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Especial

O
s professores de 

Iconha estão feli-
zes com o anúncio 

feito pelo prefeito 

Gedson Paulino, no final da tarde 

desta terça-feira, 28, eles vão rece-

ber R$ 10.259,00 de abono, recur-
so do Fundeb. Veja nesta edição 

também as ações realizadas no 

município neste ano de 2021. 

ICONHA:
SUPER ABONO
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O 
município de Iconha tem vivido 
dias de puro encantamento. 
Lembra que a cidade foi devasta-
da pela enchente e chorou com 

as perdas de vidas na pandemia. Iconha como 
uma águia renasce e mostra que o seu povo 
tem coragem e fé. Por outro lado, tem um gestor 
que trabalha incansavelmente com a sua equipe 
preparada para ofertar serviços de qualidade 

da Redação

ENCANTADOS
para todos.

O espetáculo Encantados levou a população 
emoção, alegria e encantamento. Este especial 
ICONHA AÇÕES 2021 traz um breve balanço 
de algumas ações realizadas pela Prefeitura de 
Iconha. Abrimos este informativo com imagens 
do Espetáculo Encantados, projeto que se tornará 
um patrimônio da Cidade. Veja nas próximas pá-
ginas o trabalho de uma equipe sintonizada com 
o desenvolvimento, o progresso, a inovação e a 
valorização das suas raízes. 



O 
prefeito de Iconha Gedson Paulino - 
Republicanos, assumiu a gestão do 
município em janeiro de 2021 e tinha 
um panorama dos desafios que enfren-

taria pela frente, estava certo de que não olharia pelo 
retrovisor e que juntamente com sua equipe trabalha-
riam incansavelmente para proporcionar qualidade de 
vida aos conterrâneos e tornaria o município destaque 
no estado.

Neste ano de 2021, o prefeito Gedson recebeu 
Prêmio BAND Cidades Excelentes para Iconha e o 
Nosso Crédito classificou o município na categoria Ouro, 
no 1° Encontro Estadual de Cidades empreendedoras 
por cumprir com todas as metas estipuladas pelo pro-
grama.

Como bem salientou o prefeito, o ano de 2021 foi 
de grandes desafios, contudo, alcançou muitos êxitos. 
“Foi um ano que as notícias boas superaram muito qual-
quer adversidade. Nesta gestão não tem tempo ruim, 
pode ter adversidade, tempo ruim a gente trabalha para 
se tornar muito melhor”.

Destacou o prefeito que Iconha tem um povo 
trabalhador e unido e foi graças ao esforço de todos, 
os momentos difíceis foram superados. “Um povo traba-
lhador que retirou nossa cidade do seu pior momento e 
hoje temos a obrigação de fazer parte da história do qual 
vai elevar Iconha para ser a melhor cidade do Espírito 
Santo. Sempre digo, somos de um estado chamado 
Espírito Santo, não poderia dizer que a nossa Iconha 
tão amada pode ficar para trás, viva Iconha”. 

O prefeito foi ousado e muito bem articulado 
conseguiu fazer do limão uma limonada. Estará conce-
dendo ao servidor um tíquete extra no mês de janeiro 
e está fazendo um estudo para reajustar o tíquete de 
alimentação para o ano de 2022. 

Iconha foi a primeira cidade a iniciar as aulas pre-
sencialmente durante a pandemia da Covid-19. Foi a 
primeira cidade também a realizar formação continuada 
de professores presentes e foi a primeira cidade do ES 
a sair do risco alto para contaminação da Covid para o 
risco moderado. 

Os investimentos da Saúde têm dado ao povo 
melhor qualidade de vida, como será mostrado nas 
páginas adiante.

Só para se ter uma ideia o repasse ao Hospital e 
Maternidade Danilo Monteiro de Castro saiu de R$100 
mil para quase R$300 mil e muito em breve Iconha 
recebe o Samu, ainda este ano. Iconha será o único 
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ICONHA
NO RUMO CERTO
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município na região que terá duas unidades móveis do 
Samu, uma básica e outra mais avançada.

De Brasília o prefeito trouxe recentemente a notícia 
de que, com articulação através da senadora Rose de 
Freitas, conseguiu municipalizar o trecho da BR 101 que 
cortava Iconha ao meio, o que possibilitará a Prefeitura 
fazer todos os investimentos que o município precisa. A 
parte burocrática ela passa a ser municipal e não mais 
federal. 

