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Vale alimentação: 
vereadores aguardam 
documentos do Executivo
Desde meados de setembro, os 
vereadores aguardam novos do-
cumentos a serem anexados ao 
Projeto de Lei da Prefeitura de 
Iúna sobre a concessão de vale 
alimentação aos servidores pú-
blicos municipais. O projeto do 
ticket no valor de R$ 125 seria 
uma alternativa para melhorar a 
receita dos servidores.

“O ticket alimentação seria uma 
alternativa pensada para que pu-
déssemos esperar a revisão geral 
anual de 7,17% nos vencimentos 
dos servidores”, comentou o ve-
reador Darlan Barglini.

O projeto que discute o vale ali-
mentação foi retirado de pauta 
pelo Executivo no dia 18 de se-

Projeto de Lei precisa conter declarações referentes à origem das receitas com o vale alimentação aos servidores

tembro, mas já havia sido lido em 
plenário, porém recebeu críticas 
dos parlamentares quanto à res-
trição do benefício ser apenas aos 
servidores efetivos, excluindo os 
profissionais em designação tem-
porária (DT).

A retirada do projeto da pauta 
gerou novas discussões sobre 
a revisão geral anual dos venci-
mentos dos servidores, prevista 
para janeiro deste ano e que ain-
da não foi regulamentada até o 
final de outubro. 

“Eu não estou mais acreditando 
que o projeto do ticket alimenta-
ção será enviado para os verea-
dores aprovarem”, comentou a 
vereadora Maria Miguelina na 

Servidores Programa de desligamento 
voluntário de servidores municipais é 
aprovado. Pág. 6

Santa Casa Parlamentares 
aprovam projeto de 
suplementação. Pág. 3

Plenário em Ação Vereadores aprovam Moção de 
Aplusos e indicações de serviços importantes para 
a área rural e urbana de Iúna. Págs. 4 e 5

sessão do dia 18 de outubro.

ERROS NO PROJETO DE LEI
O Procurador da Câmara, Mar-
co Antônio Sonsim de Oliveira, 
explicou que o projeto do ticket 
não foi para apreciação nova-
mente porque, mesmo após vá-
rias reuniões entre o Executivo 
e o Legislativo, chegou à Câmara 
sem as devidas declarações, de 
acordo com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, especialmente 
no que se refere à origem das 
receitas. 

“A despesa com o vale alimenta-
ção é contínua, e não estava pre-
vista nas leis orçamentárias. Já 
havíamos cobrado isso há tempos 
do Executivo, mas não recebemos 

os documentos. Por isso, a procu-
radoria da Casa é contrária ao pro-
jeto de Lei”, explicou Sonsim.

Até que o Executivo envie as de-
vidas declarações, o projeto é 
considerado ilegal. 

“Ninguém é contra o ticket, mas 
temos que aprovar de forma le-
gal, e o procurador encontrou a 
legalidade para tentarmos apro-
var. Estamos comprometidos e 
não é apenas para fazer média e 
agradar o funcionário”, comen-
tou o vereador Júlio Oliveira.

“O projeto continua nesta Casa, 
e foi solicitado ao Executivo que 
apresente documentos para que 
seja votado na legalidade”, refor-

çou o vereador Emmanuel Gar-
cia Amorim.

“Mas a impressão é que estão 
querendo ganhar tempo com 
isso. Já era para o projeto ter 
sido votado em setembro. Já 
estamos no final do ano e, de 
repente, ele chegará com erros 
de novo”, disse o vereador João 
Elias Colombo Horsth.

O Presidente da Câmara, Rogé-
rio Cézar, reforçou que a Câmara 
está empenhada em analisar o 
projeto e a documentação. “Va-
mos fazer tudo certo para não 
termos problemas no futuro. 
Tentaremos colocar em votação 
até o início de novembro”, anali-
sou o Presidente da Casa.

