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Ginásio totalmente reformado

UMA NOVA IBATIBA

A PREFEITURA DE IBATIBA E O GOVERNO DO ESTADO ESTÃO INVESTINDO MAIS DE R$ 2 MILHÕES NAS “PARALELAS DA BR-262”.
OBRAS A TODO VAPOR

AGRICULTURA FORTE

v

O novo ginásio poliesportivo Éden Faustino Bernardo foi totalmente reformado. Um
espaço moderno para jovens e adultos
praticarem atividades físicas.

EDUCAÇÃO EM DIA

Cinco

escolas foram
reformadas com

recursos próprios
e uma em parceria
com o Governo
do Estado. É
educação de
qualidade para
nossas crianças.
REESTRUTURAÇÃO DA CASA
LAR E CONSTRUÇÃO DO CENTRO
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS.

A PREFEITURA DE IBATIBA ATENDEU A
MAIS DE 300 DEMANDAS DE
PRODUTORES RURAIS, POR MEIO DE
UMA DAS LINHAS DO PRONAF.

ASSISTÊNCIA A QUEM PRECISA

TURISMO E CULTURA EM ALTA

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE
GARANTE AO CIDADÃO A ESCRITURA DE
SUA RESIDÊNCIA ESTÁ EM ANDAMENTO
NO MUNICÍPIO. ELA JÁ CHEGOU AO BAIRRO
LACERDA. UMA VITÓRIA DE CADA CIDADÃO
QUE LUTA PELA CASA PRÓPRIA.

MEIO AMBIENTE BEM CUIDADO

MAIS SAÚDE

A COLETA SELETIVA E A REFORMA DA USINA
DE TRIAGEM GARANTEM UMA CIDADE
MAIS LIMPA E QUE PROTEGE SEU MEIO
AMBIENTE. É A IBATIBA DO FUTURO.

DESDE 2017, O MUNICÍPIO VEM AUMENTANDO O NÚMERO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE SÃO OFERECIDAS AOS CIDADÃOS DE IBATIBA.

SHOW NOS ESPORTES
IBATIBA MARCOU PRESENÇA NA

RURALTUR 2019 E FOI CENÁRIO DE

VÁRIOS EVENTOS COMO O PROSA E
RANGO, O MOTOFEST E O OKTROPFEST.

A PREFEITURA FORNECEU, PELA PRIMEIRA VEZ,

UNIFORMES, BOLAS E REDES PARA OS TIMES

QUE JOGARAM NO CAMPEONATO TAÇA TROPEIRO.
NOVE AGREMIAÇÕES DISPUTARAM A TAÇA.
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2019: UM ANO DE DESAFIOS E VITÓRIAS

LINDON JONHSON

LUCIANO PINGO

VICE-PREFEITO DE IBATIBA

PREFEITO DE IBATIBA

Foi um ano de desafios e vitórias. Muito foi feito nestes três anos de governo e há ainda muito o que fazer.
É tempo de identificar os problemas e buscar soluções
para que nossa Ibatiba cresça ainda mais. E seguimos
firmes. Seguimos adiante, como deve ser.
Agradeço aos cidadãos ibatibenses, sempre dispostos a construir um município melhor, aos que estão conosco, colocando em prática nosso projeto para o crescimento do município.
Também registro a gratidão ao Governo do Estado,
Deputados Estadual e Federal; Senadores da República,
enfim, todas as forças políticas que estão colaborando
com a Terra dos Tropeiros.

Sou cidadão Ibatibense e, como você, luto para
o melhor em nossa cidade. Nesses três anos à frente da prefeitura me pautei pela seriedade e responsabilidade com o dinheiro público. E venho
aqui prestar contas do trabalho da nossa equipe,
a qual sou muito grato pela dedicação que cada
servidor tem com nosso povo.
Nossa caminhada está sendo repleta de desafios, enxugamos a máquina pública, resgatamos
nossa capacidade de investimentos, reconquistamos nossa credibilidade, trabalhamos com honestidade e transparência.
E 2019 foi o ano da Educação. Escolas bem cuidadas são porta de entrada para nossas crianças
olharem o mundo com espírito crítico e empreendedor. Eles são nosso futuro. E nosso futuro está
bem cuidado.

CONTATO DIRETO

Foi o ano de mudar a cara da cidade, com as paralelas da BR-262, há tanto tempo desejadas pela
população. E agora, elas são realidade. Não foi fácil, mas é recompensador olhar nossa Ibatiba hoje
e ver uma cidade que renasceu.
Agradeço a Deus, por olhar por nós com tanto amor.
Agradeço aos meus familiares, à Câmara de Vereadores, ao nosso vice-prefeito, Dr. Jonhson, a todos os
servidores, que não poupam esforços para fazer nossa
Ibatiba crescer. Obrigado. Juntos, somos fortes.
Nesta terra de tropeiros, todos nós trazemos o
espírito desbravador e forte desses homens que
não temiam os desafios e o desconhecido. Obrigado, cidadão ibatibense. Essa vitória é sua.
Vamos para mais um ano de desafios. Não tememos. Somos desbravadores. Avante, tropeiros! Viva
Ibatiba.

IBATIBA CONECTADA, PRESTAR CONTAS É UMA PROVA
DE TRANSPARÊNCIA, POR ISSO ACREDITAMOS NOS CANAIS
QUE LIGAM A PREFEITURA AO CIDADÃO

Na página do Facebook da Prefeitura de Ibatiba, já são mais de 5,2 mil seguidores acompanhando de perto as ações administrativas e os acontecimentos do município diariamente. Faça parte
desse grupo e curta nossa página: facebook.com/prefeituradeibatiba

HOMENAGEM
No dia 7 de março, Ibatiba perdeu um grande
ícone da vida pública, o
ex-prefeito Soniter Miranda
Saraiva, aos 79 anos. Soniter
foi chefe do Executivo de 1989 a
1992 e de 2001 a 2004. Também foi vereador no
município e deixou um grande legado de obras e
contribuições sociais.
A ele, toda nossa gratidão e reverência.

COMUNICA IBATIBA: TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O Comunica Ibatiba é o programa de rádio da
Prefeitura de Ibatiba produzido para dar amplo
acesso à população dos atos administrativos,
promovendo o conhecimento sobre o emprego dos tributos e estimulando a participação
popular nas decisões dos rumos do município.
O Comunica Ibatiba vai ao ar toda sexta-fei-

EXPEDIENTE

ra, a partir das 11h30, na Rádio Mania FM, e tem
notícias, entrevistas, utilidade pública, agenda
dos acontecimentos, participações especais e
muito mais. Sintonize!
Para contribuir com o COMUNICA IBATIBA,
mande sua mensagem de áudio ou texto para
o WhatsApp (28) 99943 5064.