Salientou Gedson que o diálogo com a Câmara 
tem somado muito na administração. Em tempo, disse 
que tem feito uma política macro, uma política sem 
partido que atenda a todos igualmente, atendeu no 
gabinete mais de 1.200 pessoas. “Não é o gabinete do 
prefeito, é do povo, eu simplesmente trabalho para as 
pessoas. Não sou prefeito, eu estou prefeito, vai passar, 
ninguém se perpetua para sempre. O que é eterno são 
as ideias, as pessoas passam”.



O 
prefeito de Iconha Gedson Paulino 
anunciou no final da tarde desta terça-
-feira, 28, que os professores da rede 
municipal vão receber R$10.259.00 

de abono.
De acordo com o prefeito, foi finalizado o 

cálculo do Fundeb – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e chegou 
a soma de R$1.360.181.00 (Um milhão trezentos e 
sessenta mil e cento e oitenta e um reais) o que 
possibilitou aos professores que trabalharam o ano 
inteiro receber um abono de R$10.259.00, os demais 
vão receber o valor proporcional ao tempo que foi 
trabalhado. “Isso é uma boa notícia, é o município 
de Iconha que investiu muito na educação e agora 
finalizamos o ano investindo em vocês professores”, 
ressaltou o prefeito de Iconha.     

A Secretária Municipal de Educação Carmelita 
Lapa falou com exclusividade sobre o abono. “O abo-
no foi uma forma de não ferir a Lei Federal do Novo 
FUNDEB, destinado 70% dos recursos para pagamen-
to dos profissionais da educação. Em meio a tantos 
desafios enfrentados durante a pandemia, o professor 
merece esse abono como forma de reconhecimen-
to pelo seu árduo trabalho em se reinventar nas 
metodologias tecnológicas e práticas pedagógicas.   
Acredito que a valorização do professor acontece por 
meio de um reajuste salarial justo que corresponda 
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ABONO DE 
R$ 10.259 

PARA OS PROFESSORES
ao desempenho exercido pela classe. Para isso, 
já estamos articulando uma assessoria para a pro-
jeção e reestruturação do Plano de Carreira dos 
professores”, finalizou.

Investimentos com o recurso dos 70%:
- contratação de professores de 48 para 71 

professores na rede. 
- desdobramento de turmas devido a pande-

mia.
- contratação de professor para atender pro-

jeto de reforço no contra turno. 
- Formação presencial de Professores.

Empoderadas 
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RETORNO ÀS AULAS

PRESENCIAIS

C
om muito zelo pela saúde dos 
alunos e servidores munici-
pais, a Secretaria Municipal de 
Educação de Iconha preparou 

um plano de volta às aulas presenciais, após 
o período crítico da pandemia.

Cuidados com higiene e distanciamento 

da Redação
foram planejados para serem executados de 
maneira a permitir que os alunos voltem às 
salas de aula sem riscos para si, professores 
e familiares.

Também foram abertos processos sele-
tivos para professores da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e II, serventes, nutri-
cionista e para atendimento educacional 
especializado.

Investindo em qualidade educacional
Foram adquiridos diver-

sos livros para a Educação 
Infantil e também mobiliários 
novos para as escolas que 
estão voltando a receber os 
alunos no retorno às aulas 
presenciais.  

Pensando na qualificação 
de professores e na formação 
continuada dos mesmos, fo-
ram realizados diversos cur-
sos de formação on-line do 
Sistema Aprende Brasil, além 
da aquisição de notebooks 
para os professores.

Pensando em qualidade, 
os motoristas do transporte 
escolar receberam cursos de 
capacitação, foram adquiridas 
2 novas vans em parceria 
com Governo do estado pelo 

FUNPAES além de destinar 
recursos para o sistema de 
segurança das escolas.

A Creche Sinhá Rosa 
está sendo reformada e tam-
bém foi assinada a ordem de 
serviço para a conclusão da 
Pré-escola Astéria Siqueira 
Miranda.

 
OUTRA CONQUISTA: 

A adesão da implementação 
da Escola em tempo integral 
– PROETI

O abono dos professores 
também foi pago e mesmo as-
sim a Secretaria de Educação 
investiu na aquisição de vio-
lões para atender ao Projeto 
Musical no contraturno das 
Escolas.
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D
e acordo com a Secretária Municipal 
de Educação, Carmelita Lapa, além 
de todos os desafios de assumir a 
pasta, isso aconteceu no meio da 

pandemia e ninguém estava preparado par lidar 
com isso.

