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Comissão de Saúde acompanha 
intervenção na Santa Casa
A Comissão de Saúde da Câmara 
de Iúna vem fiscalizando e acom-
panhando as atividades de inter-
venção na Santa Casa de Iúna. 
Desde o final de junho, os vere-
adores participam de reuniões e 
analisam documentos e presta-
ções de contas da instituição. 

A intervenção da Prefeitura Mu-
nicipal na administração do hos-
pital teve início no final de junho, 
a partir da recomendação do 
Ministério Público que levantou 
irregularidades na gestão, como 
indícios de desvio de recursos 

Parlamentares também avaliam documentos e balancetes e já solicitaram comprovações dos gastos realizados pela instituição ao longo de 2016

federais e condições sanitárias 
precárias. O objetivo da inter-
venção é garantir a continuidade 
da prestação de serviços de saú-
de à população.

Após a intervenção, que será 
provisória, foram afastadas de 
suas funções todas as pessoas 
que exerçam tarefas de geren-
ciamento, direção e assessora-
mento na instituição de saúde. 
Um novo gestor da Santa Casa 
será contratado via chamamento 
público para que uma Organiza-
ção Social (OS) possa administrar 

Salários  Câmara concede reajuste aos 
servidores do Poder Legislativo. Pág. 6

Atos Oficiais Vereadores rejeitam projeto 
de publicação via Diário Oficial. Pág. 3

Comemoração Solenidade marca aniversário 
do 14º Batalhão da Polícia Militar. Pág. 2

o hospital, hoje sob gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde.

FISCALIZAÇÃO
As irregularidades na Santa Casa 
de Iúna já vinham sendo percebi-
das pelos vereadores, que inúme-
ras vezes visitaram a instituição, 
ouviram relatos dos funcionários e 
analisaram balancetes. 

No início deste mês, a Comissão 
de Saúde da Câmara enviou re-
querimento à Santa Casa de Iúna 
para que a instituição envie do-
cumentos que comprovem os 

gastos realizados ao longo de 
2016. Os vereadores receberam 
o balancete com a prestação 
de contas da instituição, mas os 
comprovantes não foram anexa-
dos ao documento para que os 
parlamentares possam acompa-
nhar e fiscalizar.

De acordo com o vereador Emma-
nuel Garcia Amorim, a prestação 
de contas permite que a Santa 
Casa de Iúna mantenha o título 
de “utilidade pública municipal” 
e continue recebendo recursos fi-
nanceiros do município.

“A prestação mostrou, por exem-
plo, que o 13º salário dos funcio-
nários foi pago integralmente em 
2016, mas sabemos que o valor 
não foi pago até meados de junho 
deste ano. De acordo com os fun-
cionários da instituição, esse paga-
mento está sendo feito parcelada-
mente”, comentou o vereador.

“Cabe a nós entendermos o 
que aconteceu naquela gestão 
e como foi gasto o dinheiro pú-
blico”, comentou o vereador e 
relator da Comissão de Saúde da 
Câmara, Everaldo Sales.

“Como presidente da Comissão de Saúde 
quero esclarecer que a prestação de contas 
enviada pela Santa Casa não possui docu-
mentos que comprovam os gastos”.
Vereador Emmanuel Garcia Amorim

“A Santa Casa é uma entidade privada, 
não é da Prefeitura. 90,7% da receita 

é composta por recurso público da 
Prefeitura de Iúna, Irupi e do SUS”.

Vereador Everaldo Sales
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Calendário das sessões
8 de agosto (terça-feira)

18 de agosto (sexta-feira)
28 de agosto (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

O 14º Batalhão da Polícia Militar, 
sediado em Ibatiba, realizou uma 
solenidade em comemoração aos 
seus sete anos de funcionamen-
to. O evento aconteceu no dia 27 
de junho, e foi acompanhada por 
autoridades e personalidades da 
região que mantêm parceria com 
a Unidade Policial. O Presidente da 
Câmara de Iúna, Rogério Cézar, e 

Solenidade marca aniversário do 
14º Batalhão da Polícia Militar
Evento comemorou 7º aniversário do Batalhão. Foram realizadas homenagens às personalidades da região que contribuíram com a Unidade

os vereadores Emmanuel Garcia 
Amorim e Júlio Oliveira acompa-
nharam a comemoração.