Informativo de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
de Ibatiba – julho de 2018 a dezembro de 2019
Prefeito: Luciano Pingo
Vice-prefeito: Lindon Jonhson
Chefe de Gabinete: Nilcéia Horsth Ferreira Santos
Procurador: Bruno Roberto Carvalho
Controlador (a): Andressa Pereira da Silva
Secretaria de Administração: Fernando Vieira
Secretaria de Assistência Social: Vanderlei Ribeiro (atual)
/ Carla Pereira Pinto (anterior)

Face: prefeituradeibatiba
Instagram: @prefeituradeibatiba
Whatsapp: 28 99943-5064
YouTube: Prefeitura de Ibatiba
www.ibatiba.es.gov.br

Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio: César Ferreira da Silva (atual) / Antônio Gomes (anterior)
Secretaria de Educação: Djalma Gonçalves
Secretaria de Esporte e Lazer: Djalma Gonçalves (interino)
Secretaria de Finanças: Diego Pereira Huguinim
Secretaria de Interior e Transportes: Samuel Dias (atual) / Ezequias Mariano (anterior)
Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo: Carlos Roberto Fonseca (atual)
/ Vanderlei Ribeiro (anterior)
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: Ezequias Mariano (atual) / Samuel Dias (anterior)
Secretaria de Saúde: Nilcilaine Hubner Florindo(lincenciada) / Karla simões (interina)
Assessoria de Comunicação: Giuliana Pedrini
Colaboração: Thompsom Griffo, Jerry Adriani e Cassio Vinícius Monteiro de Oliveira

OBRAS A TODO VAPOR
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ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO
Os alunos da Escola Davi Gomes passaram a utilizar
o novo ginásio poliesportivo para as aulas de Educação Física. Um incentivo a mais para os jovens.

UM NOVO GINÁSIO
A Prefeitura de Ibatiba investiu mais de R$ 500 mil no novo ginásio poliesportivo Éden
Faustino Bernardo, que foi entregue à comunidade em agosto deste ano. A estrutura conta
com quadra, piso profissional, sistema de ventilação de última geração, acessibilidade,
novos banheiros e bebedouros.

FISIOTERAPIA
NA MELHOR
IDADE
O programa da fisioterapia para a terceira
idade também passou a
ser oferecido no ginásio poliesportivo. Mais
motivação e saúde para
aqueles que já fizeram
tanto por todos nós.
“Eu achei o espaço
maravilhoso. É uma
oportunidade de todos nós, da terceira
idade, conquistarmos
mais saúde.”
Maria Avelina de
Miranda, participante do programa de
fisioterapia para a
terceira idade

DEZEMBRO 2019

ILUMINAÇÃO
MAIS EFICAZ E
ECONÔMICA
Mais de meio milhão de
reais foram investidos
na iluminação pública.
As lâmpadas convencionais foram substituídas por lâmpadas de
LED em quase 500
pontos da cidade. Além
de mais eficazes, essas
lâmpadas também
geram economia aos
cofres públicos, pois
consomem até 60%
menos energia.

OBRAS A TODO VAPOR
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CIDADE DE CARA NOVA: AS PARALELAS

DA BR-262 SÃO REALIDADE

PRAÇAS MUDAM O VISUAL DOS BAIRROS
ANTES

ANTES

PRAÇA GERALDO
CABRAL DE MIRANDA

PRAÇA GERALDO
CABRAL DE MIRANDA

ANTES
DEPOIS

PRAÇA GERALDO
CABRAL DE MIRANDA

DEPOIS

RUAS RECUPERADAS

ENTO
TIM

PRAÇA GERALDO
CABRAL DE MIRANDA

DEPOIS

PRAÇA GERALDO
CABRAL DE MIRANDA

PRAÇA GERALDO
CABRAL DE MIRANDA

MI
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S

MAIS DE R$ 2 MILHÕES ESTÃO SENDO INVESTIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS NAS CHAMADAS “PARALELAS DA BR262”, VIAS QUE PASSAM AO LADO DA RODOVIA FEDERAL. TODA A CIDADE SERÁ BENEFICIADA E,
DE FORMA MAIS DIRETA, OS BAIRROS VILA NOVA, TROCATE E FLORESTA. AS OBRAS ESTÃO SENDO
FEITAS COM INVESTIMENTOS DA PREFEITURA DE IBATIBA E DO GOVERNO DO ESTADO E JÁ FORAM
INICIADAS DOS DOIS LADOS DA RODOVIA.

DEPOIS

0

D E R $ 70

MAIS DE TRÊS
MIL METROS
QUADRADOS DE
CALÇAMENTO
Estão em andamento
as obras de drenagem
e pavimentação em
dois bairros de Ibatiba,
bairro Novo Horizonte
e Chácara do Soniter,
por meio de convênio
com o Ministério das
Cidades, um investimento de R$ 700 mil.
O projeto também
prevê sinalização e
acessibilidade.

PRAÇA DONA TIAFA

O serviço de tapa buracos é contínuo. Várias e importantes ruas da cidade foram recuperadas para melhorar o trânsito. A prefeitura trabalha o ano todo para
manter as ruas, tanto na área urbana, quanto na rural, em perfeito estado.

MAIS RUAS CALÇADAS
A Prefeitura de Ibatiba assinou vários convênios para pavimentação, sinalização e drenagem das ruas da cidade. O
investimento será de mais de R$ 3 milhões em ruas dos
bairros Ipê, São José e Bela Vista. As obras vão primar
também pela acessibilidade, com a calçada cidadã.

Ibatiba ganhou duas novas praças onde antes existiam áreas
subutilizadas. O investimento de quase R$160 mil gerou uma
grande transformação na Praça Geraldo Cabral de Miranda,
no bairro Boa Esperança, com bancos, pinturas, pisos, paisagismo e nova iluminação. Outro ponto, no bairro Chácara
de Alvarino, também ganhou um novo local para a população desfrutar bons momentos, a Praça Dona Tiafa.

OBRAS A TODO VAPOR
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DE R$

ASSISTÊNCIA A QUEM PRECISA
A prefeitura também anunciou outras obras na
área social: a reestruturação da Casa Lar, um investimento de quase R$ 200 mil e a construção
do Centro de Atendimento Socioassistencial,
que está na fase final da obra, com investimento
previsto de R$ 400 mil.

MIL
”

INVE
S

CONVIVENDO E FORTALECENDO OS VÍNCULOS

DEZEMBRO 2019

MOBILIDADE
Aos poucos a mudança vai se instalando por toda parte. Já vemos mais acessibilidade, temos mais estacionamentos, melhorou a circulação . Os espaços urbanos
estão sendo planejados para garantir mais qualidade de
vida para os cidadãos e um trânsito mais humanizado.

A CHUVA JÁ NÃO CAUSA TRANSTORNOS

Em maio deste ano, a prefeitura anunciou o investimento de quase meio milhão de
reais para a construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
A área abrigava o antigo Projeto PETI, no bairro Lacerda Sudré de Assis. A obra já
está em fase final e é uma parceria da prefeitura com o governo do Estado.

