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IUNENSES SÃO HOMENAGEADOS POR SE
DESTACAREM NA LITERATURA E ECONOMIA
ESCRITOR LUIZ SÉRGIO QUARTO E A ECONOMISTA ANDRESSA RODRIGUES PAVÃO RECEBEM MOÇÃO DE
APLAUSOS
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Com o intuito de reconhecer as personalidades de destaque, os vereadores de Iúna promoveram
moção de congratulações e voto de louvor, respectivamente, para a economista Andressa
Rodrigues Pavão, pelos resultados dos seus estudos e trabalhos de destaque a nível estadual, e
para o professor e escritor Luiz Sérgio Quarto pelo lançamento da 3ª edição do livro ?Os
Manacás Estão Floridos?.
Andressa Pavão recebeu prêmio do Conselho Regional de Economia por artigo sobre análise
de fatores que determinam o trabalho infantil no Espírito Santo, é doutora em Economia, pela
Universidade de São Paulo, e reúne experiência em órgãos públicos como Sefaz-ES,
Bandes, Sedu e Ufes.
?Fiquei muito feliz de ver uma pessoa tão nova com um currículo extenso. Parabéns à
Andressa pelas conquistas. É um orgulho para o município ter uma profissional de destaque?,
comentou o vereador proponente da homenagem, Rogério Cézar.
Já o professor e escritor Luiz Sérgio Quarto recebeu voto de louvor do vereador José Saloto
pelo lançamento da 3ª edição do livro ?Os Manacás Estão Floridos?, realizado no dia
14 de agosto, na Casa de Cultura.

Avenida Presidente Vargas, 124, n.124, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
camaraiuna.es.gov.br | contato@camaraiuna.es.gov.br | (28) 3545-1458 | (28) 3545-1996 |

Página 1

CÂMARA DE IUNA-ES

?Além desse livro, Luiz Sérgio é autor de várias outras obras com grande
reconhecimento em todo o Estado do Espírito Santo. Como filho de Iúna, ele dignifica o nome do
município por onde passa. Além de escritor, é professor de didática da pedagogia com
cadeiras em Linhares e Guarapari?, explicou o vereador proponente José Saloto.
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