A solenidade contou com a pre-
sença de autoridades políticas 
e militares, entre eles o coman-
dante do Comando de Polícia Os-
tensiva Serrano, coronel Arilson 
Marcelo Martinelli, e o prefeito de 

Iúna, o tenente-coronel da reserva 
Weliton Virgílio Pereira, que já co-
mandou o 14º Batalhão.

Durante o evento, foi entregue 
o certificado de Destaque Ope-
racional do 14º BPM, referente 
ao 1º Trimestre de 2017, ao sol-
dado Willias da Silveira Goulart, 
pela dedicação e eficiência na 

busca pela diminuição dos índi-
ces de criminalidade.

Na solenidade também foram 
entregues as medalhas “Valor 
Policial Militar” aos militares que 
contam com 28 anos, 20 anos e 
10 anos de atuação, como reco-
nhecimento pelos bons serviços 
prestados.

Atualmente, o Comandante do 
14º Batalhão é o tenente-coro-
nel Gunther Wagner Miranda. 
O Batalhão é originário da 7ª 
Companhia Independente e foi 
criado em 24 de junho de 2010. 
Sua área de atuação abrange 
os municípios de Ibatiba, Irupi, 
Iúna, Ibitirama, Muniz Freire e 
Brejetuba.



No final de junho, os vereado-
res de Iúna rejeitaram por sete 
votos a três o projeto de Lei que 
permitiria ao município adotar o 
Diário Oficial da Amunes (Asso-
ciação dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo) como veícu-
lo de publicação dos seus atos 
normativos e administrativos. As 
discussões renderam debates fa-
voráveis e contrários à proposta 
do Poder Executivo.

O Diário Oficial dos Municípios 
do Espírito Santo (DOM/ES) é um 
serviço ofertado pela AMUNES a 
seus filiados com o objetivo de 
ser o veículo oficial de publica-
ção dos atos oficiais na esfera 

Vereadores rejeitam projeto 
para publicação dos atos 
oficiais do município
Parlamentares debateram proposta que adotaria o Diário Oficial da Amunes 
como veículo de divulgação dos atos normativos e administrativos de Iúna

municipal, como Leis, Decretos, 
Portarias, Avisos de Licitação, 
Relatórios Contábeis, etc. Todas 
as publicações são realizadas no 
endereço www.diariomunicipal.
es.gov.br e disponibilizadas em 
edições diárias no formato PDF, 
substituindo quaisquer outras 
formas de publicação.

A proposta do projeto era redu-
zir gastos com a publicação dos 
atos oficiais em veículos de co-
municação e pro-
piciar transparên-
cia na gestão.

O custo do servi-
ço já está incluído 

na contribuição do 
município de Iúna à 
Amunes, e todas as 
autarquias, funda-
ções e poderes (exe-
cutivo e legislativo) 
do município podem 
publicar atos de ma-
neira autônoma e 
sem custos adicio-
nais.

Atualmente, o Comandante do 
14º Batalhão é o tenente-coro-
nel Gunther Wagner Miranda. 
O Batalhão é originário da 7ª 
Companhia Independente e foi 
criado em 24 de junho de 2010. 
Sua área de atuação abrange 
os municípios de Ibatiba, Irupi, 
Iúna, Ibitirama, Muniz Freire e 
Brejetuba.

julho de 2017

O que disseram os vereadores
“A Prefeitura 
já paga um 
valor anual à 
Amunes. 
E nesse valor 
já estaria 

incluído o serviço. Vamos 
economizar com pagamento 
adicional para outros veículos 
de comunicação. “Como 
estamos brigando pela revisão 
dos salários dos servidores e 
votando contra um projeto que 
gera economia?”.
Vereador Emmanuel Garcia