A criação do plano de retorno às aulas com 
estratégias que melhorem aprendizagem foi uma 
vitória, já que devido a pandemia muitos alunos 
ficaram atrasados e foi necessária a elaboração de 
alguns projetos como o de alfabetização para aplicar 
o contraturno.

No ano de 2020, devido a pandemia, o ensino 
ficou muito fragmentado, entretanto com os cursos 
ministrados no contraturno o resultado da avalia-
ção feita no final de 2021 nos mostrou excelentes 
resultados.

Vários professores foram contratados e capa-
citados para nivelar os conhecimentos dos alunos, 
“chegamos ao final do ano letivo sem nenhum surto 
de Covid dentro das escolas e só temos que agra-
decer a Deus por isso. Tivemos muito apoio dos 
pais dos alunos e a parceria com as famílias nos 
fortaleceu”, afirmou Carmelita.

A EDUCAÇÃO E 

SEUS DESAFIOS

A EDUCAÇÃO SE REIVENTOU
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A  
Secretaria de Agricultura de 
Iconha - SEMAG trabalhou 
em 2021 visando a restru-
turação dos serviços de 

atendimento ao produtor rural. De acordo 
com o secretário, Eduardo France Oza 
quando assumiu a pasta havia haviam 
poucas referências dos serviços que a 
SEMAG deveria prestar. “Nosso foco foi no 
atendimento individualizado e humaniza-
do a cada produtor (a) iconhense. Foram 
cerca de 400 produtores atendidos com 
pedidos de Nova, Baixa ou alteração de 
Inscrição Estadual, Bloco de produtor, 

termos de adesão à Nota fiscal eletrônica. 
Acreditamos na capacitação técnica dos 
servidores e dos produtores rurais e, em 
parceria com Sindicato Rural, Incaper, 
através do SENAR, foram realizados 25 
cursos em diversas áreas da agricultura”, 
pontuou Oza. 

A Secretaria realizou visitas técnicas 
em municípios vizinhos levando os produ-
tores de Iconha a conhecerem boas ex-
periências. Reativaram as visitas técnicas 
às propriedades de assistência técnica, 
manejo da fertilidade e de pragas e do-
enças em propriedades convencionais 
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A 
Secretaria Municipal 
de Saúde de Iconha 
através do secretário 
Fernando Volponi as-

sumiu a gestão no pico da pandemia 
da Covid-19. Ações imediatas foram 
necessárias serem tomadas já nos 
primeiros dias de gestão, como a va-
cinação contra a Covid 19, priorizando 
os profissionais e trabalhadores da 
saúde e todos os idosos instituciona-
lizados e seus cuidadores.

Em parceria com a Secretaria 
de Educação foi realizada palestra 
orientativa para o retorno seguro das 
aulas presenciais no município.

A Vigilância Sanitária promoveu 
uma capacitação destinada às auxilia-
res de serviços gerais que trabalham 
nos estabelecimentos municipais de 
saúde, com foco principal na preven-
ção e cuidados, objetivando minimi-
zar as transmissões de doenças.

Ampliação do repasse mensal 
feito pela Prefeitura, vigorando o 

valor de R$ 185 mil reais mensais ao 
Hospital de Iconha – Danilo Monteiro 
de Castro; e Doação de materiais e 
EPI para auxiliar o Lar dos Idosos e a 
Associação Pestalozzi de Iconha no 
combate ao Coronavírus nas ativida-
des das instituições.

Em parceria com a Secretaria 
de Obras realizou a desinfecção das 
ruas, como medida complementar 
a todas as orientações de higiene 
e convivência e diante do número 
crescente de casos positivos de 
COVID-19, a secretaria de Saúde em 
parceria com a Educação realizou 
testes rápidos para COVID-19 nos 
profissionais da educação.

Em abril a Saúde fez a aplicação 
das doses da vacina de Influenza para 
as crianças de 6 meses a menores de 
6 anos, puérperas e gestantes, além 
da aplicação de 1ªs doses de vacina 
Covid para os maiores de 60 anos.

Preocupada com os números 
da Covid-19 realizou Plantão de 

vacinação COVID para os grupos 
prioritários e todos as pessoas com 
50 anos ou mais. 

São diversas ações voltadas 
a atender a população de Iconha 
e levar mais qualidade de vida ao 
povo, como aquisição de uma van 
para transporte sanitário de pacientes 
para os serviços de saúde que não 
são ofertados no município. Outro 
investimento na Saúde foi a aquisição 
de novos veículos para o transporte 
sanitário de pacientes e uma ambu-
lância para atender melhor junto ao 
hospital.