“Seria uma alter-
nativa para que 
pudéssemos espe-
rar a revisão geral 
anual”.
Vereador Darlan Barglini 

“Eu não estou mais 
acreditando que o 
projeto do ticket será 
enviado para os verea-
dores aprovarem”.
Vereadora Maria Miguelina

“Temos que aprovar de 
forma legal. Estamos 
comprometidos e não 
é apenas para fazer 
média”.
Vereador Júlio Oliveira

“O projeto continua 
nesta Casa. Foram 
solicitados os  docu-
mentos para que seja 
votado na legalidade”.
Vereador Emmnanuel Garcia

“Mas a impressão é 
que estão querendo 
ganhar tempo com 
isso. Já estamos no 
final do ano”.
Vereador João Elias Horsth 

“Vamos fazer certo 
para não termos pro-
blemas. Tentaremos 
colocar em votação 
até novembro”.
Vereador Rogério Cezar



O Presidente da Câmara, Ro-
gério César, e o vereador Em-
manuel Garcia se reuniram no 
dia 11 de outubro com a co-
ordenadora-geral de Proteção 
Social Especial da Setades, 
Glicéria de Souza Mendes, 
com a secretária de Assistên-
cia Social de Iúna, Maura Bul-
lerjahn Guzzo Rosa, e com a 
assistente Social, Alessandra, 

Implantação do Creas
para viabilizar a implantação 
do CREAS no município. 

Na oportunidade foi falado 
também sobre o Programa de 
Acessibilidade na Educação 
Superior (Incluir), que propõe 
ações que garantem o acesso 
pleno de pessoas com defici-
ência às instituições federais 
de ensino superior (Ifes). 
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Calendário das sessões
8 de novembro (quarta-feira)

20 de novembro (segunda-feira)
28 de novembro (terça-feira)

Jornal Câmara Cidadã

No dia 16 de outubro, o Presi-
dente da Câmara, Rogério Cé-
sar, e os vereadores Darlan Sil-
va Barglini, Emmanuel Garcia, 
Everaldo Pereira Sales se reuni-
ram com o secretário municipal 
de Obras, Leonardo Texeira, as-
sessores, comerciantes locais 
e com o comandante do Bata-
lhão da Polícia Militar de Iúna, 
Lucas Muzi Rios, para discutir 
sobre a abordagem e aplicação 
de multas.

Durante a reunião, o coman-
dante da PM reforçou que a 
abordagem inicial dos policiais 
junto aos condutores é sempre 

Reunião discute 
infrações no trânsito 
de Iúna Vereadores solicitam novo estudo 

sobre o tráfego de veículos no Centro 
de Iúna e no bairro Niteroi

de conscientização, chegando 
à aplicação da multa caso não 

seja respeitada a orientação.

De acordo com o Presidente da 
Câmara, uma nova solicitação 
também será encaminhada ao 
DER para que a engenharia do 
Detran faça um novo estudo do 
trânsito no Centro de Iúna e no 
bairro Niterói.

“Saímos com a esperança de que 
os problemas serão soluciona-
dos logo assim que for concluído 
o estudo daquela área da rodo-
via em Niteroi. Agradecemos aos 
comerciantes e sociedade civil 
presente à reunião”, comentou 
Rogério César.



A Câmara aprovou no dia 18 de 
outubro, os Projetos de Lei que 
dispõe sobre crédito adicional 
suplementar e sobre a conces-
são de subvenção para a Santa 
Casa de Iúna.  Após a aprova-
ção do aumento em R$ 500 mil, 
a entidade passa a receber R$ 
1.700.000,00 (um milhão e se-
tecentos mil reais) por ano como 
subsídio do Poder Executivo.

O aumento do valor do subsí-

Câmara aprova projeto 
de suplementação para 
Santa Casa de Iúna
Concessão foi acrescida de R$ 500 mil ao ano

dio foi possível por meio dos 
recursos dos royalties do pe-
tróleo que o município recebe 
anualmente.

“Parabenizo os integrantes do 
Conselho dos Royalties pela de-
cisão de aumentar a subvenção 
para ajudar a Santa Casa”, co-
mentou o vereador José Mar-
cos de Moraes.

A concessão desses valores 

outubro de 2017

consta do orçamento geral do 
município para o próximo ano, 
conforme aprovação da Câmara.

A entidade beneficiada deverá 
prestar contas dos recursos re-
cebidos, de acordo com os dis-
positivos legais.

