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Vereadores querem novas 
discussões para melhorias 
no trânsito da cidade
Desde meados de julho, o 
trânsito no Centro de Iúna so-
freu alterações: um trecho da 
Avenida Getúlio Vargas, por 
exemplo, virou mão única para 
quem chega à cidade, e a Rua 
José Antônio Lofego também 
teve alteração no sentido de di-
reção. As mudanças tiveram o 
objetivo de melhorar o fluxo de 
veículos e aumentar o número 
de vagas de estacionamento 
nas principais ruas da cidade. 

Mas, de acordo com avaliação 
dos vereadores junto aos mo-
radores e comerciantes da ci-
dade, alguns pontos precisam 
voltar a ser analisados, uma 
vez que problemas de estacio-
namento e gargalos continuam 
e vêm provocando engarrafa-
mentos no Centro da cidade 
em determinados horários.

“As mudanças no trânsito fo-
ram discutidas em audiência 

pública, mas o nosso trânsi-
to ainda está uma bagunça”, 
comentou o vereador Jonildo 
Muzi.

“O grande fluxo de veículos 
vem do bairro Pito, Quilom-
bo, Guanabara e Ferreira Vale. 
É muito grande o número de 
carros que chegam ao Centro 
desses locais”, salientou o Pre-
sidente da Câmara, José Mar-
cos de Moraes.

Para o vereador Rogério Cézar, 
é preciso agendar novas reu-
niões para discutir o assunto. 
“Sugiro uma reunião com os 
comerciantes e com a admi-
nistração municipal para ouvir 
os que realmente circulam nas 
ruas em que o trânsito foi mo-
dificado e tentar novas alterna-
tivas para melhorias”, avaliou.

A sugestão é apoiada pelo ve-
reador Weverton da Silva Fei-

De acordo com os parlamentares, alguns pontos precisam voltar a ser analisados, uma vez que falta de estacionamento e gargalos continuam

tosa (Zizinho). “Precisamos 
achar a melhor maneira de re-
solvermos uma mudança que 
seja melhor para todos e que 
resolva”.

ConfirA AS mudAnçAS
4Avenida Presidente Getúlio Vargas (trecho da Ótica do Helder 

até o Banco do Brasil): somente mão única para quem chega à 
cidade.

4Rua José Antônio Lofego (Rua da Clínica Gastren): alteração no 
sentido de direção.

4Rua Capitão João Inácio de Almeida (Rua do Ciretran): passa a 
ser mão única.

4Rua Liberato Cândido Almeida (morro do Cemitério Municipal): 
permitido apenas a descida de veículos.

“o trânsito ainda está 
uma bagunça”.

Vereador Jonildo Muzi (PR)

“Precisamos sentar com a 
administração para resolver 

essa situação”.
Vereador José Marcos de Moraes (PDT)

“iúna realmente precisa 
organizar seu trânsito”.

Vereador Zizinho (PDT)

SAibA mAiS
As mudanças são resulta-
dos de um estudo realiza-
do pelo Detran, a partir 
das discussões em Audi-
ência Pública realizada na 
Câmara Municipal, que 
contou com a presença de 
moradores e representan-
tes do Poder Executivo e 
Legislativo.

Os motoristas tiveram 
até setembro para se 
adaptarem às mudan-
ças. Após esse prazo po-
derá ser cobrada multa, 
caso as novas regras se-
jam descumpridas.



MesA DIReToRA
PReSIDente José Marcos de Moraes (PDT) • Vice-PresiDente Adriano Salviete da Silva (PMDB) • SeCRetáRIo Jonathan Bonfante Moreira (PDT)
VeReADoRes
Adriano Salviete da Silva (adriano@camaraiuna.es.gov.br) • Expedito Vieira de Andrade Filho (expedito@camaraiuna.es.gov.br) • João 
Elias Colombo Horsth (joao.elias@camaraiuna.es.gov.br) • Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni) (joceni@camaraiuna.es.gov.br) • Jonathan 
Bonfante Moreira (jonathan@camaraiuna.es.gov.br) • Jonildo de Castro Muzi (jonildo@camaraiuna.es.gov.br) • José Marcos de Moraes 
(marquinho@camaraiuna.es.gov.br) • Júlio Maria de Oliveira (juliomaria@camaraiuna.es.gov.br) • Paulo Henrique Leocádio da Silva (paulinho@
camaraiuna.es.gov.br) • Rogério Cézar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br) • Weverton da Silva Feitosa (Zizinho) (zizinho@camaraiuna.es.gov.br)

