
Vacinação Crianças já começam 
a receber vacina contra Covid-19 
no Posto de Saúde do bairro 
Guanabara. Pág. 3

Turismo Iúna guarda os mais belos 
recantos, onde a paisagem do campo, 
a gastronomia e os hábitos simples do 
meio rural se mantêm. Pág. 4

Já nas primeiras semanas de 
janeiro, mesmo em recesso 
parlamentar, os vereadores de 
Iúna acompanham frequente-
mente algumas obras recentes 
no município, fruto de deman-
das há tempo 
aguardadas pela 
população, como 
a reforma da es-
cola “Deolinda 
Amorim de Oli-
veira”, a cober-
tura asfáltica em 
uma rua do bair-
ro Pito e o muro 
de contenção da 
Casa de Apoio.

“São obras im-
portantes e 
muito espera-
das pelos mo-
radores. São 
recursos prove-
nientes dos co-
fres municipais 
e também de 
emendas parla-
mentares, que 
estamos sempre 
buscando para garantir desen-
volvimento para Iúna”, comen-
tou o presidente da Casa de 
Leis, Edson Márcio Almeida. 

A finalização do muro de con-

Carnaval A festividade foi 
suspensa devido ao aumento de 
casos de infecção e internação 
pelo Coronavírus. Pág. 2

tenção da Casa de Apoio, por 
exemplo, foi acompanhada pe-
los parlamentares. A entrega 
da obra, no dia 24 de janeiro, 
também foi acompanhada pe-
los vereadores Adimilson de 

Souza, Emmanuel Garcia e Ma-
theus Fonseca.

O muro visa garantir seguran-
ça e tranquilidade não só para 
os moradores e funcionários 

da Casa de Apoio de Iúna, mas 
também os das casas populares 
próximas.

“É com enorme satisfação que 
acompanhei a inauguração desta 

obra tão impor-
tante, que agora 
traz segurança, 
principalmente 
no período de 
chuvas. É muito 
bom ver o Legis-
lativo e o Execu-
tivo trabalhando 
em prol dos inte-
resses da comu-
nidade”, disse o 
vereador Adimil-
son de Souza.

“Importante fei-
to para prote-
ção e segurança 
das pessoas da 
Residência In-
clusiva e Casa 
de Apoio, que 
oferta seguran-
ça e dignidade 
as pessoas que 

lá residem e tranquilidade aos 
servidores. Importante Obra 
realizada pelo Poder Executi-
vo em Parceria com a Câmara 
Municipal”, reforçou o verea-
dor Emmanuel Garcia.

Demandas da população: 
parlamentares acompanham 
efetivação de obras
Constantemente demandadas pelos vereadores em inúmeras sessões parlamentares, obras de contenção de barreira, calçamento e reforma de imóvel público saem do papel

ESCOLA EM REFORMA
Demanda antiga, a reforma 
da EMEF Deolinda Amorim 
de Oliveira, no bairro Qui-
lombo, teve início e já é 
acompanhada pelos verea-
dores de Iúna. O projeto in-
cluiu instalação de rampas 

ASFALTO 
Os parlamentares também 
acompanham de perto a 
obra de asfaltamento que 
está sendo realizada na Rua 
Claudionor Mariano da Sil-
veira, no bairro Nossa Se-
nhora da Penha. “A obra se 

de acessibilidade, além de 
elevadores, manutenção da 
rede elétrica, reparos nos 
pisos e paredes, reforma 
dos banheiros e pintura de 
toda a escola. A previsão 
é de que as obras estejam 
prontas em 90 dias.

iniciou e vai se estender por 
diversas outras ruas do mu-
nicípio. Agradeço ao Prefei-
to, em parceria com a Câma-
ra Municipal e o Governo do 
Estado por este trabalho em 
equipe”, destacou o verea-
dor Adimilson de Souza.
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Calendário das sessões
8 de fevereiro (terça-feira)

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

Jornal Câmara Cidadã

Evento de Carnaval 
é cancelado
A festividade foi suspensa devido ao aumento de casos de infecção e internação pelo Coronavírus 

Em meio a um aumento do 
número de casos de infecção 
e internação por Covid-19, a 
administração municipal di-
vulgou o cancelamento das 
festividades de Carnaval em 
Iúna. Este ano, o feriado de 
Carnaval será no dia 1º de 
março.

Mesmo sem programação ofi-
cial, o evento foi oficialmente 
cancelado e, segundo a Prefei-
tura de Iúna, “não será realiza-
do em 2022”.

Ainda segundo a gestão muni-
cipal, a decisão visa priorizar “a 
saúde da população iunense, 

analisando o risco potencial de 
aumento do número de casos 
de Covid, síndrome gripal e 
considerando que os pesquisa-
dores reforçam a necessidade 
de o país não descuidar das me-
didas de distanciamento e de 
proteção, evitando assim uma 
nova onda de contaminação”.