“Esse valor 
que seria 
economizado 
com as 
publicações 
dos 

balancetes não entra na 
folha de pagamentos dos 
servidores, ou seja, não 
prejudicaria a revisão 
salarial”.
Vereador Adriano Ornelas

“O município 
já paga 
mensalidade à 
Amunes, e nesta 
taxa já está 

incluída a divulgação no Diário 
Oficial, sem custo adicional. Se 
os vereadores aprovassem, mais 
de R$ 50 mil seria economizado 
pelos cofres públicos. E seria 
importante nesse atual momento 
em que Iúna está em dificuldade, 
sem recursos para investir e com 
servidores precisando de revisão 
salarial”.
Vereador Everaldo Sales

“Nunca vi 
o jornal da 
Amunes. Não 
vai ter jornal 
aqui e os 
munícipes 

não terão facilidade para ver as 
informações”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

“Mesmo que te-
nha economia, 
eu acompanho 
as comissões e 
voto contra. Não 
vejo as pessoas 

acessando o Portal da Amunes 
para ver essas publicações. E o 
índice de pessoal não tem nada 
a ver com isso”.
Vereador Darlan Barglini

“Não estamos 
prejudicando 
o município. 
Por exemplo, 
queríamos 
aprovar o 

projeto da Cesan para exonerar 
o município de taxas, mas os 
mesmos vereadores que são 
a favor desse projeto de hoje, 
votaram contra, na época. E a 
economia era 
muito maior”.
Vereador José Marcos de Moraes

“A Amunes 
também 
enviará um 
jornal e a 
publicação 
vai circular 

na região. O objetivo do projeto 
é a economia para os cofres 
municipais. Com a crise que 
estamos passando, precisamos 
colaborar ”.
Vereador Júlio Maria Oliveira

“Estão tirando 
o dinheiro que 
poderia circular 
em Iúna e 
levando para 

outro município. O que for pago 
aqui, fica na região”.
Vereador João Elias Colombo Horsth



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

José Marcos de Moraes
PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4Moção de Aplausos com 
a estilista Flávia Manho-
ne Miranda, pela partici-
pação no maior evento de 
moda do Espírito Santo, 
divulgando suas criações 
no desfile Moda Vitória 
(foto), que foi realizado 
no Centro de Convenções 
de Vitória, no dia 17 de 
julho do ano em curso.

4Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Ernesto José Moraes 
ocorrido no dia 16 de julho 
de 2017. O falecido era um 
cidadão respeitado e de ili-
bada idoneidade, muito co-
nhecido na comunidade, e 
na sua área de trabalho, deu 
sua parcela de colaboração 
para o crescimento de Iúna. 

4Voto de Profundo Pesar 

Everaldo Pereira Sales
PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

João Elias Colombo Horsth
PDT • joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

pelo falecimento da Se-
nhora Ivone Moura De 
Freitas, moradora do dis-
trito de Nossa Senhora das 
Graças, ocorrido no dia 22 
de julho de 2017. A faleci-
da era uma cidadã respei-
tada e de ilibada idonei-
dade, muito conhecida na 
comunidade onde residia, 
tendo executado trabalho 
de assistência aos mais ne-
cessitados. 

4Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Se-
nhora Maria Raimunda 
Marcolan ocorrido em 
Iúna no dia 17 de julho 
de 2017. A falecida era 
um cidadã conhecida em 
sua comunidade, onde fez 
inúmeras amizades, deixa 
filhos e netos, e pela sua 
atuação beneficente.

4	Solicita o ensaibramento da 
estrada que dá acesso a loca-
lidade de Terra Corrida (indo 
para Muniz Freire, na foto), 

4	Os vereadores membros 
da Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência Social, 
solicita documentação re-
ferente ao item descrito 
no quadro “b” do balance-

4	Solicita uma ambulância 
para a Unidade de Saúde 
do Distrito de Pequiá, uma 
vez que o distrito está a 40 
quilômetros da sede do mu-
nicípio, o que tem dificulta-
do a atender com rapidez 
os chamados de urgência e 
emergência. 