INTERVENÇÃO
A Santa Casa de Iúna está sob 
intervenção administrativa da 
Prefeitura Municipal desde o fi-

nal de junho deste ano, a partir 
da recomendação do Ministé-
rio Público que levantou irre-
gularidades na gestão, como 
indícios de desvio de recursos 
federais e condições sanitárias 
precárias.

De acordo com a Controladoria 
do município, no que se refere 
ao controle financeiro da entida-
de, “a Santa Casa possui uma dí-
vida que é impossível precisar”.

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 chama-
mento público para que uma 
Organização Social (OS) possa 
administrar o hospital, hoje sob 
gestão da Secretaria Municipal 
de Saúde.

SUA LUTA NOSSA LUTA
OUTUBRO ROSA

CÂMARA 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

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

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

4 Solicita serviço de retirada 
de entulhos e lixos depo-
sitados por populares ao 
longo da Avenida Profes-
sor Amphilóphio de Oli-
veira, Bairro Guanabara, 

4	Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora 
Marcioni l ia 
Leocádio Da 
Silva, ocorri-
do em Iúna 
no dia 07 de 
outubro, nes-
ta cidade. 
M a rc i o n í l i a 
tinha 98 anos 
de idade e 
sempre resi-
diu em Iúna, 
nas imedia-
ções da Praça 
Coronel João 
Osório. Dona 
Toca, como 
era conhecida 

Adriano Salviete da Silva
PDT • adriano@camaraiuna.es.gov.br

por todos, é mãe do edil Pau-
lo Henrique Leocádio da Silva.

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

4	Solicita o calçamento da 
Rua José Moraes, Bairro 
Guanabara, nas proximi-
dades da Escola Munici-
pal Dalila de Castro Rios 
e Faculdade Doctum e ao 
lado de Praça, com o obje-
tivo de facilitar o trânsito, 
já que a Rua que dá aces-
so à faculdade e à escola e 
onde funciona o Ensino In-
fantil do Município recebe, 
nos horários de entrada e 
saída dos alunos um gran-
de número de veículos, 
incluindo vários ônibus do 
transporte Escolar.

4	Solicita limpeza geral da 
Praça Braulino Mariano, 
Bairro Vila Nova, com o 
objetivo de melhor acomo-
dar a comunidade, já que 
diversas crianças, jovens e 
adultos utilizam a mesma 
para lazer. 

4	Solicita que a secretaria 
municipal responsável pela 
fiscalização da empresa 
Edp Escelsa possa notificar 
a mesma, no prazo da le-
gislação vigente, para que 
se responsabilize pela lim-
peza das podas de árvores 
que a mesma fizer no âm-
bito do Município de Iúna. 
A empresa vem causando 
transtornos aos munícipes 

pelos galhos deixados nas cal-
çadas. 

4	Moção de Aplausos a Maria 
Célia Ferreira Freire, servido-
ra pública lotada no cargo de 
ACS, possuindo nove anos de 
trabalhos dedicados à comu-
nidade de Iúna. No mês de 
outubro em que se comemo-
ra o Dia Nacional do Agente 
Comunitário de Saúde, a Câ-
mara Municipal vem lhe con-
gratular pelos relevantes ser-
viços prestados ao Município 
de Iúna. A servidora possui 
predicados de brilhantismo, 
ética, comprometimento, 

profissionalismo e amor para 
com seu trabalho, fazendo jus 
a esta homenagem. 

4	Que seja remetido ofício ao 
DER/ES solicitando o con-
serto do buraco no trecho 
da rodovia ES-185 próximo 
ao distrito de São Francisco, 
Município de Ibitirama, km 
42, pois o asfalto danificado 
ocupa praticamente um lado 
inteiro da pista, na qual vem 
dificultando o trânsito e prin-
cipalmente ocasionando aci-
dentes no local. 

4	Moção de Aplausos a Caroline 

Iúna. O lixo deposita-
do ao longo da citada 
Avenida está atraindo 
insetos e urubus, que 
causam transtornos aos 
moradores próximos. 