Câmara Hoje

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

Informativo mensal das ações da Câmara Municipal de Iúna • CooRDenAção IMPPACTMIDIA Publicidade e Assessoria – 
DIRetoR Alcino Junior • ReDAção e eDIção Silvia Goulart (MTB 01452/JP) • PRoJeto GRáFICo, DIAGRAMAção e FInALIZAção André Lobo • 
FotoS IMPPACTMIDIA • tIRAGeM 1.000 exemplares

Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
10 de outubro (segunda-feira)

18 de outubro (terça-feira)
28 de outubro (sexta-feira)

Projeto do Poder executivo ainda não recebeu os pareceres das comissões e precisa ser avaliado, pois constam artigos que podem prejudicar os agentes

no início deste semestre, os 
parlamentares de Iúna ini-
ciaram as discussões e as 
avaliações do projeto de Lei 
nº22/2016, de autoria do Po-
der executivo, que equipara os 
salários dos agentes comunitá-
rios de saúde e dos de controle 
e combate a endemias com o 
piso nacional da categoria. Atu-

almente, o piso nacional dos 
agentes é de R$ 1.014,00.

De acordo com o Presidente da 
Câmara, José Marcos de Mo-
raes, mesmo diante do pedido 
de urgência para a votação, o 
projeto ainda não recebeu os 
pareceres das comissões e pre-
cisa ser mais bem avaliado, pois 

Câmara avalia projeto de revisão 
de salário de agentes de saúde

categorias”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, José Mar-
cos de Moraes (Marquinho da 
Saúde).

“tem vários pontos negativos 
no projeto, inclusive para as 
agentes de saúde. Sugiro que 
possamos nos reunir com as 
agentes para tirar essas dúvi-
das”, reforçou o vereador Ro-
gério Cézar.

Ainda de acordo com o projeto, 
ao equiparar os salários com o 
piso nacional os agentes ficam 
desvinculados à progressão 
salarial do município, sendo a 
remuneração estabelecida ex-
clusivamente pela Lei Federal. 
ou seja, a revisão dos salários 
fica condicionada à prévia re-
alização do reajuste do piso 
nacional, e não seguirá as re-
visões gerais anuais realizadas 
pelo município.

A equiparação salarial é uma 
reivindicação antiga dos agen-

“não podemos assumir a 
responsabilidade sobre 
esse projeto sem os 
devidos pareceres”.
Vereador José Marcos de Moraes (PDt)

“Tem vários pontos 
negativos no projeto, 

inclusive para as 
agentes de saúde”.

Vereador Rogério Cézar (SD)

constam artigos que podem 
prejudicar os agentes.

“não podemos assumir a res-
ponsabilidade sobre esse pro-
jeto sem os devidos pareceres. 
É um projeto importante para 
as agentes, mas também não 
podemos esquecer a revisão 
dos salários dos motoristas e 
fiscais, que também são um 
pedido antigo, além das outras 

tes. “sabemos das dificuldades 
que os agentes de saúde en-
frentam, trabalhando de porta 
em porta”, avaliou o vereador 
Jonathan Bonfante.

Atualmente, o quadro do mu-
nicípio de Iúna é composto 
por 14 agentes de combate a 
endemias e 69 agentes comu-
nitários de saúde, que desem-
penham jornada de trabalho 
de 40 horas.



3Câmara aprova plano de 
saneamento básico de iúna
o Plano de Saneamento Básico 
e Serviços de Abastecimento de 
Água de iúna, discutido pelos 
vereadores, administração e po-
pulação desde o ano passado, 
foi aprovado no dia 08 de agosto 
pelos parlamentares iunenses: a 
concessão de serviços para cap-
tação, tratamento de água e sa-
neamento da Cesan foi renovada 
por mais 30 anos. Após diversas 

Cesan está autorizada a explorar serviços de captação, tratamento de água e saneamento no município para os próximos 30 anos 

discussões e audiências, os vere-
adores também aprovaram uma 
emenda modificativa, que não 
isenta a empresa estatal de pa-
gar tributos ao município.