Os moradores do bairro Brasil Novo, que antes
sofriam com as enchentes causadas pelas chuvas,
podem comemorar. Nem mesmo os temporais que
causaram tantos transtornos em todo o Espírito
Santo geraram problemas no bairro. Os trabalhos
de drenagem e calçamento passaram no teste.

A

DANÇA
MU

...MAS ISSO É PÁGINA
VIRADA. CONFIRA

ÁGINA
P
A

E VEJA

VIR
E

AS ESCOLAS ESTAVAM ASSIM...

EDUCAÇÃO EM DIA
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SANTA MARIA COM QUADRA E ESCOLA NOVA

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

As reformas da quadra e da Escola Municipal de Santa Maria foram entregues este ano. Os projetos foram elaborados e pensados para deixar a escola e a quadra modernas e confortáveis para as crianças e profissionais. Na quadra a maior intervenção foi no piso, que foi substituído. Foi feita pintura e também banheiros exclusivos, além de
troca de telas, conserto da iluminação, pintura das estruturas e acesso à quadra independente. Já no prédio da escola foi feito o telhado termoacústico, novo piso e pintura, cozinha repaginada, manutenção da parte hidráulica e elétrica, e construção da rede de esgoto. O investimento foi de mais de R$ 700 mil.

ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO,
NO BAIRRO NOVO HORIZONTE:
MAIS DE 600 ALUNOS BENEFICIADOS

Em setembro, foi inaugurada a primeira etapa da reforma geral
da Escola Municipal Helena Almocdice Valadão, no bairro Novo
Horizonte. As obras contemplaram a parte superior do prédio,
com ampliação, troca de portas, janelas, telhados e piso. Além
disso, o espaço ganhou nova pintura e banheiros totalmente reformulados, além da reforma nas instalações hidráulica e elétrica. Na unidade estudam aproximadamente 600 alunos da educação infantil ao segundo ano e é a primeira vez que o prédio,
inaugurado há aproximadamente 20 anos, passa por obra desse
porte, um investimento total de R$ 742 mil de recursos próprios
da prefeitura. As obras da segunda etapa estão a todo vapor.

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA
ESCOLA DE SANTA CLARA

ESCOLA DE CACHOEIRA ALEGRE, EM
VICENTE AMÉLIO, TOTALMENTE REFORMADA
CLEIDIANA SOARES DE
OLIVEIRA CARNEIRO
“EU ESTOU ALEGRE PORQUE
A GENTE QUE É MÃE QUER O
MELHOR PARA O NOSSO FILHO.
E ELE CHEGOU ELOGIANDO O
BANHEIRO, A SALA. SABENDO
QUE ELE ESTÁ EM UMA ESCOLA
BONITA, ME DEIXA MUITO FELIZ.”
MÃE DE ALUNO DA ESCOLA
HELENA ALMOCDICE VALADÃO.

Em agosto, a Prefeitura de Ibatiba entregou a reforma geral da Escola Municipal Cachoeira
Alegre, na comunidade Vicente Amélio. A escola foi reformada com recursos próprios de
quase R$ 155 mil. A unidade ganhou telhados novos, pintura nas portas, janelas e paredes.
Mais conforto e segurança para as nossas crianças. Foi instalada também uma grade para
fechamento da área da cozinha, para a segurança patrimonial. E em matéria de proteção,
um alambrado novo ao redor da unidade está fazendo as diferença.

MERENDA DIRETO DO CAMPO
JOSIANE PEREIRA DIAS
“FICOU MAIS AREJADA, MAIS
VENTILADA, ENTÃO ESTÁ UM
AMBIENTE MAIS TRANQUILO E
FRESCO PARA AS CRIANÇAS
ESTUDAREM.”
JOSIANE PEREIRA DIAS, DONA DE
CASA E MÃE DE ESTUDANTES DA
ESCOLA HELENA ALMOCDICE

Pratos mais saborosos e saudáveis na merenda escolar. As crianças do município podem contar com alimentos frescos, vindos direto do campo. Além de produtos de
melhor qualidade para os estudantes, a iniciativa de buscar fornecedores de alimentos
junto aos agricultores familiares só gera ganho: a oferta desses alimentos já supera os
30% estabelecidos em lei e uma forma de valorizar ainda mais os homens e mulheres do
campo. De 2018 para 2019, o investimento saltou dos R$ 100 mil para mais de R$ 500 mil
por ano. O número de fornecedores praticamente dobrou.

A escola da comunidade de Santa Clara
ganhou três novas salas de aula, além
de melhorias no piso, na pintura e no
sistema hidráulico. O investimento, uma
parceria entre a Prefeitura de Ibatiba
e o Governo do Estado, foi de quase
R$ 670 mil. Com a intervenção, foram
criadas 50 novas vagas para crianças de
quatro e cinco anos de idade.

ADEUS CALOR
EM SALA DE AULA
O calor não vai mais incomodar
professores e alunos. Em outubro,
a prefeitura adquiriu 53 aparelhos
de ar-condicionado para as escolas municipais. Eles foram adquiridos
com recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). O investimento foi de R$ 100
mil e a expectativa é de que, no início do ano letivo de 2020, as escolas David Gomes, Eunice Pereira da
Silveira, Adelaide Rodrigues Moreira
e as creches CMEI Maria José Faria
e CMEI Branca de Neve já estejam
com o aparelho instalado e funcionando em todas as salas de aula.

EDUCAÇÃO EM DIA
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ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÉ, EM
CRICIÚMA, TEM MAIOR REFORMA EM 20 ANOS
Em setembro, a Prefeitura de Ibatiba entregou à comunidade de Criciúma a Escola
Municipal Agenor de Souza Lé totalmente
reformada. A obra envolveu revestimento
e pintura; troca da instalação elétrica e hidráulica; novas portas e a substituição das
básculas por janelas de vidro para obter
mais ventilação e iluminação nas salas. A
escola ganhou rampa de acessibilida-

de e a principal melhoria foi a substituição
da estrutura do telhado, que estava toda
comprometida. O trabalho foi executado
com recursos próprios do município na ordem de R$ 200 mil. Além desse valor, teve
investimento também da escola, que usou
dinheiro arrecadado em eventos escolares
na reforma da cozinha e sala de almoxarifado, completando assim as melhorias.

