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Covid-19 Servidores da Câmara 
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caso fosse diagnosticado. Pág. 2

Dia da Consciência Evangélica 
é celebrado em sessão solene 
Parlamentares prestaram homenagens a diversas lideranças do município 
que se destacam em trabalhos de evangelização em diversas comunidades

Em comemoração ao “Dia da 
Consciência Evangélica” em 
Iúna, celebrado no dia 20 de 
julho, a Câmara Municipal pro-
moveu uma sessão solene no 
dia 18 para homenagear repre-
sentantes evangélicos, após a 
realização da 17ª Sessão Ordi-
nária da Casa. 

A mesa que dirigiu os traba-
lhos foi presidida pelo verea-
dor Edson Marcio de Almeida. 
A solenidade contou com a 
presença do prefeito Romário 
Batista Vieira e da secretária de 
Assistência e Desenvolvimen-

to Social, Lusmar de Souza, de 
pastores e fiéis de diferentes 
denominações religiosas e au-
toridades municipais.

Durante a homenagem foram 
realizadas apresentações mu-
sicais em louvor com o pastor 
André Emerick, além de leitu-
ras da bíblia e pregações. Os 
vereadores da Casa ainda deta-
lharam um pouco de cada pas-
tor homenageado e o trabalho 
desenvolvido em Iúna por meio 
da evangelização.

O presidente do Legislativo HOMENAGEADOS

destacou que era motivo de 
orgulho receber a comunidade 
evangélica na Câmara e realizar 
a sessão solene em homena-
gem a estes fiéis.

“É um momento de muita ale-
gria para nós. É uma grande 
satisfação, junto com os meus 
colegas vereadores prestar 
essa homenagem. As igrejas 
trabalham na parte preventi-
va, na alma e no espírito das 
pessoas. Vocês fazem um tra-
balho brilhante”, comentou o 
presidente, Edson Márcio de 
Almeida.

HOMENAGEADOSDilma Soares Borel
José Francisco das Chagas
Karine Passos
Juvenal Moura da Cruz
Francisco Ferreira Soares
Luan Lázaro da Costa
Clebes Inacio de Almeida
Eli Lemos Batista
Genival Amorim Pereira
Wellerson de Souza Barroso
Graciana Almeida de Souza
Antônio Gonçalves Júnior

Cidadã
Câmara

Informativo Mensal da Câmara Municipal de Iúna Iúna/ES, julho de 2022  |  Ano X  |  Número 113



tificações, sem óbito.

O uso de máscaras volta a ser 
obrigatório nas unidades de 
saúde e escolas e passa a ser 
recomendado nos demais am-
bientes.

Em caso de suspeita ou sinto-
mas, a orientação é procurar a 
unidade de saúde de referência 
para realizar um teste ou com-
parecer à Praça do Ginásio de 
Esportes, das 8h às 11h.
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Calendário das sessões
8 de agosto (segunda-feira)
18 de agosto (quinta-feira)

29 de agosto (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Covid-19: servidores 
da Câmara fazem 
testagem rápida
A ação faz parte das atividades da Secretaria de Saúde em combate à Covid-19

Servidores da Câmara de Iúna 
passaram por testagem de Co-
vid-19 em uma ação da Secre-
taria de Saúde para ampliar 
testagem da doença e realizar 
mapeamento no município. Na 
sede do prédio Legislativo ne-
nhum caso da doença foi diag-
nosticado.

O presidente da Câmara Muni-
cipal, Edson Márcio de Almei-
da, participou da ação com os 
servidores. 

“Estamos acompanhando os tra-
balhos, vendo as ações de com-
bate à doença e as campanhas 
de vacinação, então é importan-
te que a população procure se 
vacinar e seguir ainda medidas 
de prevenção. Parabéns aos pro-
fissionais de saúde, incansáveis 
na luta contra a Covid-19”, co-
mentou Edson de Almeida.