A Cesan era isenta do pagamen-
to de tributos municipais até 
então. o assunto foi pauta de 
discussão por vários meses. os 
parlamentares questionaram 

outubro de 2016

População opina sobre 
Plano de Saneamento

maior estiagem dos últimos 80 anos

No final de junho, a Câmara 
Municipal recebeu a popula-
ção e técnicos da Secretaria 
de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimen-
to urbano (seDuRB) e da 
ufes para Audiência Pública 
sobre o levantamento da si-
tuação do saneamento bási-
co no município. A iniciativa 
da administração pública faz 
parte da elaboração do Pla-
no Municipal de saneamen-
to Básico e Gestão Integrada 
de Resíduos sólidos do muni-
cípio de Iúna.

Aproximadamente 60 repre-
sentantes da sociedade civil, 
membros da administração 
pública municipal e do Poder 
Legislativo e entidades liga-
das à área do saneamento 
básico e do meio ambiente 
participaram da reunião e 
contribuíram para a primeira 
fase de diagnóstico do Plano, 
que deverá ser finalizado e 
apresentado para a aprova-
ção da população e da Câ-
mara de Iúna em 12 meses. 

“E aprovando o plano, o 
documento vai virar uma 
política municipal de sane-
amento básico. Mas antes 
da aprovação do documen-
to, a equipe informou que 
voltará ao município para 
apresentar o plano final”, 
comentou o Presidente 
da Câmara, José Marcos 
de Moraes (Marquinho da 
saúde).

Abastecimento de água, 
esgoto, lixo e drenagem de 
águas pluviais urbanas fo-
ram os quatro eixos debati-
dos na Audiência Pública. 

Os participantes levantaram 
alguns problemas e priori-
dades. Falta de planejamen-
to a médio e longo prazo, 
aproximação da população 
com o poder público nas dis-
cussões, ações de educação 
ambiental, investimentos 
em reflorestamento das nas-
centes e ativar estação de 
tratamento de esgoto foram 
algumas das demandas.

no terceiro ano consecutivo 
de escassez de chuva, o es-
pírito Santo completa 1000 
dias de crise hídrica. Com um 
cenário preocupante, o Go-
verno do estado, por meio do 
comitê Hídrico, renova o aler-
ta para que a população eco-
nomize e use a água de forma 
racional, sem desperdício.

A avaliação do cenário aponta 
que a crise hídrica entrou no 
seu período mais agudo. os 
próximos meses, até o fim do 
ano, serão de alerta e intensi-
ficação das ações para mini-
mizar os impactos da escassez 
de chuva. 

A previsão de chuva para os 
próximos três meses no es-
pírito Santo não vai alterar 

de imediato os efeitos da cri-
se hídrica. A chuva não deve 
ser suficiente para recarregar 
completamente o lençol fre-
ático, que em decorrência 
de três anos consecutivos 
de chuvas abaixo da média 
histórica, está muito aquém 
do normal. o solo está muito 
seco, degradado e sem cober-
tura vegetal, o que compro-
mete a infiltração de água.

Para outubro, que marca a 
transição entre o período seco 
e o chuvoso, o Sistema de In-
formações Meteorológicas do 
incaper prevê que a chuva fi-
que dentro da média do mês 
(entre 40 e 120 mm). Já para 
novembro, por ora a previsão 
aponta chuvas acima do nor-
mal (entre 150 a 300 mm).

o DesPeRDíCIo De áGuA 
PoDe seR ReDuZIDo 
CoM ATITuDes sIMPLes:

4 Evite banhos demorados e use 
o sabonete somente com o 
chuveiro fechado.

4 Não lave carros ou calçadas com 
mangueiras.

4 Não deixe a torneira aberta 
enquanto escova os dentes ou 
enquanto lava as louças. 

4 Quando utilizar o vaso sani-
tário é preciso moderar nas 
descargas. A válvula e caixa de 
descarga devem ser reguladas 
periodicamente. 

4 É preciso ficar atento também 
às torneiras mal fechadas. 
Uma torneira gotejando, por 
exemplo, gasta 46 litros de água 
por dia. Já uma torneira com 
abertura de 12 mm gasta 33.934 
litros de água por dia.  