Gomes Lima Pimentel 
(foto), de 15 anos, resi-
dente no Córrego Ser-
rinha I, pela belíssima 
apresentação no desfile 
Festival Café & Cultura, 
sendo premiada com o 
título de Rainha do Café 
2017. Esta jovem de fa-
mília simples e humilde, 
sempre estudou em es-
cola pública. Atualmen-
te estuda na Escola Viva 
Henrique Coutinho, filha 
de agricultores e servido-
ra pública, que com certe-
za representa dignamente 
nossas raízes culturais.



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:

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

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

4	Moção de Aplausos ao pro-
prietário rural Senhor Dener-
val Vieira (foto), pela quali-
dade do seu café (Cordilheira 
do Caparaó), classificado em 
3° lugar do no Estado do Es-
pírito Santo. O Senhor Dener-
val Vieira é produtor rural do 
Município de Iúna, sediado no 
Distrito de Pequia. 

4	Moção de Aplausos ao pro-
prietário rural Senhor Oto 
Gilson Fazolo (foto), pela clas-
sificação em 3° lugar no Esta-
do do Espírito Santo, como 
produtor de água, pela preser-
vação de nascente em sua pro-
priedade, que fez aumentar o 
nível de água, procedimento 

que foi reconhecido no 
destaque promovido 
pelo Incaper/ES. O Se-
nhor Otogilson Fazolo é 
produtor rural do Muni-
cípio de Iúna, sediado no 
Distrito de Pequia. 

4	Solicita ao DNIT que tome 
as providências que se fi-
zerem necessárias, para 
que seja efetuada limpe-
za ao redor do Trevo da 
BR-262, Distrito de Pe-
quiá, divisa com o Estado 
de Minas Gerais, pois no 
local caíram algumas ár-
vores, que estão causan-
do transtornos as pessoas 
que transitam pelo local.

4Solicita a construção de 
três quebra-molas na 
Rua Raul Caetano da 
Silva (foto), bairro Qui-
lombo, visando evitar 
que os motoristas pas-
sam em alta velocidade 
e dar mais segurança 
aos pedestres que circu-
lam pela via citada.

4	Solicita ao deputado 
Marcos Mansur Emenda 
Parlamentar no Orça-

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

mento Estadual, destinada 
a Construção de Ponte de 
Concreto na Estrada Vicinal, 
que liga a BR-262, Trevo de 
Santa Cruz, a localidade de 
Laranja da Terra, Município 
de Iúna, via Serra do Fama. A 
ponte em questão não pos-
sui cabeça de concreto, tem 
vigas de madeira e devido 
sua extensão, que é de 11 
(onze) metros, está ficando 
difícil encontrar vigas para a 
mesma.

4 Solicita ao deputado fe-
deral Lelo Coimbra a in-
clusão de Emenda Par-
lamentar no Orçamento 
da União, destinada a 
aquisição de 01 (um) 
veículo Ambulância de 
grande porte com tração 

outubro de 2017

4x2 ou 4x4, para atendimen-
to de urgência e emergência 
no âmbito da zona rural do 
Município de Iúna, haja vista 
que o Município é extenso 
e de região montanhosa, o 
que dificulta o atendimento 
a população das comunida-

des rurais.  

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Arlindo Antunes 
de Amaral, ocorrido no 
dia 25 de setembro de 
2017, em Iúna. 

Oto Gilson FazoloDenerval Vieira



No dia 17 de novembro, a Câ-
mara Municipal promoverá 
uma Sessão Solene para entre-
ga de títulos a 14 personalida-
des que se destacaram em suas 
áreas de atuação no município.

Todos os anos, em Sessão So-
lene, os vereadores da Câma-
ra Municipal de Iúna prestam 

Sessão Solene 
homenageará iunenses 

Programa incentiva desligamento 
voluntário de garis, servente, 
coveiros e vigias
Projeto aprovado pela Câmara oferece incentivos financeiros, e demais verbas indenizatórias

Receberão títulos 14 personalidades que 
se destacaram em suas áreas de atuação no município

Os vereadores de Iúna aprova-
ram por unanimidade o Projeto 
de Lei que institui o Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV) 
para servidores ocupantes dos 
cargos efetivos de gari, servente, 
coveiro e vigia do quadro de pes-
soal da Prefeitura.