JÉSSICA FILGUEIRA

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

“EU ACHO QUE A REFORMA DA ESCOLA FOI
ÓTIMA, PORQUE OS ALUNOS E A POPULAÇÃO
SÃO MERECEDORES. ESTAVA UMA
SITUAÇÃO MUITO RUIM, COM AS CRIANÇAS
CORRENDO RISCOS. ESPERO QUE DAQUI
PRA FRENTE SÓ VENHA COISA BOA PARA
NOSSA POPULAÇÃO.” OPERADORA DE CAIXA,
MORADORA DE CRICIÚMA

MAIS CONFORTO PARA ALUNOS E PROFESSORES
DA ESCOLA ELIANA MARLENE COITINHO, EM PEROBAS
Também em agosto foi entregue a reforma da Escola Municipal Eliana Marlene Coitinho, de Perobas. Além do pátio,
a escola ganhou pintura nova, telhado e
outros benefícios que estão proporcionando mais conforto e segurança para
os profissionais da educação e para os
quase 150 alunos. Um investimento realizado com recursos próprios da prefeitura, no valor de quase R$ 160 mil reais.

“COM APOIO DA PREFEITURA, A GENTE TEM CONSEGUIDO
VÁRIOS AVANÇOS, PRINCIPALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE,
EDUCAÇÃO E, AGORA, ESPORTE. NÓS SOMOS VÁRIAS MÃES
UNIDAS E COM A AJUDA DA PREFEITURA, A GENTE VAI LONGE.”
MÃE DE AUTISTA E UMA DAS IDEALIZADORAS DA UNIÃO DE
MÃES DE ANJOS AZUIS DE IBATIBA (UMAI)

Em junho, a Feira Verde de Ibatiba levou milhares de pessoas às ruas do
Centro da cidade. Ao todo, 26 stands
de escolas e convidados mostraram
ideias criativas e sustentáveis. A exposição terminou com um prêmio de um
data show novo para a Escola Helena
Almocdice Valadão, que mostrou artesanatos feitos de material reciclado.

O SR. NICANOR ABRIU AS PORTAS DA SUA CASA PARA
AS DEMANDAS DA ESCOLA DURANTE AS OBRA. ELE
CONTOU QUE A REFORMA É MUITO IMPORTANTE PARA OS
ALUNOS. “É MUITO IMPORTANTE PARA OS MEUS NETOS,
PARA ESSAS CRIANÇAS DE TODAS AS PEROBAS, DA
COMUNIDADE ÁGUA LIMPA, TODOS PRECISAVAM DESSA
REFORMA. E ESSA REFORMA VEIO NA HORA CERTA”.

Desde março deste ano as merendeiras da
rede municipal de ensino estão recebendo
adicional de insalubridade. É a primeira vez que
a classe recebe esse benefício em Ibatiba,
confirmando o respeito que a prefeitura
tem com os colaboradores. Ao todo são 45
profissionais beneficiados, entre efetivos e
de designação temporária, o que garante um
ganho de 20% sobre o vencimento base no
final do mês e também representa uma injeção
de valores na economia do município.

JEANE SCARDINI

FEIRA VERDE,
CRIANÇAS CONSCIENTES

SR. NICANOR, MORADOR DA COMUNIDADE DE PEROBAS

MAIS DINHEIRO PARA QUEM
CUIDA DE NOSSAS CRIANÇAS

Ibatiba conta com 12 professores de apoio que acompanham crianças com
necessidades especiais nas salas de aula da rede municipal de ensino.

CONHECIMENTO É A MELHOR FERRAMENTA
A Escola Municipal Davi Gomes teve muita criatividade e dedicação em sua 1ª Feira Multidisciplinar
do Conhecimento, que aconteceu em agosto. Foi um dia inteiro de apresentações musicais e
estandes das disciplinas, combinando elementos de arte, ciência e tecnologia.

GREICI KELLY VIEIRA CARVALHO

JOSIANE MARINA SANTIAGO
DE ASSIS CARVALHO

“PARA GENTE FOI MUITO BOM, FOI
UM RECONHECIMENTO DO NOSSO
TRABALHO, DO QUE A GENTE PASSA
NA COZINHA, EU ACHO QUE TEM
RISCO MESMO. E O DINHEIRO É UM
EXTRA QUE AJUDOU DEMAIS.”

“REALMENTE A GENTE SE SENTIU
VALORIZADA PORQUE EU NEM
SABIA QUE A GENTE TERIA ESSE
DIREITO. FEZ A DIFERENÇA,
AJUDOU MUITO.”

MERENDEIRA HÁ MAIS DE DEZ ANOS

MEMÓRIA BEM CUIDADA

TRABALHA COMO MERENDEIRA
HÁ QUASE DEZ ANOS

Em setembro, a Escola Municipal Adelaide Rodrigues Moreira, em Santa Clara, promoveu a Feira Cultural Raízes da Vila. O objetivo foi valorizar a memória
da comunidade e despertar o interesse dos alunos no assunto. O evento contou com desfile, acompanhado pela fanfarra do projeto Municipal “Encanto dos Tropeiros”, que conduziu todos até a quadra, onde os alunos fizeram apresentações e expuseram trabalhos em estandes.

AGRICULTURA FORTE
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AUXÍLIO AO
HOMEM DO CAMPO
A Prefeitura de Ibatiba atendeu a mais de 300 demandas de produtores rurais, por meio de uma das
linhas do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com a disponibilização de
hora/máquina abaixo do custo praticado no mercado. A ação atendeu a mais de 30 localidades de
2018 até agora. Os equipamentos foram utilizados
para abertura de carreadores, facilitando o acesso às lavouras e a escoação dos produto. Também
houve grande demanda por abertura e limpeza de
caixas secas, entre outros. Atualmente estão disponíveis três retroescavadeiras e cinco tratores
agrícolas, duas grades de arrasto, um tanque maconel, uma batedeira de cereais, uma forrageira e
três rotativas.

FEIRINHA DO PRODUTOR: Em 2019, foram injetados mais de R$ 80 mil
na feirinha do produtor por meio do pagamento do tíquete feira.

MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO
MARLI ANDRADE DA SILVA SILVEIRA
“ESSES EQUIPAMENTOS VÃO AJUDAR A TODOS OS AGRICULTORES FAMILIARES.
ELES DEPENDEM MUITO DELES PARA FAZER O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
E AGORA, NÃO VÃO PRECISAR PAGAR OUTRAS PESSOAS PARA ISSO. É MAIS
SEGURANÇA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR”.
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE IBATIBA

MAIS DE
20 EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS ENTREGUES PARA
AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES

ELIEL PAULA VIEIRA

Doze lotes de equipamentos e implementos agrícolas foram disponibilizados
para parceria do município com produtores rurais, por meio do Chamamento
Público de Organizações da Sociedade Civil, que foi feito em abril.