4 Praticando todas essas ações, é 
possível economizar até 1.065 
litros de água.

sobre os motivos da empresa 
estatal não pagar os tributos, 
assim como não investir em 
projetos de preservação hídrica 
e ambiental na região.

Além disso, os vereadores recla-
mam que os serviços da empre-
sa não são executados conforme 
as Leis Municipais. “A empresa 
abre buraco e não conserta. em 
uma rua do bairro Vila nova, 
por exemplo, um cano da Cesan 
quebrou há um ano e ninguém 
tomou providências”, disse o ve-
reador Jonildo Muzi.

“tem outro buraco de mais de 
20 anos em frente à casa dos 
Chequer e até agora ninguém 
tomou providências”, indicou o 
vereador Joceni rocha Martins.



Por meio de uma Moção de 
Aplausos, no final de junho os 
vereadores de Iúna homena-
gearam o senhor Derly Alves 
Ribeiro. o morador de São João 
do Príncipe comemora 100 anos 
de vida e sempre é ícone da 
cultura cafeeira no município: 
é responsável pelos primeiros 
experimentos no plantio de café 
Conilon na região, desde o início 
de sua produção pôde cultivar 
cafés de qualidade e ajudou 
muitos outros cafeicultores a 
desenvolverem seus negócios.

A homenagem, de autoria do 
vereador Júlio Maria de oliveira, 
foi acompanhada pelos demais 
parlamentares.

Parlamentares homenagearam Derly Alves Ribeiro pela comemoração dos seus 100 anos de vida

Câmara Cidadã 4
Joceni Rocha Mar-
tins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@cama-
raiuna.es.gov.br

Vereadores 
comemoram 
centenário de 
morador de São 
João do Príncipe

4	Solicita que seja colocada 
uma placa de sinalização, 
depois da ponte que fica 
antes do cemitério dos Flo-
rindos, indicando o sentido 
Serrinha II e Muniz Freire, 
visando evitar que os mo-
toristas que não conhecem 
a região tomem o sentido 
Serrinha II, como tem já 
tem acontecido e provocado 
transtornos devido a falta de 
espaço para manobras de 
veículos longos.

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

Rodoviária

(28) 3545-1500

 

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

“O seu Derly foi um comer-
ciante de café de expres-
são e um dos primeiros 

produtores a implantar o café 
Conilon em Iúna. É um exemplo 
para todos, além de estar sempre 
alegre”, comentou o vereador 
Júlio Maria oliveira.

“Parabéns ao senhor 
Derly pelo seus 100 anos 
de vida. Que o senhor  

tenha muita saúde”, desejou o 

Presidente da Câmara, José Marcos 
de Moraes.

“Parabenizo o senhor 
Derly por tudo o que ele 
fez na comunidade e por 

tudo o que ele representa pra nós, 
iunenses”, disse o vereador Joceni 
rocha Martins.

“Fico muito feliz pela 
família, que tem um pa-
triarca centenário e cheio 

de saúde. Parabéns, senhor Derly!”, 
comentou o vereador Weverton da 

Silva Feitosa.

“Lembro do senhor 
Derly, anos atrás, 
selecionando o café 

bebida com sabedoria, de forma 
simples”, lembrou o vereador 
Jonathan Bonfante Moreira.

“O senhor Derly foi 
um pai para muitas 
famílias e produto-

res. É um home justo. Parabéns 
e muita saúde”, disse o vereador 
João elias Hosth.

dEPoimEnToS

4	Requer instalação de meio 
fio de proteção na ponte 
que fica nas proximidades 
do cemitério dos Florin-
dos, visando evitar os cons-
tantes acidentes no período 
chuvoso.  

4	Moção de Aplausos ao Se-
nhor Luiz Rogério Rodri-
gues, pelos bons serviços 
prestados ao povo iunense 
junto à Agência do Banco do 
Brasil local, onde trabalha 
como segurança. o homena-
geado é natural de Pequiá. 
nos fins de semana trabalha 
em festas e eventos promo-
vidos por empresa ou insti-
tuições e pela sua conduta 
ilibada faz por merecer esta 
singela homenagem



5outubro de 2016Plenário em ação
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	Solicita que sejam toma-
das as devidas providên-
cias para que se efetue, 
com extrema urgência, o 
conserto do veículo am-
bulância Ford Transit, pla-
ca OVF 8981, de proprie-
dade da municipalidade, 
que se encontra na Ford 
Contauto da Serra-eS, em 

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

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

4	Instalação de postes com 
luminárias na Avenida Pre-
sidente Tancredo Neves, de 
frente a santa Casa de Iúna 
do modelo que foram insta-
lados na Praça Coronel João 
osório, em atenção a pedi-
dos de várias pessoas que 
circulam no local no período 
noturno. 