O prefeito e o secretário, que 
também é vice-prefeito ouviram o 
pedido dos agentes de Saúde e 
Agentes de Endemias na valorização 
destes profissionais tão fundamentais 
ao município. Eles enviaram a Câmara 
e foi aprovado por unanimidade a 
adequação salarial a Lei Federal ao 
Piso Nacional das Agentes de Saúde 
e Agentes de Endemias.

ENFRENTAMENTO A 

PANDEMIA
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A 
dor não espera. Pensando em 
estreitar a distância entre o 
tratamento de fisioterapia e fo-
noaudiologia de quem precisa 

dos profissionais, a gestão do prefeito Gedson 
Paulino investiu alto e em equipamentos de 
última geração para e montou uma clínica 
para atender a demanda das pessoas que 
precisam se tratar.

Funcionando na antiga residência do Dr. 
Danilo Monteiro de Castro, a maior referência 
em saúde de Iconha, o Centro de Fisioterapia e 
fonoaudiologia foi inaugurado recentemente. 
“É um marco dentro do município de Iconha, 
o centro de Fisioterapia e Fonoaudiologia 
representa muito para os iconhenses, muitos 
pacientes tinham de sair do município para 
fazer fisioterapia em outros agora vai poder 
fazer em Iconha, trazendo mais tranquilida-
de e facilidade, não só para quem mora no 
centro da cidade mas principalmente para 
quem mora no interior . É uma conquista das 
pessoas, isso a preocupação que temos em 
cuidar da nossa gente”, ressaltou o prefeito 
de Iconha Gedson.

De acordo com o secretário de Saúde de 
Iconha, Fernando Volponi quando assumiram 
a gestão não tinha nenhuma clínica de fisiote-
rapia na cidade porque a enchente do dia 17 
de janeiro de 2020 carregou todo o material 
que tinha e imediatamente, tão logo assumiu a 
pasta, já no início do ano foi feita a compra dos 
materiais. “Eu quis comprar o que há de mais 
avançado, teve a demora porque a prefeitu-
ra depende de licitação, é um material que 
é difícil conseguir orçamento e comprar no 
mercado, mas graças as Deus, conseguimos 
comprar. Hoje a clínica está montada, desde 

da Redação

CENTRO DE 
FISIOTERAPIA  

E FONOAUDIOLOGIA
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o material manual como os materiais que 
trabalha mais a parte de musculatura. Hoje a 
Clínica está prontinha”, disse.



Q
uem já teve dores de dentes, sabe 
que é um dos tipos de tortura 
mais difíceis de suportar. O alívio 
só vem quando conseguimos uma 

consulta com um dentista. O difícil é encontrar um 
atendimento deste profissional no período notur-
no, nas Unidades Básicas de Saúde do Município. 
Para tentar sanar este problema a Secretaria 
Municipal de Saúde de Iconha lançou o programa 
“SORRIA MAIS ICONHA”. Os trabalhadores que 
não tem disponibilidade de realizar tratamento 
odontológico nos períodos da manhã e tarde 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir 
desta segunda-feira (22) poderão fazer consultas 
odontológicas no período da noite, das 16:30h 
às 20:30h, na Unidade Básica de Saúde Iconha, 
devendo apresentar o cartão do SUS.

da Redação

“SORRIA MAIS 
ICONHA”
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• Foi realizada uma ação de prevenção de álcool e drogas na Escola Municipal Marcelino Biancardi 
para um bate papo com os alunos, convidamos o assistente social da Secretaria de Saúde do Estado, 
senhor Julio César de Morais.

• Doação de álcool em gel para incentivar aos prestadores de serviços públicos que mantenham os 
cuidados com a pandemia da Covid-19. Foram contempladas todas as escolas do município.

• Mutirão de vacina contra a Covid-19 realizada no parque de exposição e nas unidades de saúde de 
Duas Barras e Bom Destino.

• Ordem de Serviço para obra da Secretaria Municipal de Saúde.
• Inauguração da Unidade Básica de Saúde “Drº João de Vargas Soares” que irá atender os bairros 

Jardim Jandira, Santa Luzia e adjacências.

:: MAIS AÇÕES

Consultas e 
exames

Iconha ofertou a sua população 
de janeiro a novembro de 2021 5.351 
consultas realizadas pelo Estado e 
pelo Consórcio e 6.020 exames, 
incluindo fisioterapia e exames la-
boratoriais de janeiro a novembro 
– 64.178 procedimentos executados.