4	Solicita substituição das 
lâmpadas queimadas do 
sistema de iluminação 

no trecho da ponte do José 
Godinho, onde os veículos 
pesados têm dificuldades 
em dias de chuva.

pública das vias do Dis-
trito de São João do 
Príncipe e solicita ex-
tensão de rede elétrica 
na Rua Carlos Colombo, 
no mesmo distrito, com 
a instalação de quatro 
postes de cimento.

4	Solicita efetuar limpeza 
geral em todas as vias 
públicas do Distrito de 
São João do Príncipe.

4	Solicita instalação de que-
bra-molas na frente à Ro-
doviária e em frente à loja 
Suméria, para proteger os 
pedestres na travessia para 
o terminal rodoviário.

4	Solicita ao Departamento 

Darlan Silva Barglini
PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br

de Recursos Humanos (RH) 
da Prefeitura informações 
sobre o valor devido aos 
servidores do município, 
referente às progressões ho-
rizontais atrasadas e seu im-
pacto na folha de pagamen-
to de pessoal.

Emmanuel Garcia de Amorim, PR • emmanuel@cama-
raiuna.es.gov.br | Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@
camaraiuna.es.gov.br | Everaldo Pereira Sales, PHS • 
everaldo@camaraiuna.es.gov.br

te da instituição, no va-
lor de R$ 2.028.295,78, 
referente a serviços 
terceiros operacionais – 
PF/PJ, a fim de esclareci-
mentos.



Plenário 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:

Emmanuel Garcia de Amorim
PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br

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

4	Solicita ao Poder Executivo que 
seja determinado a Secretária 
de Saúde da Municipalidade 

4Solicita reparo da rede de 
saneamento básico na Rua 
Herman Antonio Silveira, 
Bairro Quilombo, a pedido 
dos moradores. 

4Solicita substituição do cal-
çamento da Rua José Ro-
berto de Moraes (foto), em 
atenção a diversos pedidos 
de usuários motoristas, que 

Maria Miguelina de Lourdes Quintino
PTN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cezar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4Solicita a construção 
de Capela Mortuária 
na sede do Distrito de 
Santíssima Trindade, 
atendendo a solicita-
ção de inúmeros mora-
dores, haja vista que os 
velórios sempre acon-
tecem nas residências 

ou nas Igrejas da Comu-
nidade.

4Que seja disponibilizado 
um servidor municipal 
para cuidar, diariamente, 
da limpeza e de abertura 
de túmulos no cemitério 
de Santíssima Trindade.

4	Que seja remetido ofício 
a Diretoria da Claro Celu-
lar, empresa de Telefonia 
Móvel para tomar as pro-
vidências que se fizerem 
necessárias, no sentido 
de ser verificada, com 
urgência, o equipamen-
to da Torre Repetidora 
de Sinal instalada no 
Distrito de Pequiá (foto), 
com relação ao telefone 
de emergência (190), 
que quando acionado 
o número a ligação está 
caindo na Polícia Militar 
de outro município.

4	Moção de Aplausos 
ao empresário Lercio 
Casini, pela doação de 
saibro para os serviços 
de melhoramento da 
estrada vicinal da loca-
lidade de Santa Clara. 

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

Desde que se instalou em 
Iúna, Laercio Casini tem 
colaborado, de forma signi-
ficativa, com projeto de ex-
pansão de diversas institui-
ções. Empresário do ramo 
de café, seja na produção 
e compra do produto, atra-
vés de sua empresa, tem 
gerado empregos e divisas 
para o Município de Iúna. 

4	Moção de Aplausos ao 
empresário Juarez Ferrei-
ra Da Silva, pela doação de 
saibro para os serviços de 
melhoramento da estra-
da vicinal da localidade de 
Santa Clara. 