A lei permitirá que os servidores 
adiantem o término do vínculo 
efetivo por meio de incentivos fi-
nanceiros proporcionais ao tempo 
de serviço, como o recebimento 
de valores referente ao salário do 
nível 1 para cada ano completo de 
efetivo exercício no cargo.

O incentivo não retira do servi-
dor o direito às demais verbas 
rescisórias.

De acordo com mensagem do Po-
der Executivo na proposta, uma 
parcela considerável dos servido-
res ocupantes dos cargos tem pro-
curado a administração na busca 
de acordo exoneratório e, além 
disso, os cargos em questão já es-
tão em regime de extinção.

O pedido de adesão ao Progra-
ma de Desligamento Voluntário 
deverá ser efetuado até feverei-
ro de 2018 (quatro meses após a 
vigência da Lei).

homenagem aos cidadãos, após 
aprovação dos nomes em votação 
no plenário do Poder Legislativo. 

Durante o evento, os vereadores 
entregarão aos seus homenagea-
dos os títulos de Cidadão Iunense, 
Cidadão Iunense Ausente, Cida-
dão Iunense Presente e Comenda 
Parlamentar Rio Pardo.

Produtor de água de Pequiá 
ganha prêmio
O produtor rural Oto Gilson Fa-
zolo foi um dos ganhadores do 
Prêmio Sustentabilidade - Troféu 
Biguá 2017, por desenvolver a 
revitalização de nascentes no 
Córrego do Pouso Alto, em Iúna. 
A Câmara Municipal, por meio 
do requerimento do vereador 
Júlio Maria Oliveira, também ho-
menageou o produtor com uma 
Moção de Aplausos.

“O Oto e sua esposa consegui-
ram produzir água. É um vizi-
nho da minha propriedade e eu 
acompanho o trabalho dos dois, 
que inclusive me beneficia com a 
água. Que outros produtores si-
gam os seus exemplos”, comen-
tou o vereador Júlio Oliveira, au-
tor da Moção.

O Prêmio Sustentabilidade - Tro-

Câmara de Iúna também concede Moção de aplausos ao produtor Oto Gilson Fazolo pela recuperação de nascentes no Córrego Pouso Alto



Programa incentiva desligamento 
voluntário de garis, servente, 
coveiros e vigias

Produtor de água de Pequiá 
ganha prêmio

7
O produtor rural Oto Gilson Fa-
zolo foi um dos ganhadores do 
Prêmio Sustentabilidade - Troféu 
Biguá 2017, por desenvolver a 
revitalização de nascentes no 
Córrego do Pouso Alto, em Iúna. 
A Câmara Municipal, por meio 
do requerimento do vereador 
Júlio Maria Oliveira, também ho-
menageou o produtor com uma 
Moção de Aplausos.

“O Oto e sua esposa consegui-
ram produzir água. É um vizi-
nho da minha propriedade e eu 
acompanho o trabalho dos dois, 
que inclusive me beneficia com a 
água. Que outros produtores si-
gam os seus exemplos”, comen-
tou o vereador Júlio Oliveira, au-
tor da Moção.

O Prêmio Sustentabilidade - Tro-

Câmara de Iúna também concede Moção de aplausos ao produtor Oto Gilson Fazolo pela recuperação de nascentes no Córrego Pouso Alto

outubro de 2017

féu Biguá 2017 é desenvolvido 
pela TV Gazeta Sul e valoriza 
ações de proteção ao meio am-
biente. Oto Gilson foi homena-
geado na categoria produtor 
rural.

Por meio de reflorestamento de 
dois hectares de sua proprieda-
de, ele recuperou diversas nas-
centes de água e tem contribu-
ído para minimizar os impactos 
da seca na região de Pequiá. 
Em sua propriedade ele plantou 
ipês, jequitibás, pau-brasil e ja-
carandás.

O produtor recebe apoio técnico 
do Incaper de Iúna, sob a orien-
tação do engenheiro florestal 
Gabriel Graciliano Guzzo, e tam-
bém incentivos do Programa Re-
florestar, do Governo do ES.