S
o b  o  c o m a n d o  d o  s e c r e t á r i o 
Dercel ino Mongin,  a Secretar ia 
de Administração de Iconha está 
avançando em direção ao progres-

so e transparência com a instalação do Ponto 
Eletrônico, que está previsto para entrar em 
funcionamento no mês de janeiro. O sistema de 
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PONTO ELETRÔNICO, 
MAIS UM PASSO

folhas de papel e/ou em antigos relógios de ponto 
é frágil e pode apresentar falhas. Com a mudança, 
os servidores passarão a marcar a entrada e saída 
por meio do sistema biométrico e para isso, as 
digitais dos servidores serão cadastradas.

O equipamento será implantado toda a rede 
de setores da  Prefeitura, e assim será possível 
relatar um balanço mensal constando o controle 
das entradas e saídas dos funcionários.
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Capacitação dos 
Funcionários 

Públicos

Energia Elétrica 
e Iluminação 

Pública

CÂMARA: 
Assinatura da 

ordem de serviço
Focada em aprimorar o 

t rabalho da gestão públ ica 
e entregar o melhor serviço 
possível para a população, a 
Secretaria de Administração 
promoveu no ano de 2021, três 
cursos voltados para a área de 
Gestão Patrimonial, Compras e 
o E-Social.

Também está sendo re-
a l i z a d a  a  C o n t r a t a ç ã o  d e 
assinatura de ferramenta de 
pesquisa e comparação de 
preços, tornando os processos 
licitatórios ainda mais transpa-
rentes e justos.

Com 1 1  meses de ges-
tão, a Secretaria Municipal de 
Admin is t ração em parcer ia 
com a Secretaria Municipal de 
Agricultura realizou em todo o 
município, obras de extensão 
de redes elétricas.

A título de informação, a 
extensão da rede possibilita a 
ligação da energia elétrica, quan-
do a distância entre o padrão de 
entrada e a rede de distribuição 
for superior a 30 metros, situação 
extremamente comum no interior 
do município. E também leva 
iluminação pública para áreas 
rurais do município.

Funcionando no mesmo pré-
dio há mais de 20 anos, a Câmara 
Municipal de Iconha foi devastada na 
enchente do dia 17 de janeiro de 2020. 
O prédio foi tomado pela enxurrada 
e todos os arquivos e móveis foram 
levados pela força da água. E o prefeito 
sensível à situação assinou a ordem de 
serviço para reforma do imóvel.

Como se sabe a Câmara 
Municipal é o local mais importante 
de atuação dos vereadores, pois é 
onde exercem o papel de legisladores 
e de fiscalizadores da Administração 
Municipal.  Também conhecida como 
Casa de Leis, no exercício da sua fun-
ção legislativa, participa da elaboração 
de leis de interesse do município. A 
obra está prevista para o primeiro 
semestre deste ano.



C
om recursos federais através do 
Decreto de Situação de Emergência 
a Prefeitura construiu sete pontes e 
reformou todas que foram destruídas 

com as enchentes.       
Em Córrego do Lopes a Prefeitura reconstruiu a 

ponte que interliga as comunidades de Córrego do 
Lopes e São José, atendendo as famílias José Luiz 
Tomazeli, Familia Biancardi e outras.

Já em Palmital/Venezuela ensaibramento, limpe-
za e compactação na estrada vicinal, até a divisa com 

da Redação

SETE 
PONTES 

CONSTRUÍDAS

o Município de Rio Novo do Sul. 
Toda comunidade de Pedra Liza Alta foi atendida 

com limpeza de estradas e aplicação de saibro em 
todos os ramais, inclusive ao que dá acesso a empresa 
de mineração onde há exploração e retirada de grani-
to, faltando apenas dois ramais. Porém já constam no 
cronograma da Secretária de Obras para ser atendidas 
as famílias Fabiani e Coradeli.

O secretário Marcos Beiriz pontuou no relatório 
também a recuperação do calçamento da Avenida 
Coronel Antônio Duarte no Centro. A revitalização/ 
Reforma em corrimão juntamente com iluminação em 
lâmpadas de LEDs na Ponte da Padaria 2000, bem 
como a revitalização da Praça Darcy Marchiori.

Convém ressaltar que a Secretaria de Obras, 
Transportes e Serviços está em constante parceria com 
a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, 
atendendo sempre que necessário com pedreiro, ele-
tricista e toda a demanda de mão de obra solicitada.