4	Moção de Aplausos ao 
Sargento Eliseu de Olivei-
ra Freitas e aos PMs SD 
Cassio Barbosa Cardoso, 
SD Wagner Pereira de Oli-
veira e SD Alessandro dos 
Santos pelos bons servi-
ços prestados a região dos 
Distritos de Pequiá e São 
João do Príncipe, desem-
penhando um valioso tra-
balho de patrulhamento e 
policiamento ostensivo. 

reclamam da dificuldade de 
acesso ao aclive com o piso 
molhado. 

4Solicita construção de ponte 
de cimento na estrada do 
Córrego Bonsucesso, próxi-
mo às propriedades de Dona 
Divina e Jeferson do Cartório, 
a pedido dos produtores ru-
rais da região.

providenciar a implantação da 
Classificação de Risco no Hos-
pital Santa Casa de Iúna (foto), 
sendo feita a identificação dos 
pacientes que necessitam de 
intervenção médica e de cuida-
dos de enfermagem. 

4	Solicita à Secretária de Saúde 
da Municipalidade, Vanessa 
Leocádio Adami, que viabi-
lize um local adequado aos 
motoristas de ambulâncias 
na instituição Santa Casa 
de Iúna, para que sejam fa-

cilitados os atendimentos 
de urgência e emergência 
pré-hospitalar.

4	Solicita que seja realizada na 
sessão do dia 18 de agosto 
do ano em curso, sexta-feira, 
uma homenagem em co-
memoração ao “Dia do Ma-
çom”, inserido nos anais do 
Poder Legislativo Municipal 
esta homenagem a esta Ins-
tituição que presta relevan-
tes serviços ao Município de 
Iúna.

4 Moção de Aplausos aos 
diretores, dirigentes, técni-
cos e atletas do time de fu-
tebol “Juventus F. C.” (foto) 
pela conquista da Copa 
do Café, edição de 2017. 
O time tem representado 
o município de forma nas 
competições que tem dis-
putado. 

4	Requerem ao Pre-
sidente da Câmara, 
abertura de Comis-
são Especial para 
apurar a questão do 
nepotismo praticado 
no Município e Iúna. 

Paulo 
Henrique 
Leocádio da 
Silva, PMDB 

• paulinho@camaraiuna.
es.gov.br | Darlan Silva 
Barglini, PMN • darlan@
camaraiuna.es.gov.br | 
Maria Miguelina de 
Lourdes Quintino, 
PTN • maria.miguelina@
camaraiuna.es.gov.br | 
Arilson Ferreira de 
Oliveira, PDT • arilson@
camaraiuna.es.gov.br | José 
Marcos de Moraes, PDT 
• marquinho@camaraiuna.
es.gov.br |  Adriano 
Ornelas, PD • adriano@
camaraiuna.es.gov.br | 
João Elias Colombo 
Horsth, PDT • joao.elias@
camaraiuna.es.gov.br
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Aplicativo ajuda população 
a preservar nascentes de rios

O Brasil é um País rico em re-
cursos naturais e abundante em 
água potável. Apesar disso, há 
áreas críticas, onde a escassez 
hídrica deixou de ser apenas 
uma ameaça. Para o cidadão 
comum, no entanto, a crise só 
é perceptível quando a cidade 
onde vive passa por racionamen-
tos ou cortes de água.

Para conscientizar a população 
de que o problema da falta de 
água muitas vezes começa nas 
nascentes dos rios, o Serviço Flo-
restal Brasileiro criou o aplicativo 
Plantadores de Rios.

Com a ferramenta, cidadãos co-
muns e produtores ou donos de 
terrenos onde há recursos hí-

Ferramenta Plantadores de Rios cria canal direto de comunicação e facilita ações conjuntas entre sociedade e donos de terreno rural

Audiência pública será realizada no dia 11 de agosto, na Câmara Municipal

No dia 11 de agosto, às 15h, na 
Câmara Municipal, a Secreta-
ria de Saúde de Iúna realizará 
prestação de contas do 1º qua-
drimestre de 2017, exigida na 
Lei Complementar nº 141. 