4	Solicita serviços de reparos 
com troca de pranchões em 
uma ponte que fica próxima 
a propriedade rural do se-
nhor Liu Bastião, na localida-
de de Santa Clara, próxima a 
Igreja “44”. 

4	Requer serviço de reparos 
com troca de pranchões em 
uma ponte que dá acesso a 
subida para a localidade de 
Pilões, próxima a proprieda-
de do já falecido Senhor Ze-
nato. 

4	Solicita instalação de rede 
elétrica e iluminação públi-
ca na via recém-pavimen-
tada que dá acesso a Igreja 
São Cristóvão, em atenção a 
pedido dos frequentadores e 
visitantes da Igreja. 

Júlio Maria de Oliveira
SD - juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a realização de 
serviços de patrolamen-
to da estrada vicinal que 
dá acesso a propriedade 
do senhor Derly Alves 
Ribeiro passa pela pro-
priedade do Senhor José 
Ângelo e vai até a pro-
priedade do Senhor José 
Claudio, no distrito de 
Pequiá, que se encontra 
em péssimo estado de 
conservação.

4	Requer que a municipali-
dade verifique o excesso 
de alunos transportados 
na Kombi que faz a linha 
Distrito de Príncipe, Bon-

fim, Quartel e Hidrolândia. 
A superlotação do veículo 
contraria as leis de trânsito e 
transporta os estudantes de 
maneira desconfortável, o 
que não deve ser permitido, 
uma vez que a Secretaria é a 
responsável pelo transporte 
de alunos no município. 

4	Moção de Aplausos com o 
senhor Derly Alves Ribeiro 
pela comemoração dos seus 
100 anos de vida. o Senhor 
Derly Alves Ribeiro e morador 
do distrito de Pequiá, e na sua 
área de atuação, contribuiu 
para o crescimento do municí-
pio de Iúna, portanto faz jus a 

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

esta modesta homenagem.

4	Moção de Aplausos com 
o Doutor Dirceu Vieira 
Correia em agradecimen-
to a sua brilhante atitude 
de fornecer 200 quites 
de testes de hepatite “c” 
para o Distrito de Pequiá, 
cujos testes foram reali-
zados na sede do Distrito 
nos dias 14 e 15 do mês 
de setembro. o Doutor 
Dirceu Vieira Correia é 
filho de Pequiá e tem se 
preocupado com o bem 
estar daquele povo e o 
desenvolvimento da Co-
munidade.

virtude da carência de 
ambulâncias no muni-
cípio, com o agravan-
te de que mencionado 
veículo se encontra há 
mais de um ano parado 
aguardando a realização 
dos reparos necessários 
ao seu funcionamento 
regular.    

4	solicita ao Chefe do Po-
der Executivo Municipal, 
a orientar o Departamen-
to Competente da Prefei-
tura a não liberar a reali-
zação da Feira do Braz no 
município de Iúna, tendo 

4	Moção de Aplausos ao 
Professor Witalo José 
Soares, extensivo ao Co-
légio Porto Seguro, pela 
conquista do Segundo 

Rogério Cézar
SD  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

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

Lugar do torneio de Fut-
sal infantil masculino e 
Segundo Lugar Juvenil, 
disputado na cidade de 
Guarapari/eS. 

4	solicita uma faixa de pe-
destre ou um quebra-mo-
las na via pública entre o 
Terminal Rodoviário da 
cidade e a Praça Jhonny 
Soares Lamas, visando dar 
segurança a travessia da 
rua, em razão do movimen-
to de pessoas no terminal 
rodoviário. 

em vista que o momento é 
de crise e, por este motivo, 
os comerciantes da cidade 
passam por um momento di-
fícil com a queda nas vendas. 
A liberação da Feira do Braz 
vai prejudicar os comercian-

tes da cidade, que estão 
contando com a circula-
ção da moeda provenien-
te da safra do café, que 
está em pleno andamen-
to, para melhorar as ven-
das do comércio.



