do José Ven-
tura, bem como efetuar 
a limpeza das caixas de 
bueiro, como prevenção 
ao período chuvoso que 
se aproxima. 

4	Construção de um buei-
ro com manilhas 0,80 na 
estrada que dá acesso a 
Associação Familiar da 
localidade de Córrego do 
Siqueira, em Alto Ubera-
ba, em atenção a pedidos 
dos moradores associados. 

4	Construção de calçamento 
ao lado da Rodovia ES-185, 
partindo da fábrica de blo-
cos do Senhor João Bento, 
até o Parque de Exposição 
da cidade, no Bairro Niterói, 
visando melhorar as condi-

ções de ir e vir dos pedestres 
que circulam naquela área. 

4	Construção de um bueiro, 
manilha 0,80cm na estrada 
que dá acesso a propriedade 
do Sr. Ezequias Rodrigues, 
que faz divisa com a proprie-
dade do Sr. Oséias no Córrego 
do Sossego. 

4	Construção e um quebra-
-molas na rodovia Estadual 
185, em frente a fábrica de 
aliança de moeda, na chega-
da do distrito Nossa Senhora 
das Graças, onde já acontece-
ram vários acidentes. 

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

4	Solicita patrolamento e o 
ensaibramento da estra-
da vicinal que se inicia na 
BR-185, na altura da Pon-
te depois da comunidade 
de Uberaba, passa pelas 
propriedades dos senho-
res Alcino Silvério e Siquei-
ra, indo até a propriedade 
do Pastor Margarino. 

4	Moção de Congratula-
ções com a Rede Gazeta 

Sul, pelo brilhante ser-
viço prestado na região 
sul de nosso estado, es-
pecialmente na região do 
Caparaó, serviço este que 
muito contribui para o de-
senvolvimento da região.

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Saulo Heringer, ocor-
rido no dia 15 do mês de 
novembro do ano de 2015.

4	Construção de caixas secas 
para captação de água da 
chuva para as propriedades 
rurais deste município. 

4	Moção de Aplausos com 
o Presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Serviços de Iúna (Aciiu), 
senhor Celmo Lanchi-
ni, extensivo aos demais 
membros da Diretoria e a 
todos aqueles que contri-
buíram para a realização 
da 1ª Feira de Negócios 
de Iúna, evento por onde 
passaram mais de dez mil 
pessoas. 

4	Solicita serviços de recu-
peração do piso de gra-
ma no Campo de Futebol 
de Terra Corrida, corrigir 
possíveis defeitos no alam-
brado e construir vestiário 
para a equipe local e visi-
tante. Solicita, também, 
que seja feito rede pluvial 
e de esgotamento sanitá-
rio na via principal da co-
munidade para a constru-
ção de calçamento.

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



reaviva economia 
da cidade Câmara aprova Moção de Aplausos para 

a diretoria da Associação Comercial de 
iúna (Aciuu) pela iniciativa

Entre os dias 23 e 25 de outu-
bro, Iúna foi palco da 1ª Feira 
de Negócios, que reuniu 76 ex-
positores dos ramos da moda, 
acessórios, móveis e decora-
ção, informática, veículos e 
educação que apresentaram 
produtos e serviços com preços 
diferenciados. Mais de 10 mil 
pessoas passaram pelo evento, 
que registrou mais de R$ 650 
mil em negócios.

Pelos resultados da iniciativa, 
os vereadores de Iúna aprova-
ram uma Moção de Aplausos 
aos diretores e membros da 
Associação Comercial de Iúna 
(Aciuu), que organizou o even-
to, em parceria com o Sebrae e 
a Prefeitura Municipal.

“Foi uma opor-
tunidade para 
os comercian-
tes venderem 
seus produtos 
e também 
para clientes conhecerem em-
presas e produtos. É uma home-
nagem justa para os organizado-
res da Feira, pois foi um evento 
muito bom pra todos”, comen-
tou o vereador Jonathan Bonfan-
te, proponente da Moção.

A homenagem 
recebeu apoio 
de todos os 
vereadores. 
“Foi um movi-
mento muito 

importante. Parabenizo o Danilo 
e o Celmo, da Aciuu, o Sebrae, 
assim como o Mélito, servidor da 
Prefeitura, pelo evento. De fato, 
temos que parar de ficar olhan-
do para a crise, mas sim buscar 
soluções”, sugeriu o vereador Jo-
nildo Muzi.

“Foi um evento muito bom, 
bem organizado. Esperamos 
que aconteça no ano que vem 
de novo”, disse o vereador Ex-

A campanha Novembro 
Azul chega a mais uma edi-
ção com o intuito de cons-
cientizar os homens sobre a 
importância da prevenção 
e diagnóstico do câncer de 
próstata. A recomendação 
é que a partir de 50 anos 
os homens devem procurar 
um urologista para realizar 
os exames preventivos anu-
almente. Na Unidade Básica 
de Saúde de Pequiá o exame 
é oferecido gratuitamente.

A doença pode demorar a 
se manifestar, exigindo exa-
mes preventivos constantes 
para não ser descoberta em 
estágio avançado. Segundo 
a médica Maíra Heringer, os 
exames realizados são o de 
sangue, para detecção do 
PSA (Antígeno Específico da 
Próstata), e o exame de to-
que retal - que são comple-
mentares, pois cerca de 20% 
dos casos não são detecta-
dos pelo PSA. “Realizamos 
por mês uma média de 12 

novembro

alerta sobre o 
câncer de próstata

exames de toque retal e 15 
de sangue (PSA). É importan-
te que homens que tenham 
casos da doença na família, 
dificuldade de urinar, ejacu-
lar ou ter ereção, procurem 
o médico, pois um simples 
exame pode salvar uma 
vida”, enfatizou Maíra.

Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), este é o tu-
mor mais frequente no sexo 
masculino. A cada seis ho-
mens, um é portador da do-
ença. A estimativa do INCA é 
de que, por ano, 69 mil novos 
casos sejam diagnosticados.

Indivíduos com história fa-
miliar de câncer de próstata, 
da raça negra, sedentários e 
obesos devem iniciar a pre-
venção a partir dos 45 anos, 
pois possuem maior risco 
de desenvolver a doença. 
Quando diagnosticada pre-
cocemente as chances de 
cura da doença são de, apro-
ximadamente, 90%.

pedito Vieira de Andrade Filho.

“Muitas pessoas vieram visitar 
o município pelo evento. Para-
béns a todos os organizadores”, 
vereador Rogério Cézar.

Durante os três dias de evento, 
também foram relaizadas pa-
lestras, consultorias gratuitas e 
rodadas de negócios.

PlAnEJAMEnTO
De acordo com o vereador 
João Ribeiro, a Feira de Ne-
gócios foi resultado de um 
planejamento de longo prazo. 
“Eles estiveram debruçados 
no projeto há mais de cinco 
anos. A realização dessa fei-
ra é exemplo de que tem que 
haver planejamento e orga-
nização. Realmente, em um 
momento de crise, um even-
to como este faz a diferença”, 
explicou o parlamentar.

“Iúna deu uma volta na crise 
com a realização desse even-
to. Muita gente vendeu e a 
participação do povo foi ex-
celente”, concluiu o vereador 
José Saloto.

Feira de negócios

Azul

TOCAR
nesse assunto

A gente precisa

1 A CADA 6 HOMENS TERÁ CANCÊR DE PROSTADA

Fique fora dessa estatística!
Procure um urologista e faça os exames preventivos.

1 A CADA 36 HOMENS MORRERÁ DA DOENÇA