A audiência pública, aberta a 
toda a população, tem o ob-
jetivo de mostrar a execução 
dos recursos recebidos (dota-
ções, transferências e inves-
timentos) oriundos do Fundo 
Municipal de Saúde.

Prestação de contas da Saúde

Vereadores alertam sobre 
condições de ambulâncias
Nas últimas sessões, os parlamentares alertaram sobre as dificuldades de atendimentos e a urgência na aquisição de novos veículos

Nas últimas sessões da Câmara 
de Iúna, os vereadores debate-
ram sobre as condições de uso 
das ambulâncias do município 
e solicitaram a aquisição de no-
vos veículos, uma vez que a de-
manda do município é grande e 
o atendimento está prejudicado.

“O estado das ambulâncias está 
crítico. Os motoristas não têm 

como trabalhar com segurança. 
Existe ambulância com mais de 
400 mil quilômetros rodados. 
Realmente, a gente sabe que 
tem ambulância que não dá 
tempo de esfriar o motor para 
verificar óleo e freio. E quando 
a gente precisa de ambulância 
não tem e a gente tem que ficar 
pedindo ambulância em outros 
municípios”, avaliou o vereador 

José Marcos de Moraes.

Segundo o parlamentar, é pos-
sível adquirir novas ambulân-
cias com recursos dos royalties 
do petróleo. “Tem R$ 1 milhão 
em caixa, dos royalties do pe-
tróleo”, informou José Marcos.

“Fizemos uma reunião e co-
locamos para o Prefeito os 

principais pontos sobre a ne-
cessidade de aquisição de am-
bulância para o município, e foi 
sinalizado que daria para com-
prar duas ambulâncias. Para 
minha surpresa, ainda não saiu 
o pedido da Secretaria de Saú-
de para a Prefeitura comprar. 
Infelizmente ainda não saiu do 
papel”, comentou o vereador 
Darlan Silva Bargline.

“O estado das ambulâncias 
está crítico. Os motoristas 
não têm como trabalhar 
com segurança”.
Vereador José Marcos de Moraes

“Colocamos para o Prefeito 
a necessidade de aquisição 
de ambulância para o mu-
nicípio, e foi sinalizado que 
daria para comprar duas 
ambulâncias. ”.
Vereador Darlan Silva Bargline



Aplicativo ajuda população 
a preservar nascentes de rios
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O Brasil é um País rico em re-
cursos naturais e abundante em 
água potável. Apesar disso, há 
áreas críticas, onde a escassez 
hídrica deixou de ser apenas 
uma ameaça. Para o cidadão 
comum, no entanto, a crise só 
é perceptível quando a cidade 
onde vive passa por racionamen-
tos ou cortes de água.

Para conscientizar a população 
de que o problema da falta de 
água muitas vezes começa nas 
nascentes dos rios, o Serviço Flo-
restal Brasileiro criou o aplicativo 
Plantadores de Rios.

Com a ferramenta, cidadãos co-
muns e produtores ou donos de 
terrenos onde há recursos hí-

Ferramenta Plantadores de Rios cria canal direto de comunicação e facilita ações conjuntas entre sociedade e donos de terreno rural
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dricos podem, juntos, executar 
ações que ajudam a preservar e 
recuperar os rios e as nascentes.

“O Plantadores de Rios facilita 
o contato entre o colaborador 
e o possuidor ou produtor, que 
ocorre de forma inédita e ao fim 
do qual os dois se avaliam, crian-
do um ranking que estimula a 
fidelização de ambos”, explica o 
diretor geral do Serviço Florestal 
Brasileiro, Raimundo Deusdará.

Atualmente, existem 1,5 milhão 
de nascentes exibidas no aplicati-
vo, que são aquelas registradas no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). O 
próprio Serviço Florestal vai ado-
tar, por meio de programas e pro-
jetos, 180 mil nascentes.