“NÓS DEPENDEMOS DISSO, OS AGRICULTORES FAMILIARES NÃO TÊM
CONDIÇÕES DE COMPRAR ESSES EQUIPAMENTOS. ATÉ RETROESCAVADEIRA
CHEGOU, O QUE AJUDOU NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS E NO
ESCOAMENTO DO CAFÉ. É UMA AJUDA IMENSA.
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
DA CABECEIRA DO PERDIDO, IBATIBA

AGRICULTURA FORTE
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OS MELHORES ESTÃO AQUI

CAFÉ DE QUALIDADE E ENCONTRO DE PRODUTORES

No final do setembro foram anunciados os vencedores
do Concurso de Qualidade do Café de Ibatiba 2019.
A edição registrou uma superação da qualidade das
amostras em relação a edição anterior. Participaram representantes de 12 comunidades diferentes, ao todo
20 cafeicultores inscritos e, das amostras de café, 11
tiveram notas acima de 80 pontos na análise sensorial,
pontuação que caracteriza um café de alta qualidade
ou café especial, contra sete amostras que atingiram
essa marca no ano anterior.

O 16º Encontro de Produtores de Café de Ibatiba no início de outubro, na sede da Secretaria de Agricultura - Seag, reuniu
centenas de produtores de cafés e outros atores dessa cadeia produtiva que é a principal responsável pela economia do
município. Na oportunidade foi inaugurada a reforma da sala de degustação de café.

SALA DE PROVA

ANÁLISE DE SOLO

A Sala de Degustação (Prova) de Ibatiba foi reinaugurada em outubro, durante o 16º Encontro de Produtores de
Café. Foi um marco para a cidade, pois
o espaço foi reativado depois de mais
de dez anos abandonado. O local estava deteriorado e foi necessário um
investimento de R$ 30 mil, com recursos próprios, para entregar novamente
aos produtores e cidadãos um espaço
tão importante.

O Programa Municipal de
Análise de Solo disponibilizou 500 análises gratuitas,
visando a maior produtividade e lucratividade Nas
lavouras. As análises foram
feitas
por um laboratório
contratado e cada produtor
teve direito a duas análises.

CAMINHOS DA PRODUÇÃO
MELHORIA DE ESTRADAS E DRENAGEM
A Prefeitura de Ibatiba investe muito na
conservação e melhoria das vias rurais
do município. Praticamente 100% das
principais estradas rurais do município
foram recuperadas. Estradas da comunidade do Coletor foram patroladas,

vários pontos críticos da comunidade
dos Carangolas receberam saibro e foram feitas melhoras nas vias de acesso à
Serra da Neblina e Vila do Demarzinho.
As estradas das comunidades de Água
Limpa, Rodrigues, Saibreira e Criciúma

também foram melhoradas, além de vias
das comunidades de Cancão, Santa Maria, Córrego Pontal, Neblina e Santa Clara com patrolamento, bauxitamento e,
quando necessário, drenagem.
E não parou por aí. Há mais obras em prol
do agricultor, como melhoria das estradas da Comunidade dos Borges, de
Córrego Vinhático, São José do Meriti e
Pontal.
Mais recentemente, com as chuvas, o
trabalho continua nos pontos que foram
danificados, com a retirada de barreiras
que deslizaram nas pistas e desobstrução de bueiros que acumularam barro.
Além disso, técnicos da prefeitura participaram do curso “Adequação de estradas vicinais e construção de caixas secas”, com o objetivo de contribuir com
a cidade com projetos que impeçam o
assoreamento de rios e reduzam as enchentes.
EDILEUZA CAMPOS LIPARIZZI
“QUERO AGRADECER PELA ESTRADA, QUE ESTÁ MUITO BOA.
VOCÊ SUBIA LÁ DE CARRO, TINHAM PEDRAS TERRÍVEIS, E
AGORA ESTÁ ÓTIMO. ESTÁ DANDO PARA SUBIR DE TERCEIRA,
TRANQUILO”.
MORADORA DE CÓRREGO SAIBREIRA

MAIS SAÚDE
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AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE CONSULTAS COM
ESPECIALISTAS: SEIS ESPECIALIDADES JÁ SOMAM
APROXIMADAMENTE 4 MIL ATENDIMENTOS

MAIS DE 150 MIL
DE INVESTIMENTO
→ R$ 27,7 MIL EM INVESTIMENTOS
O atendimento de ginecologia e obstetrícia está de
volta a Ibatiba desde 2017. O município já investiu R$
27.750 e já foram feitas 925 consultas.

→ 919 CONSULTAS
Desde 2017 a população pode contar também com
o atendimento em psiquiatria pelo SUS. O município
investiu R$ 36.760 nessa especialidade e já foram feitas 919 consultas.
→ R$ 13,3 MIL EM INVESTIMENTOS
O teste da orelhinha pelo SUS também é oferecido
em Ibatiba desde 2017. Já foram investidos R$ 13.377
em 174 exames.
→ R$ 37,2 MIL EM OFTALMOLOGIA
De 2017 até 2019, já foram oferecidas 932 consultas
oftalmológicas aos cidadãos ibatibenses. Um investimento de R$ 37.280 em 32 meses.

GERIATRIA

FILHOS DE IBATIBA

→ R$ 36,1 MIL INVESTIDOS
NA SAÚDE DOS HOMENS
A saúde dos homens também recebeu
atenção especial. A Prefeitura de Ibatiba
investiu, desde 2017, R$ 36.160 em 904
consultas pelo SUS na área de urologia.
→ 60 CONSULTAS À MELHOR IDADE
A melhor idade recebeu o auxílio de especialistas. O atendimento de geriatria
pelo SUS teve início em outubro de 2019
e já foram mais de 60 consultas em pouco mais de dois meses, um investimento
de R$ 2,4 mil.

CORAÇÃO BEM CUIDADO

NORMEU
“EI TINHA QUE SAIR DAQUI PARA IR PARA MANHUAÇU
CONSULTAR COM ESPECIALISTA, QUER DIZER QUE VAI
ECONOMIZAR A VIAGEM, MELHORA BASTANTE. NÓS
PRECISÁVAMOS DISSO.”
NORMEU VIEIRA FARIAS, 83 ANOS, QUE AGORA SE
CONSULTA COM ESPECIALISTAS EM IBATIBA

ANTÔNIO
“É ÓTIMO, É ESPECIAL
TER UM MÉDICO ESPECIALISTA POR PERTO.”
ANTÔNIO FERREIRA LINHARES, 79 ANOS

O projeto Nascer Feliz é um marco na história da
cidade. A ideia surgiu para oferecer educação em
saúde e acolhimento às futuras mamães que fazem
acompanhamento pré-natal pelo SUS em Ibatiba.
O programa ainda oferece apoio nos dois primeiros anos de vida dos bebês. E os filhos de Ibatiba
continuam nascendo em sua terra. Só de janeiro a
outubro de 2019, o convênio da Prefeitura com o
hospital Nossa Senhora da Penha garantiu a realização de 203 partos em Ibatiba.