No “Boletim Covid” do dia 27 
de julho, o município registrou 
três casos confirmados, 13 no-

Pesagem obrigatória 
para beneficiários do 
Auxílio Brasil
Cidadão deve apresentar cartão do Bolsa Família, cartão de 
vacina em dia, cartão de pré-natal (para gestantes) e exame 
preventivo do último ano (quando for o caso)

A Prefeitura de Iúna convoca 
os beneficiários do programa 
Bolsa Família/Auxílio Brasil 
para comparecerem à Uni-
dade Básica de Saúde, Posto 
Quilombo, para pesagem em 
horário entre 7h30 às 16h.

Devem ser pesadas mulheres 
entre 0 e 44 anos, crianças de 
0 a 7 anos e gestantes, que 
devem apresentar o cartão do 
Bolsa Família, cartão de vaci-
na em dia, cartão de pré-natal 
(para gestantes) e exame pre-
ventivo do último ano.

O objetivo principal da pesa-

gem é realizar o acompanha-
mento do estado nutricional 
dos beneficiários do Bolsa 
Família. O não cumprimento 
da pesagem pode resultar 
no bloqueio do benefício.

Por meio das condicionalida-
des, o governo federal con-
segue identificar as famílias 
que estão com dificuldade 
de acessar os serviços de 
educação e saúde. Nesses 
casos, elas passam a rece-
ber atenção prioritária da 
assistência social para que 
voltem a ter acesso a esses 
serviços regularmente.



Projeto amplia utilização 
do transporte público escolar 
para servidores do 
ensino estadual e 
federal

Os vereadores de Iúna 
também aprovaram no 
mês de julho o Projeto de 
Lei nº 30/2022 que per-
mite o uso do transporte 
escolar por professores 
e demais servidores da 
Educação Municipal, Fe-
deral e Estadual. Apro-
vado por unanimidade, 
o documento atualiza 
outro projeto aprovado 

Inscrições abertas para o 8º Concurso 
Municipal de Cafés de Qualidade
Cafeicultores interessados em participar de um dos principais eventos do Caparaó capixaba devem se 
inscrever até o dia 26 de agosto. Este ano serão distribuídas premiações que somarão R$ 45 mil

O 8º Concurso Municipal de 
Cafés de Qualidade de Iúna 
está com inscrições abertas 
até o dia 26 de agosto. A edi-
ção deste ano contará com 
premiações que somarão R$ 
45 mil para os produtores 
dos melhores cafés do muni-
cípio, em três categorias (ce-
reja descascado, coco/café 
natural e fermentado).

Os interessados devem com-
parecer à secretaria Munici-
pal de Agricultura, no prédio 

anexo ao Parque de Exposições 
de Iúna, para conferir o edital 
do concurso, orientações para 
coleta das amostras de café e 
para preencher a ficha de ins-
crição. Os produtores, no ato 
da inscrição, deverão apresen-
tar cópia dos seguintes docu-
mentos: identidade com foto, 
comprovante de quitação de 
débitos com o fisco, cópia da 
inscrição de produtor rural - in-
cluindo a última nota de venda 
da produção agrícola, com data 
de emissão não anterior a 01 

no ano passado, ampliando a 
utilização do transporte tam-
bém para demais servidores 
da educação e também para 
os demais níveis da federação.

De acordo com o projeto, os 
profissionais da educação po-
derão utilizar do serviço de 
transporte quando houver 
assento disponível e o veículo 
não desviar rota com intuito 

de janeiro de 2021.

O primeiro colocado em cada 
categoria receberá o prêmio 
de R$ 5 mil. Serão premiados 
ainda os produtores dos lotes 
de cafés de qualidade até a 10ª 
posição. O edital completo com 
a definição das premiações 
pode ser conferido no portal da 
Prefeitura de Iúna. 

O concurso é uma realização da 
Prefeitura Municipal em parce-
ria técnica com o Incaper.

8º CONCURSO MUNICIPAL DE CAFÉS DE QUALIDADE

Inscrições
Até 26/08

Na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, na Avenida 
Aminthas Osório de Mattos, 1181 – Niterói – Iúna/ES, 
no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas.

12/09/2022 a 23/09/2022 Período de coletas das amostras.

03/10/2022 a 07/10/2022 Etapa de Provas de Café.