COMO USAR
O aplicativo Plantadores de 
Rios está disponível gratuita-
mente para download em ce-
lulares com sistema operacio-
nal Android e iOS. Após baixar 
a ferramenta, o usuário deve 
se cadastrar com número do 
CPF – ou CNPJ, para pessoas 
jurídicas – e endereço de e-

-mail. No ato do cadastro, é ne-
cessário indicar de quais formas 
poderá ocorrer o apoio (cerca, 
doação, limpeza ou mudas). 
Mais de uma opção pode ser 
marcada.

Com acesso aos dados de loca-
lização do dispositivo, o Planta-
dores de Rios identifica e sinali-

za, em um mapa, locais com 
vários tipos de nascentes: as 
que necessitam de plantio, as 
que têm vegetação, as nas-
centes adotadas pelo usuário 
etc. É possível escolher o raio 
de busca, que pode variar en-
tre 1 km e 15 km.

Após solicitar o apadrinha-
mento da nascente, que deve 
ser aceito pelo dono do ter-
reno onde o recurso hídrico 
está localizado, as duas partes 
entram em contato direto, 
por meio de chat interno do 
aplicativo, para combinar as 
ações de preservação. Qual-
quer pessoa pode participar.

Em toda frota motorizada do município de Iúna deverá constar informações padronizadas

Os vereadores de Iúna tam-
bém aprovaram em primei-
ro turno, no final de julho, 
a emenda à Lei Orgânica 
do Município que orienta 
a identificação dos veícu-
los da Prefeitura Municipal, 
quanto aos dizeres e cores 
dos adesivos.

A Emenda, proposta pelo ve-
reador José Marcos de Mo-
raes, altera a redação do ar-
tigo 96 da Lei Orgânica: “Em 

Os parlamentares de Iúna apro-
varam lei que denominada a via 
que se inicia na Avenida Antônio 
Augusto de Oliveira e termina 
na Chácara dos Flora, no Bairro 
Nossa Senhora da Penha (Pito). 
A partir de agora, está denomi-
nada Rua Adilton de Sousa. A 
proposta é de autoria do Presi-
dente da Câmara, Rogério Cézar.

Carros do município adesivados Câmara 
denomina 
via pública 
no Pito

toda frota motorizada do mu-
nicípio de Iúna deverá constar 
os seguintes dados: Prefeitura 
Municipal de Iúna, a secretaria 
a qual o veiculo está vincula-
do, sendo vedados quaisquer 
outros tipos de dizeres, cores 
ou caracteres que configurem 
identificação com a administra-
ção municipal”.

De acordo com o vereador 
José Marcos de Moraes, que 
propôs a Emenda, “o objetivo 

é identificar toda a frota de ve-
ículos do município de forma 

padronizada, sem vincular à 
nenhuma gestão”.



Iúna receberá 
investimento para 
construção 
de barragem
Programa visa ampliação de reservatórios de água para 
o enfrentamento de futuros períodos de estiagem

Doze municípios capixabas re-
ceberão investimentos para 
ampliação de reservatórios de 
água para o enfrentamento de 
futuros períodos de estiagem. 
Foi assinado nesta terça-feira, 
(11), no Palácio Anchieta, acor-
do de cooperação entre o Go-
verno do Estado, o Sicoob, ES 
em Ação e os municípios bene-
ficiados para a contratação de 
17 projetos de barragens. Iúna, 
Ibatiba e Irupi são alguns dos 
municípios beneficiados.

No acordo firmado, o Sicoob 
repassará R$ 1 milhão para a 
contratação dos projetos, que 
será realizada pelo ES em Ação. 

A Seag fica responsável pelo 
acompanhamento do projeto e 
execução da obra, e as prefei-
turas locais ficam responsáveis 
pela gestão da obra, licencia-
mento, titularidade de terras, 
entre outros.