O município adquiriu dois novos aparelhos de
eletrocardiograma para as Unidades de Saúde
e, por meio de convênio com o programa Telesaúde do Governo Federal, os laudos serão
emitidos on-line para agilizar e dar mais conforto
à população. Os laudos on-line são inéditos no
SUS de Ibatiba e foram iniciados em 2017.

VAN E AMBULÂNCIA NOVAS

OFTALMO
MARIA DA PENHA CANABARRO

UNIDADE DE SAÚDE
DE SANTA MARIA

“EU VIM AGORA NESSE MÉDICO, ELE É MARAVILHOSO,
MUITO ATENCIOSO E A EQUIPE É ÓTIMA. A FORMA DE
FAZER OS EXAMES TAMBÉM É MUITO BOA, RENOVADA.”

ILMA DE OLIVEIRA
“OPORTUNIDADE MUITA BOA, NÉ? ESPERO QUE
CONTINUE, PORQUE JÁ TINHA UNS QUATRO ANOS
QUE EU NÃO FAZIA ESSES EXAMES.”

REESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
A prefeitura viabilizou a aquisição de equipamentos, aparelhos e acessórios para reestruturar a sala
de fisioterapia de Ibatiba. O investimento foi de R$ 15 mil e tem como objetivo auxiliar e dar suporte
à avaliação e ao tratamento terapêutico para usuários que necessitem de reabilitação.

CONFORTO PARA QUEM MAIS PRECISA
Em fevereiro, a Prefeitura de Ibatiba adquiriu uma remessa de novos lençóis, toalhas de banho e
rosto para os setores de atendimento de saúde. A reposição foi feita no Pronto Atendimento, odontologia, fisioterapia e Ama, de acordo com a demanda de cada tipo de serviço. O material está
devidamente personalizado para maior controle e organização.

Abandonada desde 2012, a Unidade de Saúde “João Dé”,
na Comunidade Santa Maria, foi concluída e entregue à
comunidade. O investimento foi de quase R$ 70 mil e vai
atender a todos os moradores da região.

CLIMATIZAÇÃO DAS
UNIDADES DE SAÚDE
As Unidades de Saúde do município foram
equipadas com aparelhos de ar-condicionado. Os aparelhos, além de darem mais conforto aos pacientes e aos servidores, garantem a
conservação de medicamentos e outros insumos que precisam de temperatura controlada.
As unidades de Criciúma, Santa Clara, Santa
Maria, Promorar, Adilao Almeida de Lima –
NESF e AMA receberam, em média, três equipamentos cada, que foram destinados principalmente para as salas de vacinas, consultórios
odontológicos e médicos e farmácias.

Ibatiba recebeu, para o transporte sanitário, uma nova van com 16 lugares e
ar-condicionado. O carro é um Renault
Master, zero quilômetro, um investimento de R$ 190 mil. Pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) são levados para
para consultas e tratamentos fora do
município, principalmente para Capital
Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Hoje
em dia esse transporte é feito por cinco veículos, inclusive, uma van adaptada
com elevador. Em média 7 viagens são
realizadas todos os dias. Além disso, o
município já adquiriu uma ambulância e
já foi dada uma ordem de serviço para a
aquisição de outra, no valor de R$ 174 mil.

MEIO AMBIENTE BEM CUIDADO
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CIDADE MAIS LIMPA
A Prefeitura de Ibatiba adquiriu dez contêineres para
o depósito de lixo. A aquisição, que ocorreu em maio,
melhorou o serviço de limpeza urbana. As unidades
foram distribuídas em pontos estratégicos, onde há
mais residências e comércios.

COLETA SELETIVA
REFORMA DA USINA
A Prefeitura de Ibatiba está reestruturando a Usina de Triagem. “Estamos buscando soluções que permitam garantir um município mais
limpo, e isso não apenas na área urbana, mas também na área rural”,
enfatizou o prefeito Luciano Pingo.
As obras, que começaram este ano, já estão com 30% dos trabalhos
executados. O investimento é de aproximadamente R$ 203 mil e é
feita com recursos do próprio município. Entre as benfeitorias estão
a reforma da unidade administrativa, onde trabalha os associados da
Cataíba e da cozinha. As melhorias atendem às normas do Iema e do
Ministério do Trabalho.

A coleta de lixo reciclável de Ibatiba ganhou um novo reforço, a Prefeitura entregou em junho, para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Ibatiba (Cataíba), um caminhão adaptado para a atividade.

CARTÃO POSTAL
A prefeitura trabalha, continuamente, para deixar a
cidade cada vez mais bonita.
Os canteiros centrais bem
cuidados atraem mais visitantes e turistas para nosso
município.

ASSISTÊNCIA A QUEM PRECISA
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A CASA É SUA

LEVANDO A MELHOR IDADE
Para garantir inclusão social, o município
recebeu um microônibus adaptado com
acessibilidade, por meio de um programa do Ministério de Desenvolvimento
Social. O veículo vai atender Apae, Pestalozzi, Cras, entre outros. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a
aquisição do veículo vai contribuir para a ampliação do atendimento às famílias
em vulnerabilidade social que integram a Rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas), proporcionado mais mobilidade aos usuários e às equipes
multidisciplinares.

Ter a escritura da casa própria é um sonho de muitos ibatibenses. O programa municipal de regularização fundiária
Ibatiba Legal, em parceria com a Fucape, já chegou ao Bairro Lacerda e vai se
expandir para outras regiões da cidade.
Em apenas um bairro, a regularização
está beneficiando aproximadamente
100 famílias, concedendo escritura sem
nenhum custo. Em Ibatiba, a casa é sua.
TERESINHA MARIANA PINHEIRO

“EU ACHO BOM FAZER A ESCRITURA PORQUE
EU NÃO TENHO NADA, SÓ ESSA CASA MESMO. É
IMPORTANTE TER ESSE DOCUMENTO E SABER QUE
NOSSA CASA É DA GENTE MESMO.”
MORADORA DO BAIRRO LACERDA SUDRÉ DE ASSIS

TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO
O transporte universitário possibilita
acesso ao curso superior para muitos
jovens. São 220 vagas por semestre e
o programa já funciona há dois anos.
Uma pesquisa realizada em dezembro
de 2018 entre os usuários do Programa Futuro Oportunidades - Transporte Universitário mostra a importância
da iniciativa. Atualmente mais de 200
alunos participam do programa e 167
deles responderam o questionário. A
pesquisa foi uma iniciativa da Prefeitu-

ra de Ibatiba com objetivo de buscar
melhoria continua do programa e avaliar o retorno social para o município.

IBATIBA FOI 1º LUGAR
DA REGIÃO SUDESTE
EM PREMIAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE

Em setembro, Ibatiba
aderiu ao programa estadual Agenda Mulher e lançou a iniciativa municipal
Ibatiba D’Elas. Na ocasião,
o prefeito Luciano Pingo
recebeu a vice-governadora Jaqueline Moraes,
que mostrou os detalhes
da ação estadual. O programa abraça três vertentes: o empreendedorismo
emocional, o social e o produtivo e reúne todas as políticas públicas para mulheres, e há várias propostas, como um ginásio de esportes só para as mulheres, iniciar atendimento geriátrico e também ginecológico, além de uma casa
voltada somente para ações que priorizem as mulheres.