Todas as pontes de Iconha 
foram destruídas com a 

enchente, mas foram todas 
reformadas e sete construídas
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• Reforma/Revitalização/Pintura na escadaria que liga a Rua Guilherme Marchiori a 
Avenida Coronel Antônio Duarte (ao lado casa de Adolfo)

• Recuperação e iluminação da Praça Gevandir Rangel (Em frente ao Ministério Público)
• Recuperação e Limpeza no entorno da ilha de Santo Inácio – Trecho sem passagem 

desde a enchente do dia 17/01/2020.
• Projeto de terceirização da limpeza urbana em 2022.
• Construção de um bueiro na comunidade de Pedra Liza Alta.
• Ilha de Santo Inácio foi atendida através de serviço de iluminação pública onde 

todas as lâmpadas comuns foram substituídas por lâmpadas de LEDs.
• Recuperação/Reforma e Iluminação na escadaria Bela Vista. (Av. Anchieta).
• Construção do Muro de contenção, Revitalização da galeria e calçamento na Rua 

Guilherme Marchiori.
• Revitalização do Calçamento na Rua Virgílio Silva.
• Construção de bueiro e galeria na comunidade de Crubixá.
• Reforma completa no imóvel para a instalação da nova unidade de Saúde e 

Atendimento no Jardim Jandira.
• Reforma e Construção do Espaço para a instalação do SAMU.

:: CONFIRA OUTRAS AÇÕES



O 
secretário de Obras, Transporte e 
Serviços Urbanos de Iconha, Marcos 
José Beiriz Soares juntamente com sua 
equipe elaborou um relatório de ações 

realizadas neste ano de 2021 e pontuou que foram 
muitos desafios vencidos por toda a administração que 
encontrou falta de gestão e muita desorganização. 

“O prefeito conseguiu de maneira rápida e objetiva 
organizar as secretarias, fazer um levantamento das 
prioridades ainda no período de transição onde foram 
apontados os pontos principais para darmos respostas 
imediatas a população. Todo interior recebeu melhorias, 
todas as estradas aplicamos saibro e mais de 33kms 
de revsol de serviço. 

Em Alto Solidão a Secretaria de Obras fez o aten-
dimento ao trecho que liga Solidão Baixa a Rodovia 
375 com aplicação de Revsol em aproximadamente 
2 km, chegando no campinho da Comunidade, com 
recuperação e implantação de novos bueiros, limpeza 
de caixa seca.

da Redação

ICONHA:
TRABALHO SEM 

CESSAR
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Secretaria de Obras, Transporte 
e Serviços Urbanos trabalhou 

todos os dias sem cessar 

Coleta de Lixo nas comunidades
Nas localidades do inte-

rior, anteriormente, eram reco-
lhidos o lixo uma vez por mês, 
agora a coleta é realizada 
uma vez por semana. Em Bom 
Destino onde se coletava uma 
vez por mês passou a ter o 
serviço três vezes na semana.

Para melhor atender a 
demanda da população com a 
coleta de lixo, a Prefeitura  re-
cuperou dois caminhões  que 
são usados para este serviço, 

veículos que se encontravam 
em desuso por falta de peças 
e manutenção, sendo assim 
possível criado mais duas 
novas equipes de coleta 
de lixo e novas linhas de 
coleta.  Com isso as co-
munidades de Campinho, 
Córrego do Meio, Córrego 
do Norte e Estrada de Pedra 
D’água a Jaracatiá passaram a 
ter a coleta de lixo sendo feita 
regularmente.



ICONHA
RESPIRA CULTURA

sua equipe estruturou toda a biblioteca municipal, 
recebeu uma doação de mais de 400 livros, com 
emendas parlamentares, articulação política, muito 
trabalho a Gerência conseguiu a reforma do mobi-
liário do Espaço Cultural.

A Cultura idealizou o Projeto Coral Encantados 
que recentemente arrancou lágrimas da popula-
ção na Praça Principal com as apresentações no 
palco principal. “Iconha esteve na lama e da lama 
nós viemos ao brilho. É um projeto muito lindo. O 
Musical Encantados dará continuidade e será um 
patrimônio de Iconha, como a Banda 13 de Junho”.

da Redação

Q
uem não se lembra do Espaço 
Cultural Zoé Rodrigues Misságia 
tomado pela lama da enchente do 
dia 17 de janeiro de 2020. A biblio-

teca foi levada, literalmente, as obras se perderem, 
clássicos, bem como documentos históricos, peças, 
acervo valiosíssimos, instrumentos, móveis e relí-
quias. 