Os projetos deverão ser con-
cluídos em até seis meses. Em 
seguida, será aberto o proces-
so licitatório para a contratação 
de empresa para a execução da 
obra. A quantidade de armaze-
namento dos reservatórios e a 
extensão da área que a barra-
gem ocupará serão definidas 
de acordo com os projetos que 
serão elaborados.

PROGRAMA 
ESTADUAL 
DE CONSTRUÇÃO 
DE BARRAGENS
O Programa Estadu-
al de Construção de 
Barragens prevê o in-
vestimento de R$ 60 
milhões, por meio de 
recursos da Secretaria 
de Estado da Agricul-
tura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca 
(Seag), para a implan-
tação de 60 reservató-
rios de água no interior 
do Estado até 2018.

A estimativa é que, 
com a implantação de 
todas as barragens, se-
jam armazenados 67,2 
bilhões de litros de 
água: o suficiente para 
abastecer 1,2 milhão 
de pessoas durante um 
ano, ou irrigar 22 mil 
hectares de café.

3º Concurso Municipal de Qualidade do Café Arábica 
recebe inscrições até o dia 22 de setembro e premiará 
10 cafeicultores 

Produtores de cafés de qua-
lidade já podem se inscrever 
para o 3º Concurso Municipal 
de Qualidade do Café Arábica, 
que este ano premiará 10 ca-
feicultores com prêmio de até 
R$ 4 mil, nas categorias “Na-
tural” e “Cereja descascado/
despolpado”.

O Concurso é uma realiza-
da da Prefeitura de Iúna em 
parceria com o Incaper. As 
inscrições vão até o dia 22 de 
setembro, e a divulgação do 
resultado e entrega da pre-
miação aos vencedores será 
dia 19 de outubro. Podem 
participar do concurso os pro-
dutores exclusivamente pro-
prietários ou parceiros agríco-
las regularmente inscritos no 

Iúna premiará 
produtores de 
café de qualidade

município de Iúna.

O objetivo do concurso é reco-
nhecer e incentivar a constante 
melhoria da qualidade do café 
como meio mais eficaz na con-
quista de mercado e agregação 
de valor ao produto.

Os agricultores poderão se 
inscrever com o máximo de 
dois lotes, um para cada cate-
goria, sendo exigidas sete sa-
cas de café por lote. As sacas 
deverão ser armazenadas e 
disponibilizadas em armazéns 
(próprios ou de terceiros), 
localizados no município de 
Iúna até o encerramento do 
Concurso, para a realização 
de novas amostragens, caso 
necessário.

CRONOGRAMA

03/07 a 
22/09/2017

Período de Inscrições e coleta de amostras, a 
serem agendadas com os técnicos do Incaper e 
Secretaria de Agricultura e Agronegócios, no horá-
rio de 07h30 as 11h30 e de 13h00 as 17h00.

25/09 a 
29/09/2017

Período de coletas das amostras, avaliação das 
boas práticas agrícolas e preenchimento do ques-
tionário sócio ambiental das propriedades.

De 02/10 a 
06/10/2017

Etapa de provas de café.

19/10/2017 Divulgação do resultado e premiação dos vencedores.

PREMIAÇÃO
Serão premiados os cinco primeiros colocados por catego-
ria, os quais receberão, de acordo com sua classificação, os 
seguintes prêmios:

CATEGORIA CEREJA DESCASCADO – DESPOLPADO
1º Colocado R$ 4 mil (quatro mil reais)

2º Colocado R$ 3 mil (três mil reais)

3º Colocado R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos reais)

4º Colocado R$ 2 mil (dois mil reais)

5º Colocado R$ 1 mil (mil reais)

CATEGORIA NATURAL
1º Colocado R$ 4 mil (quatro mil reais)

2º Colocado R$ 3 mil (três mil reais)

3º Colocado R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos reais)

4º Colocado R$ 2 mil (dois mil reias)

5º Colocado R$ 1 mil  (mil reais)