IBATIBA
D’ELAS

IBATIBA ENTRE OS
PRIMEIROS NO PRÊMIO
BOAS PRÁTICAS DA
AMUNES O Projeto Ibatiba
D’Elas, ficou entre os três
premiados, na sua categoria,
no Prêmio Boas Práticas
Senador Gerson Camata,
promovido pela Associação
dos Municípios do Espírito
Santo (Amunes).

EMPODERAMENTO
REGIANE AMARAL MORAIS

“NÓS COMEÇAMOS FAZENDO CURSOS DE
CAPACITAÇÃO E HOJE TRABALHAMOS, TEMOS
NOSSA RENDA, SOMOS INDEPENDENTES E
QUEREMOS ALCANÇAR MAIS.”
PRODUTORA RURAL

ARLI SILVEIRA DE FREITAS

EDILSON DOS SANTOS FERNANDES

“PARABÉNS POR ESSA GRANDE INICIATIVA, QUE SEMPRE
CONTINUE ESSE CAMINHO DE APOIAR E AUXILIAR OS
JOVENS IBATIBENSES. OS UNIVERSITÁRIOS DE HOJE,
PODERÃO SER O GATILHO DE DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO AMANHÃ”. EDILSON DOS SANTOS FERNANDES, 24
ANOS, FACULDADE DO FUTURO, ENGENHARIA CIVIL.

“NÃO DEPENDEMOS DE NOSSOS MARIDOS COMO
DEPENDÍAMOS ANTIGAMENTE. HOJE, GRAÇAS A
DEUS, TEMOS O NOSSO DINHEIRINHO.”
PRODUTORA RURAL

ASSISTÊNCIA A QUEM PRECISA
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JORGE ALVES JÚNIOR

“PELA PRIMEIRA VEZ ESTOU FAZENDO
AULA DE VIOLA. É A MELHOR OPORTUNIDADE
PARA QUALQUER UM QUE TIVER A
CHANCE DE APRENDER.”
ALUNO DO PROJETO ENCANTO DOS TROPEIROS

ENCANTO DOS TROPEIROS
O Projeto Encanto dos Tropeiros proporciona aprendizado musical para
mais de 200 pessoas. O projeto tem praticamente 100% das vagas ocupadas e, desde março de 2019, vem mudando vidas. O projeto marcou
o retorno da fanfarra, fortaleceu o coral do grupo Idade de Ouro e abriu
novas modalidades: o coral das crianças, a orquestra dos tropeiros e
roda de viola. As aulas são gratuitas e acontecem dois dias por semana.
Os participantes não precisam possuir os instrumentos para aprender a
tocar, já que a prefeitura disponibiliza todo o material necessário e, recentemente adquiriu novos instrumentos e uniformes para os participantes.

FESTA DAS CRIANÇAS

Os pequenos tiveram um Dia das Crianças pra lá de divertido
em Ibatiba. Na festa oferecida pela prefeitura tinha bolo
gigante de quase 20 metros e várias atrações ao ar livre. A
moradora Camila Nascimento da Silveira elogiou a organização
do evento e destacou que é uma opção de diversão para as
crianças. “Eu gostei muito desse incentivo, dessa organização
dessa festa da Prefeitura. Foi muito bom. É uma forma da gente
trazer as crianças para se divertir, principalmente os mais
carentes que não tem essa opção, não tem condições de ir.
Foi muito bacana organizar esse evento”.

SHOW NOS ESPORTES
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ESTAMOS NO
MESMO TIME
Em maio, a Prefeitura de
Ibatiba, pela primeira vez,
forneceu uniformes, bolas
e redes para os times que
jogam no campeonato Taça
Tropeiro. São uniformes exclusivos desenvolvidos utilizando as cores e elementos dos escudos das nove
agremiações participantes,
sendo que cada uma recebeu um jogo de uniformes
para a equipe titular e outro
para a equipe aspirante, 18
modelos ao todo. E cada
time recebeu também um
par de bolas e de redes.

XADREZ
Em abril, o xadrez passou a fazer parte do Projeto Viva Esporte, que oferece também Futsal. Denominado
“Clube do Xadrez”, o curso acontece no Ifes e aceita pessoas que sabem jogar e aquelas que ainda não
tiveram contato com o jogo de tabuleiro. Alunos da rede pública de Ibatiba são o foco principal do projeto.

TAÇA TROPEIRO

A Taça Tropeiro de Futebol Amador foi um sucesso. Nove times disputaram o campeonato e, este ano, a taça levou o nome do saudoso ex-prefeito Soniter Miranda Saraiva. O campeonato teve quatro meses de jogos,
iniciados em 5 de maio, em quatro campos do município. As semifinais e
finais aconteceram no Estádio Heitor Batista Miranda, o Mirandão.

CAMPOS DE FUTEBOL PASSAM POR MANUTENÇÃO
Os campos de futebol da zona rural de Ibatiba receberam manutenção. Com materiais fornecidos
pela Prefeitura e mão de obra dos moradores, os campos de seis comunidades foram renovados. A
parceria aconteceu nas comunidades de Santa Maria de Cima, Santa Maria de Baixo, Perdido, Paraíso, Criciúma, e Santa Clara e nasceu junto com a divulgação, pela Administração Municipal, da retomada, depois de anos, do campeonato municipal. As reformas garantiram melhorias nos vestiários,
cobertura dos bancos de reservas, troca de alambrados, portões novos, entre outras manutenções.

TROPEIRO BOM DE BOLA

Mais de 150 crianças e adolescentes, entre
8 e 15 anos, têm acesso à prática esportiva
gratuita. É o projeto Tropeiro Bom de Bola,
que ensina futebol e oferece ensinamentos
morais e éticos. O espaço usado é o Estádio Heitor Batista Miranda, o Mirandão. Os
treinos acontecem duas vezes por semana
para cada uma das modalidades oferecidas:

Academia popular
Está sendo instalada uma academia popular no Estádio Heitor
Batista Miranda, o Mirandão. O espaço será aberto a todos os moradores, com vários equipamentos
para a prática de exercícios ao ar
livre. A academia será voltada para
todas as idades e oferecerá aparelhos de alongamento, musculação e aeróbico, sendo ao todo
sete modelos de aparelhos.

sub 8, sub 11, sub 13 e sub 15. A abordagem
social é feita a cada 15 dias. Para participar,
a criança ou adolescente deve ter uma boa
frequência escolar.
Para estimular ainda mais os jovens jogadores, este ano foi feito o primeiro torneio
do projeto, com direito a distribuição de
medalhas.