Contudo, a secretária de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo de Iconha, Barbara Volponi com a 

DA LAMA AO LUXO
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N
o aniversário da cidade não 
podia ter eventos, a Cultura re-
alizou lives em comemoração 
e contou com a participação 

dos artistas da terra, mais de 25 mil pessoas 
prestigiaram o evento aplaudido de casa. 
Ocasião em que foi realizado o Desfile Garota 
Iconhonse, a cidade toda assistiu numa torci-
da difícil de escolher de tão belas as garotas. 
“Um evento que pensamos para envolver as 
famílias e daremos sequencia nos próximos 
anos, batemos recordes de visualização, 
tanto quanto o show do Alemão do Forró. 
Foi mágico, mostramos os nossos pontos 
turísticos, mostramos vídeos institucionais 
contando a história da criação do Município”.

Outro investimento muito bacana na 
cultura com olhar empreendedor foi a aber-
tura da Calçada Gourmet valorizando os 
comerciantes no entorno do Centro Cultural, 
no coração da cidade.

da Redação

ANIVERSÁRIO
DA CIDADE

LIVE
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ESPORTE
No esporte, a Secretaria fez abertura do 

Projeto Futsal para Crianças, promoveu campeo-
natos feminino de futsal, campeonato de Society 

masculino, campeonato de futevôlei masculino e 
ação esportiva para o público infantil.

Neste ano também, o prefeito Gedson 
Paulino e a secretária Bárbara Volponi inauguraram 
com a presença de todo secretariado, vereadores 
e comunidade Jardim da Ilha o Ginásio de Esportes 
Helder Almeida Soares e a quadra poliesportiva 
Jardim da Ilha.

O olhar da gestão é sensível com os artistas, 
a Cultura vem trabalhando a valorização deles com 
recursos da Lei Aldir Blank. 

São diversas ações realizadas como também 
a comemoração dos dias das crianças no Parque 
de Exposição Jaime Paganini. A Banda 13 de Junho 
recebeu Incentivo financeiro e é responsável 
pelo Projeto nas comunidades para as crianças. 
Coube a Cultura ainda a elaboração o calendário 
de eventos para o ano 2022.



S 
Sob o compromisso de promover o caráter 
público da seguridade social, estabele-
cido na Constituição Federal de 1988, 
a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social foi transferida para a Sede 
do Município de Iconha sob o comando do secretário 
Moises Pinto Marchiori.

Com o papel central de atender a toda população 
em situação de vulnerabilidade, quando mais perto dos 
cidadãos, melhor.

O Posto do Cadastro Único (Bolsa Família) também 
passou a funcionar em um local de melhor acesso 
para à população, nas dependências do CRAS, o que 
facilita muito à vida da população, considerando que 
várias demandas da Assistência Social passaram a ser 
resolvidas no mesmo endereço.

da Redação

GESTÃO 
MAIS PERTO DA 

POPULAÇÃO

QUINTA-FEIRA
30 DE DEZEMBRO 2021

16

Na sede do Cras em Iconha, os colaboradores da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social jun-
to ao secretário participaram recentemente da palestra 
“Gestão das “Emoções e Automotivação”, proferida pela 
Master Coach Margarida Mongin.

“Foi um reabastecimento de energia, coragem e 
motivacão que todos estavam precisando.

Agradecemos ao Prefeito Gedson Paulino, por 
investir em seus colaboradores”, agradeceu o secretário 
de Assistência Moisés Marchiori.

A administração do prefeito Gedson Paulino se preocupa com aqueles que tem menos e os cuidados com os 
idosos e portadores de necessidades especiais são levados muito à sério em Iconha , exemplo disso foi a recente 
Ampliação dos Recursos Financeiros que são repassados para as entidades locais responsáveis pelos cuidados com 
esses segmentos da população, que tanto necessitam de cuidados especiais.

Graças ao aumento nos repasses, à Associação Pestalozzi de Iconha e o Lar do Idoso José de Paula Beiriz 
poderão ampliar e melhorar a qualidade dos atendimentos prestados.

Também foram oferecidos, só este ano, mais de dois mil atendimentos psicossociais a população, entre diversos 
outros benefícios eventuais, como: auxílio natalidade; auxílio funeral e auxílio moradia.

No total, 74 famílias são acompanhadas no CREAS pelo PAEFI (serviço de orientação e acompanhamento às 
famílias que possuem um ou mais indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos).

:: CUIDANDO DAS MINORIAS



V
isando às dificuldades enfren-
tadas pelo comércio, com o 
intuito de evitar o fechamento de 
empresa e a demissão de fun-

cionários durante esse período de Pandemia, 
a Administração Municipal criou uma Linha de 
Crédito emergencial, disponibilizando para 
os comerciantes até R$ 20.000,00 com taxas 
baixas, estendendo o prazo de pagamento 
para até  30 meses e com 6 meses de carência.