Recesso parlamentar
As sessões ordinárias serão retomadas no dia 8 de 
fevereiro. Atividades da Câmara se mantém no período 

Os vereadores de Iúna en-
traram em recesso parla-
mentar. As atividades legisla-
tivas serão retomadas no dia 
8 de fevereiro, quando terá 
a primeira sessão ordinária 
de 2022.

Durante este período, os ser-
vidores da Câmara trabalha-
rão no expediente normal, 

de segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h, exceto durante o 
recesso de fim de ano, entre 
os dias 25 de dezembro e 02 
de janeiro.

Os vereadores poderão 
ser convocados a qualquer 
momento para votação de 
pautas em sessões extraor-
dinárias.



A imunização é realizada no Posto de Saúde do bairro Guanabara, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h. 
Para se vacinar, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis

Crianças já começam a Crianças já começam a 
receber vacina contra receber vacina contra 
Covid-19 em IúnaCovid-19 em Iúna

A imunização é realizada no Posto de Saúde do bairro Guanabara, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h. 
Para se vacinar, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis

O dia 21 de janeiro foi marcado 
pelo esperado início da vacina-
ção de crianças de 5 a 11 anos 
contra a Covid-19 em Iúna. A 
imunização é realizada no Pos-
to de Saúde do Guanabara das 
7h30 às 11h e das 13h às 15h.

Todas as crianças, a partir de 5 
anos de idade devem se vacinar. 
Para isso, precisam estar acompa-
nhadas dos pais ou responsáveis. 
Também é preciso levar o cartão 
de vacina, CPF ou cartão do SUS.

PÚBLICO AMPLIADO
Em ofício enviado no dia 22 

de janeiro aos 78 municípios 
capixabas, o Governo do Es-
pírito Santo orientou que seja 
ampliada a vacinação contra 
a Covid-19 de crianças para as 
demais faixas etárias.

A medida visa acompanhar a 
autorização do uso do imuni-
zante Coronavac ao público de 
6 a 17 anos, divulgado na últi-
ma semana pelo Ministério da 
Saúde. Também se ajusta ao 
cenário atual de disponibilida-
de das doses da Coronavac e 
do reduzido estoque de Pfizer 
pediátrica.

Dessa forma, a Sesa recomen-
da aos municípios que desti-
nem as doses pediátricas da 
Pfizer às crianças de 5 anos 
e as doses da Coronavac às 
crianças a partir dos 6 anos de 
idade. Ou seja, com a disponi-
bilidade de doses da Corona-
vac no Estado, a vacinação de 
crianças sem comorbidades 
poderá ser ampliada.

Até o dia 24, pouco mais 
13.200 doses foram aplicadas 
em crianças de 5 a 11 anos no 
Estado, segundo dados da Pla-
taforma Vacina e Confia.

TESTES RÁPIDOS EM 
UNIDADES DE SAÚDE
Para ampliar o rastreio de 
casos de covid-19 e reforçar 
as estratégias de combate à 
doença, a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Iúna oferta, 
desde o dia 26 de janeiro, 
os testes rápidos para toda 
a população sem sintomas 
que tenha tido contato com 
pessoas sintomáticas ou ca-
sos positivos.

Os testes estão sendo re-
alizados no Hospital Santa 
Casa de Iúna, todos dias,das 
8h às 11h.

O objetivo é rastrear casos 
de pacientes com a doença 
que possam estar assinto-
máticos e, por desconhecer 

o diagnóstico, estarem dis-
seminando o vírus. Ou seja, 
todas as pessoas com algu-
ma suspeita (que tenham 
sintomas ou que tenham 
tido contato com algum caso 
positivo) devem procurar 
um serviço de saúde e reali-
zar o teste.

Além disso, pessoas sem sin-
tomas podem fazer os tes-
tes nas Unidades Básicas de 
Saúde do Quilombo (das 13h 
às 15h), do Guanabara (das 
16h às 20h) ou em Pequiá 
(das 16h às 20h).

Em caso de sintomas, o pa-
ciente deverá procurar as 
unidades de referência Co-
vid no município para aten-
dimento médico.