TURISMO E CULTURA EM ALTA
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IBATIBA NA
RURALTUR 2019

Ibatiba marcou presença, em novembro, na maior
feira de turismo rural do país, a Ruraltur. O evento
fortaleceu negócios, disseminou conhecimentos
e ampliou as ações e oportunidades do setor. E
a cidade fez bonito, com a apresentação de artesanato, comidas típicas e folheteria do Circuito
Turístico Caminho dos Tropeiros. À noite, ofereceu aos visitantes, inclusive ao governador Renato
Casagrande, que esteve no stand, moda de viola,
com sanfoneiro e violeiro, além do tropeiro móvel,
que ofereceu torresmo e linguiça aos visitantes.

PROSA
E RANGO
Em setembro foi a vez do
Prosa e Rango, no bairro
Boa Esperança. Durante
dois dias, a capital capixaba dos tropeiros virou
palco para atrações musicais e gastronômicas que garantiram
muito charme ao evento. Os movimentos culturais também
ganharam o público, com o tradicional Pouso da Tropa, que
rendeu muita moda de viola e a apresentação do Projeto Social Encanto dos Tropeiros.

OKTROPFEST

DESFILE DA CIDADE

Mais uma novidade em
Ibatiba: o Oktropfest. A
primeira edição aconteceu em outubro deste
ano e contou com Festival de Cerveja Artesanal e
encontro de carros antigos. O evento aconteceu na praça
central, com entrada gratuita. A inspiração do nome da
festa vem da união das tradicionais festas de outubro do
município, com o tropeirismo, que estará presente com sua
gastronomia típica, e com inspiração no nome da Oktoberfest-festival de cerveja originado em Munique, Alemanha. O
festival tem objetivo de valorizar e divulgar o movimento de
produção de cervejas artesanais que chegou com força total em Ibatiba. As seis cervejarias que estarão participando
são todas de produção local.

MOTOFEST
Em julho, mais de dois mil
turistas participaram do IV
Ibatiba Motofest. A festa reuniu representantes de mais
de cem mmotoclubes, que
aproveitaram uma extensa
programação de shows e
eventos culturais.

LETREIRO

Ibatiba comemorou seu 38º aniversário de emancipação com um belíssimo desfile cívico pelas ruas da cidade. A movimentação foi acompanhada por milhares
de pessoas.

CAPACITAÇÃO EM ALTA
Diversas
secretarias,
a
Sala
do
Empreendedor e parceiros (Sebrae, Senar,
Incaper, Ifes etc) trouxeram muitas novidades
para a cidade, como palestras e oficinas
para Microempreendedores Individuais
(MEIs). Em outubro, foi realizada a entrega de
certificados aos alunos que participaram de
vários cursos profissionalizantes oferecidos
no município, de forma gratuita, e focando as
áreas de agroindústria artesanal, com cursos
de degustação, classificação e culinária
do café, por exemplo. Em 2019, foram 55
treinamentos com 1070 pessoas nas mais
variadas áreas, como empreendedorismo
na cidade e no campo e artesanato. A
proposta é uma parceria do município com
o Sebrae, Senar e Ifes.

A Prefeitura instalou letreiros com o nome da
cidade em dois pontos
dos canteiros ao longo da
BR-262, nos dois sentidos
da pista. A ideia foi criar
um novo ponto turístico na
cidade. Não demorou nada para
as fotos começaram a ser publi-

cadas nas redes sociais gerando
visibilidade para o município.

A Páscoa foi especial para as
famílias de Ibatiba. A prefeitura
realizou, de forma inédita, uma
programação especial para a
criançada: a Vila da Páscoa na
Terra dos Tropeiros. O cenário
temático, montado na Praça
David Gomes, proporcionou
às crianças o contato com o
universo imaginário de coelhinhos, cenouras e ovinhos coloridos.
A cidade ficou colorida e cheia de alegria.
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O FUTURO
JÁ COMEÇOU

IBATIBA BEM REPRESENTADA

Desenvolvimento: o município continua seu protagonismo em importantes entidades de fortalecimento regional, estadual e federal, com cadeiras na Amunes, Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) e presidindo o Consórcio do
Caparaó. Juntos somos mais fortes!

PRONTO ATENDIMENTO
Os próximos anos prometem
ainda mais investimento e crescimento para Ibatiba. Em 2020
será licitada a construção de
um novo pronto atendimento da
cidade, com recursos próprios.
O projeto atende às normas do
Ministério da Saúde e a área da
unidade vai chegar aos 1.350
metros quadrados. Serão feitas
várias adequações em relação
ao pronto atendimento atual.
Entre as novidades, mais uma
sala de soroterapia, um leito de
emergência e ampliação generalizada de todos os ambientes.
A sala de espera também vai ficar maior e comportar um maior
número de pessoas. Os ambientes serão acessíveis e bem
ventilados.

O ANO COMEÇA COM
FROTA CRESCENDO

Estão em processo de aquisição dois tratores
agrícolas, investimento de R$ 286 mil, e uma
retroescavadeira no valor de R$ 205.999. E já
foram entregues um carro e uma moto zero
quilômetro para a Secretaria de Educação.

MAIS PARCERIA
o novo ano vai ter mais parceria com o agricultor, vem aí o programa de fossas sépticas artesanais e de canteiros suspensos.

PROFESSORES RECEBERÃO
ABONO SALARIAL
Os professores da rede municipal de Ibatiba
receberam abono de, em média, R$ 1 mil. Foram beneficiados aproximadamente 250 servidores, entre efetivos e temporários. O prefeito Luciano Pingo falou sobre a concessão
de abono: “O abono é um ato de valorização
desses profissionais e está sendo possível,
pois a prefeitura de Ibatiba está fechando
2019 com as contas equilibradas. Reforço que
esses recursos são do magistério”, concluiu.

AMA: MAIS SAÚDE PARA TODOS

E os investimentos em Ibatiba com recursos próprios não param... Agora é a vez
de a AMA ganhar reforma geral e em 2020
ficar mais aconchegante e acessível para
todos. A equipe da Secretaria de Saúde
trabalha incansavelmente para melhorar a
qualidade de vida dos moradores.

UM FELIZ NATAL E QUE VENHA UM
2020 CHEIO DE PROSPERIDADE

Natal é tempo de celebrar os
bons sentimentos e buscar a
união de todos. Vamos renovar nossa fé e esperança para
juntos continuarmos construirmos dias melhores. Foram muitas
alegrias e desafios vencidos em
2019, e o novo ano se aproxima
com a nossa força para sempre
recomeçar. Que 2020 seja muito
especial para Ibatiba, afinal o
nosso futuro de oportunidades
está sendo construído agora,
com muito trabalho, respeito
ao cidadão e ao nosso querido
município. Feliz Natal a todas as
famílias ibatibenses!