Também foram disponibilizados, no 
NOSSOCRÉDITO, linhas de créditos com 
taxa de 0% e carência de até 6 meses e com 
prazo de 24 meses para o pagamento, sem 
contar diversas outras linhas de créditos para 
o Microempreendedor. E foi pelo excelente 
trabalhado realizado que Iconha recebeu o 
Prêmio Ouro do Nosso Crédito no 1º Encontro 
Estadual do Programa no ES que ocorreu em 
Aracruz por ter cumprido todas as metas esti-
puladas.

da Redação

ICONHA É OURO

Participou
Nossos técnicos da 

Agência do Nosso cré-
dito, Sainara Sandrini e 
Anderson Nicolini, jun-
to aos representantes 
do nosso Município, o 
Prefeito Gedson, o Vice 
Prefeito e Secretário 
de Saúde Fernando 
Volponi e o Presidente 
da Câmara Municipal 
Vitor Caprini, presentes 
no 1° Encontro Estadual 
de Cidades empreen-
dedoras, buscando le-
var mais conhecimento 
e inovação para nosso 
município.

Geral
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Linhas de Crédito mais acessíveis



da Redação

P
ara garantir Educação 
Ambiental e um muni-
cípio melhor para as 
próximas gerações, 

às Palestras Educativas para ser-
vidores e alunos juntamente com 
a Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis do Município 
de Iconha não param.

Destacou o secretário de Meio 
Ambiente, Jean Carlos Paulino 
Caprini que aquecimento global, 
poluição e o futuro da vida no pla-
neta são preocupações constantes 
de administradores conscientes e 
responsáveis à nível mundial.

Nessa linha de pensamento, 
a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente instalou ECOPONTOS na 
rede de Ensino Municipal e Estadual 
para auxiliar na coleta de lixo seletiva 
do Município.

Outro aspecto importante que 
demonstra a preocupação da admi-
nistração municipal com o meio am-
biente foi a Reunião de Retomada 
do Projeto Viveiro Educador, 
ação do Programa de Educação 
Ambiental da Concessionária 
Eco101 em Iconha junto a SEMMA 
que vai beneficiar centenas de 
pessoas do município.

Para facilitar e fortalecer os tra-
balhos da Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis de Iconha 
- AMARI, a Prefeitura Municipal de 
Iconha, juntamente com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - 
SEMMA, realizou a entrega de uma 
empilhadeira elétrica e um carrinho 
de carga para a referida Associação.

Também foram entregues 
materiais para Associação dos 
Catadores de Materiais Recicláveis, 
visando melhorar a qualidade de 
trabalho desse segmento tão impor-
tante para a conservação do meio 
ambiente.

PREOCUPAÇÃO COM O 

MEIO AMBIENTE
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A  
Secretaria de Agricultura de 
Iconha - SEMAG trabalhou 
em 2021 visando a restru-
turação dos serviços de 

atendimento ao produtor rural. De acordo 
com o secretário, Eduardo France Oza 
quando assumiu a pasta havia haviam 
poucas referências dos serviços que a 
SEMAG deveria prestar. “Nosso foco foi no 
atendimento individualizado e humaniza-
do a cada produtor (a) iconhense. Foram 
cerca de 400 produtores atendidos com 

da Redação

ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO
pedidos de Nova, Baixa ou alteração de 
Inscrição Estadual, Bloco de produtor, 
termos de adesão à Nota fiscal eletrônica. 
Acreditamos na capacitação técnica dos 
servidores e dos produtores rurais e, em 
parceria com Sindicato Rural, Incaper, 
através do SENAR, foram realizados 25 
cursos em diversas áreas da agricultura”, 
pontuou Oza. 

A Secretaria realizou visitas técnicas 
em municípios vizinhos levando os produ-
tores de Iconha a conhecerem boas ex-
periências. Reativaram as visitas técnicas 
às propriedades de assistência técnica, 

AGRICULTRURA
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...No momento em que você desistir de 
seu apego aos resultados, misturando, 

simultaneamente, intenção unidirecionada com 
distanciamento, terá tudo o que deseja...

Lembre-se, “a fonte de riqueza, de abundância 
e de qualquer coisa no mundo físico é o Eu...”

Que o ano que se aproxima você compreenda 
que o distanciamento realiza ao desejo!

JORNAL