NOVO POSTO DE SAÚDE
Em reunião com o chefe do 
Executivo Municipal Romário 

Vieira e com o Secretário Muni-
cipal de Saúde Durval Santiago, 
o vereador Emmanuel Garcia 

de Amorim apresentou seis 
indicações de melhorias, em 
especial, reformas de postos 
de saúde. Na ocasião, foi dis-
cutido sobre a construção do 
posto de saúde do bairro Vila 
Nova, a construção modelo de 
posto de saúde nos distritos 
de Nossa Senhora das Graças 
e Pequiá e sobre as reformas 
e ampliação das unidades de 
saúde de Santa Clara do Ur-
bano, Rio Claro e São João do 
Príncipe.

janeiro de 2021



EJA: interessados podem 
efetivar matrícula na escola 
onde desejam estudar
Em Iúna, a unidade EEEFM Santíssima Trindade ofertará EJA também 
na modalidade Médio Profissional no eixo Gestão e Negócios

Os jovens e adultos que de-
sejam retomar os estudos 
e que não participaram da 
Chamada Pública Escolar 
2022 ainda podem garantir 
a sua vaga. Basta procurar a 
escola onde gostaria de es-
tudar e se matricular, caso 
haja vaga disponível na eta-

pa em que se encontra.

Em Iúna, a EEEFM Padre 
Afonso Braz ofertará EJA nas 
modalidades Fundamental e 
Médio. Já a EEEFM Santíssima 
Trindade ofertará também a 
modalidade Médio Profissio-
nal no eixo Gestão e Negócios.

“Essa é uma oportunidade 
de cursar o Ensino Médio na 
modalidade EJA, com a for-
mação profissional técnica, 
em apenas dois anos”, desta-
cou a gerente da Educação de 
Jovens e Adultos da Secretaria 
da Educação (Sedu), Mariane 
Berger.

Turismo em Iúna: cachoeiras 
cristalinas, cafés de qualidade e 
muita hospitalidade Iúna e região guardam os mais belos recantos, onde a paisagem do 

campo, a gastronomia e os hábitos simples do meio rural se mantêm 
ao longo das gerações, aos pés do Parque Nacional do Caparaó

Iúna é um dos mais belos re-
cantos onde a paisagem, a gas-
tronomia e os hábitos simples 
do meio rural se mantêm aos 
pés da Serra do Caparaó. Na 
região, a natureza foi prodigio-
sa: são dezenas de cachoeiras e 
quedas d’água em meio à vege-
tação abundante e formações 
rochosas que são destinos para 
trilhas e palcos como mirantes 
do Pico da Bandeira. 

A economia se baseia na agri-
cultura cafeeira, mas caminha 
para a diversificação, com a 
produção de queijos, rapadura, 
hortaliças e flores, que podem 
ser adquiridas pelos visitantes 

por meio de visitas às proprie-
dades rurais do Circuito Serras, 
Águas e Cafezais.

Bolo de melado, biscoito de 
polvilho, carne de porco na lata, 
torresmo, linguiça caseira, fran-
go com quiabo, couve, taioba e 
angu fazem parte das refeições 
feitas no fogão a lenha. E o tra-
dicional cafezinho passado na 
hora não falta à mesa! 

A cidade tem grande potencial tu-
rístico e é destino certo de quem 
busca o friozinho: do outono à 
primavera, as temperaturas mé-
dias não passam dos 23ºC, po-
dendo chegar a graus negativos. 

É no meio rural que se “escon-
dem” as mais belas cachoeiras 
do Estado, em especial na re-
gião de São João do Príncipe, 
Rio Claro e Santa Clara, onde 
estão o Poço do Egito, a Cacho-
eira do Rogério, do Bráz, a Hi-
drolândia, o Poço do Segredo, 
tantas outras quedas d’água e 
piscinas naturais.

Iúna também conta com im-
portantes pontos para prática 
de esportes de aventura como 
rapel, downhill, trekking e voo 
livre.

E a história da região, que teve iní-
cio há quase 200 anos, também é 

cercada de religiosidade, impres-
sa especialmente no Santuário 
de Santa Luzia, onde a Água San-
ta e a Pedra do Pecado instigam 
os visitantes de todas as idades.
Da fonte que há no local jorra 
água fresca, limpa e, de acordo 
com muitos fiéis, milagrosa. 

Iúna também integra a Rota 
Imperial São Pedro D’Alcântara, 
que passa pelo centro da cida-
de e em estradas e proprieda-
des rurais. O percurso destaca 
as potencialidades do municí-
pio e promete uma nova rota 
que esconde paraísos ecológi-
cos, cachoeiras, montanhas e 
patrimônios históricos, cultu-

rais e arquitetônicos. Na região, 
durante as andanças pelas es-
tradas de chão, é possível con-
ferir a arquitetura do período 
colonial, por meio dos casarões 
de antigas fazendas de café. 

É neste cenário que se loca-
lizam os atrativos do Circuito 
Serras, Águas e Cafezais, que 
apresenta empreendimentos 
nos quais é possível degustar 
cafés especiais, provar a culi-
nária local, se aquecer com um 
bom vinho, se aventurar ou 
apenas contemplar a natureza, 
e se hospedar em propriedades 
que propiciam aos visitantes a 
verdadeira vivência rural.