20/10/2022
Divulgação do resultado e premiações dos vencedores 
do concurso de qualidade de café arábica.

de atendê-los. A medida 
não traz impacto aos orça-
mentos estaduais e munici-
pais.

A iniciativa beneficia espe-
cialmente os professores e 
servidores da educação da 
zona rural, e que precisam 
fazer deslocamentos se-
melhantes aos feitos pelos 
alunos.

Os profissionais da educação poderão utilizar 
do serviço de transporte gratuito quando houver 
assento disponível e o veículo não desviar rota 

julho de 2022



Agricultura: prazo para emissão 
da Declaração de Aptidão é 
prorrogado Os agricultores terão, agora, até 31 de outubro 

para solicitar a emissão Documento de 
Aptidão ao Pronaf (DAP), que é gratuita

A emissão do Documento de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) foi pror-
rogada. Os agricultores terão, 
agora, até 31 de outubro para so-
licitar a emissão, que é gratuita. 

A partir de 1° de novembro o 
DAP será substituído pelo Ca-
dastro Nacional da Agricultura 
Familiar (CAF) na identificação 
dos agricultores familiares e 
que é a porta de entrada das 
políticas de apoio aos peque-
nos produtores rurais.

A ampliação do prazo atende a 
um pleito dos gestores munici-
pais interessados em emitir o 
documento. Isso porque eles 
vinham se mostrando preocu-
pados com o prazo, já que não 
conseguiram o credenciamen-
to na Rede CAF. 

Com a prorrogação, serão evi-
tados transtornos aos produto-
res familiares no início do pró-
ximo plano-safra previsto para 
início em 1° de julho.

Os agricultores com DAP venci-
da deverão buscar a atual rede 
de emissores composta por sin-
dicatos e empresa estadual de 
extensão rural. 

O alerta é feito pela Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM), que reforça que as pre-
feituras interessadas em emitir 
o CAF a partir de novembro 
poderão solicitar no Portal de 
Serviços da plataforma do Go-
verno Federal.

Documento é essencial para o agricultor familiar
A DAP é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda e também para acessar uma linha de crédito do Pronaf

A Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) aler-
ta para o prazo de emissão da 
DAP, já que é um documento es-
sencial para o agricultor familiar 
acessar mecanismos de crédito e 
programas de compras alimenta-
res governamentais, como o Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE).

A Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(DAP) é o instrumento utilizado 
para identificar e qualificar as 
Unidades Familiares de Produ-
ção Agrária (UFPA) da agricultura 

familiar e suas formas associa-
tivas organizadas em pessoas 
jurídicas.

A DAP é a porta de entrada do 
agricultor familiar às políticas 
públicas de incentivo à produ-
ção e geração de renda. Como 
uma identidade, o documento 
tem dados pessoais dos do-
nos da terra, dados territoriais 
e produtivos do imóvel rural 
e da renda da família. Para 
acessar uma linha de crédito 
do Pronaf, por exemplo, é im-
prescindível a DAP, pois nela 
consta informações que darão 
segurança jurídica para as tran-
sações de financiamentos.

Além dos agricultores/as fa-
miliares, são beneficiários da 
DAP pescadores artesanais, 
aquicultores, maricultores, 
silvicultores, extrativistas, 
quilombolas, indígenas, as-
sentados da reforma agrária 
e beneficiários do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF).

Fonte: Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA)

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAR A EMISSÃO DE DAP

Para obter a Declaração, é necessário ir até a sede de uma entidade emissora de DAP 
em funcionamento no seu município ou nas proximidades e ter em mãos:

4Carteira de identidade (RG);

4CPF; e

4Documentos do (a) cônjuge: RG e CPF (apenas para 
as pessoas casadas ou sob regime de união estável).

ONDE SOLICITAR A DAP

Para emissão da DAP, o (a) beneficiário (a) deverá juntar 
a documentação pertinente e procurar:

4Os Sindicados e Associações de Trabalhadores 
da Agricultura Familiar ou Sindicatos Rurais

4Os escritórios das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão

4Escritórios regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)