Câmara Cidadã 6
Amigos do Verde: grupo luta 
pela preservação e recuperação 
do rio Pardo Parlamentares aprovam Moção 

de Aplausos ao idealizador do projeto, 
Fábio Ferreira de Paula

Responsável por inúmeras 
ações de preservação do Rio 
Pardo, o grupo Amigos do Ver-
de recebeu homenagens na 
Câmara de Iúna no dia 28 de 
junho. os parlamentares lem-
braram algumas das ações rea-
lizadas pelos integrantes, como 
a limpeza das margens do Rio, 
o plantio de árvores nativas, 
e da construção de pontos de 
contemplação da natureza, 

com o objetivo de conscientizar 
a população sobre a preserva-
ção do meio ambiente.

o vereador Joceni Rocha Mar-
tins também requereu Moção 
de Aplausos ao idealizador do 
projeto, Fábio Ferreira de Paula. 

“Parabenizo o Fabinho pela ini-
ciativa de idealização do proje-
to Amigos do Verde, que arbo-

rizou as margens do Rio Pardo 
na área do Parque Industrial 
Ronaldo Rodrigues Ambrósio. 
este trabalho de arborização e 
de limpeza do Rio Pardo vem 
sendo feito a cerca de 12 anos 
e o projeto tem a participação 
de outros integrantes aos quais 
rendo homenagens pelos bons 
resultados conseguidos e pela 
preocupação com o meio am-
biente”, explicou o vereador.

Durante todo o mês de agosto, 
as paredes da Casa de Cultu-
ra de Iúna receberam as belas 
obras do artista plástico iunense 
Argilano Rodrigues, com a ex-
posição “Estado de Espírito”. As 
telas imortalizaram alguns dos 
ícones do turismo capixaba: o 
pé de café, o Pico da Bandeira, 
a panela de barro, a Pedra do La-
garto, a pedra O Frade e a Freira, 
as falésias do litoral, entre outras 
belezas naturais encantaram 

Artista iunense expõe as belezas 
capixabas em óleo sobre tela
estado de espírito encantou os visitantes que conferiram os trabalhos 
do artista plástico Argilano rodrigues, na casa de cultura de iúna

centenas de visitantes.

As obras também receberam 
relatos em forma de narrações, 
poemas e poesias de escritores 
e “amigos da arte”, convidados 
para escrever sobre cada quadro 
exposto.

De acordo com Argilano Rodri-
gues, a exposição “Estado de 
Espírito” é uma homenagem ao 
Estado do Espírito Santo, onde 

nasceu e cresceu. “O Espírito 
Santo tem tanta beleza legal, e 
essa ideia era para dar um up 
na nossa cultura. Então, percebi 
que poderia pintar a cultura, a 
comida, os costumes, as tradi-
ções e foi fluindo”, disse.

Todas as obras do artista estão 
à venda e podem ser conferi-
das na página do Facebook do 
artista (Facebook.com/argilano.
rodrigues).

SobrE o gruPo
O grupo Amigos do Verde é 
uma Organização Não-Gover-
namental que atua há mais 
de dez anos na preservação 
do meio ambiente, com foco 

no Rio Pardo. A organização 
começou a se estabelecer em 
2003 após uma ação entre 
iniciativa privada, órgãos am-
bientais e a comunidade, que 
resultou no plantio de mais de 

mil mudas de diversas espécies 
ao longo da margem do Rio em 
todo seu curso urbano.

Ao longo dos anos, o grupo atua 
continuamente na conservação 

das árvores, promovendo ações 
de replantio, construção de cer-
cas, adubações, roçadas, retirada 
de lixos e instalação de placas 
educativas por toda cidade. Além 
disso, o Amigos do Verde promo-

ve o Passeio Ciclístico de Iúna, 
um evento voltado às crianças 
que tem como objetivo a educa-
ção ambiental por meio de mani-
festações artísticas e oficinas que 
incrementam o Passeio.

“Parabenizo o fabinho e rendo 
homenagens aos integrantes”.

Vereador Joceni Rocha Martins (PMDB)