No município, a equipe do IBGE conta com oito servidores temporários

Começou no dia 02 de outubro 
em todo o país o Censo Agro-
pecuário 2017, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 

Censo agropecuário tem início em Iúna

e Estatística (IBGE). Ao longo dos 
próximos cinco meses, cerca de 19 
mil recenseadores irão visitar mais 
de 5,3 milhões de estabelecimen-

tos agropecuários em mais de 5,5 
mil municípios brasileiros. O obje-
tivo é levantar informações deta-
lhadas sobre tudo o que envolve a 

agropecuária brasileira.

Em Iúna, a equipe do IBGE conta 
com oito servidores temporários. 
Nas entrevistas, serão levantadas 
informações sobre área, produção, 
características do pessoal ocupado, 
emprego de irrigação, uso de agro-
tóxicos, entre outros temas.

O Censo também vai subsidiar a 
implantação do cadastro de es-
tabelecimentos agropecuários e 
do Sistema Nacional de Pesquisas 
Agropecuárias, que permitirá a 
criação da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Estabelecimentos 

Agropecuários.

A pesquisa irá a campo anual-
mente captar dados detalha-
dos sobre receitas e despesas 
na produção, crédito e seguro 
rural, proteção de mananciais, 
conservação da fauna e flora, 
uso de agrotóxicos, técnicas de 
produção, além da situação so-
cial e familiar dos trabalhado-
res do campo.

Os resultados do Censo Agro-
pecuário 2017 devem começar 
a ser divulgados pelo IBGE em 
meados de 2018.



A Câmara de Iúna aprovou Mo-
ção de Aplausos para o cafeicul-
tor Deneval Vieira pelo destaque 
que o produtor alcançou nos 
últimos anos pela produção de 
cafés de qualidade em sua pro-
priedade, o sítio Cordilheiras do 
Caparaó.

De acordo com o vereador Jú-
lio Maria Oliveira, autor da Mo-
ção, Deneval e sua família vêm 

se destacando nos concursos 
nacionais e internacionais de 
cafés especiais. “É uma família 
que trabalha unida para chegar 
a esse objetivo. E agradeço por 
levar o nome de Iúna para fora 
do país”, comentou o vereador. 

Em outubro, o café do sítio Cor-
dilheiras foi um dos finalistas do  
Cup of Excellence – Brazil 2017 
(o principal concurso para cafés 

Café de qualidade: produtor recebe 
homenagem da Câmara Municipal
Deneval Vieira, cafeicultor iunense da Fazenda Alegria, se destacou no Cup of Excellence 2017com seu Cordilheiras do Caparaó

especiais do mundo) na categoria 
‘Pulped Naturals’ (cafés cerejas 
descascados ou despolpados). 

“Parabenizo o Deneval pela clas-
sificação, junto a sua família, no 
Cup of Excellence, pois não é 
fácil produzir um café de quali-
dade”, analisou o vereador João 
Elias Colombo Horsth.

“Hoje, esses produtores servem 

de exemplo para o nosso municí-
pio. Foram muitas lutas para que 
Deneval e sua família pudessem 
alcançar esse posto”, disse o ve-
reador Everaldo de Souza Sales.

CONCURSO MUNICIPAL
O produtor rural Deneval Miran-
da Vieira, da Fazenda Alegria, 
também recebeu oito prêmios 
do 3º Concurso Qualidade do 
Café Arábica de Iúna.

Desde o dia 20 de ou-
tubro, a Feira Livre de 
Iúna está em novo lo-
cal. A feira, que funcio-
nava na Avenida Espí-
rito Santo, em frente à 
Praça do Ginásio de Es-
portes, retornou para 
o seu antigo local de 
funcionamento: a Pra-
ça Antides Faria. 

A mudança de local é 
uma reivindicação dos 
feirantes. Com a mu-
dança, os 24 produtores 
passaram a atender em 
local mais apropriado, e 
o trânsito não precisará 
ser interrompido nas 
proximidades.

A Feira Livre dos Produ-
tores Rurais de Iúna fun-
ciona às sextas-feiras. a 
partir das 16 horas.

Feira do 
Produtor 
Rural


