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  A iniciativa é protagonizada pe-
los alunos dos anos finais do en-
sino fundamental (6º ao 9º). As 
atividades tiveram início em 07 
de maio e seguirão durante todo o 
ano letivo. + Pág. 4.

O Projeto Construindo Sonhos 
está oferecendo gratuitamente 
oficinas de capoeira e música 
para crianças e adolescentes do 
município. Para participar, as 
famílias das crianças interessa-
das precisam fazer o cadastro no 
Cras.+ Pág. 2.

Projeto “Meu
Lugar no Mundo”

Oficinas de capoeira e música Pomitafro. 30 anos de história
A movimentação em torno do 
evento é intensa. A comissão or-
ganizadora vem se reunindo com 
vereadores e CDL. O concurso das 
Rainhas e Princesas estará em an-
damento com as candidatas poden-
do se inscrever no período de 03 a 
28 junho. + Pág. 3.

Implantado o vale 
feira no município

  O Vale Feira é um projeto que vem sendo desenvolvido em Vila Pavão desde 
o final de 2017, com o objetivo de fomentar a agricultura familiar e valorizar o 
funcionalismo público.  Foi implementado a várias mãos, através de uma par-
ceria que envolveu o Poder Executivo, Poder Legislativo, Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural (CMDR), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, In-
caper e produtores rurais.+Pág. 5.

Autorizada a construção 
da barragem do Córrego 
do Socorro. +Pág. 3.

A feira livre é realizada todos os sábados no centro da cidade

   Com o objetivo de levar mais segurança aos pedestres e condu-
tores, a Prefeitura está implantando lombadas e faixas elevadas 
nos trechos de maior movimento na sede do município. Ao todo, 
serão construídas 11 lombadas e 02 faixas elevadas.+Pág. 7.

Prefeitura vai construir
praça multiuso na 
cidade.+Pág. 4.

Pre-
feitu-
ra dis-

Governo municipal dicute 
com  sociedade construção
de capela mortuária.+Pág. 6. 
CMDCA divulga lista de
inscritos para eleições do
Conselho Tutelar.+Pág. 7.

m razão da ameaça de dengue 
e de outras doenças transmi-
tidas pelo mosquito Aedes 

Aegypti, como zika e chikungunya, a 
Sala de Situação Municipal, instituída 
pela Secretaria de Saúde, promoveu 
na semana passada uma reunião com 
diversas lideranças dos setores, pú-
blico e privado para discutir medidas 
efetivas de combate ao mosquito.
   O encontro contou com a partici-
pação do enfermeiro da Superinten-
dência Regional de Saúde de São 
Mateus, Leonardo Costa Barbosa. 
Durante sua explanação, o enfermei-
ro explicou que a possibilidade de 
ocorrer surto de dengue dentro do 

território é fácil, porque as pessoas 
circulam por outros lugares, onde 
são picadas por mosquitos contami-
nados, e assim, trazem a doença para 
as suas regiões, ao serem picados por 
outros mosquitos que a transmitindo 
para outras pessoas. “Então, o que a 
gente precisa fazer para controlar as 
arboviroses é combater o vetor, po-
rém, isso é difícil, porque não depen-
de unicamente do agente de endemia 
com o trabalho de casa em casa. É 
mais complicado. Depende de uma 
mudança de hábito e cultura por par-
te da população”, afirmou.
  Segundo a Chefe de Vigilância Am-
biental em Saúde,  Letícia Pianna, 

devido a proximidade com Barra de 
São Francisco, onde existe surto da 
doença o município está estado de 
alerta.  “Nós estamos cuidando para 
manter a situação sob controle. O se-
tor de vigilância epidemiológica in-
tensificou o trabalho de combate ao 
mosquito, com visitas e vistoria nas 
casas,  mas, se a população não cola-
borar, tomando as precauções para a 
não proliferação do mosquito, a situ-
ação poderá se complicar, disse.
    Conforme boletim de notificação 
da dengue, esse ano Vila Pavão teve 
52 casos suspeitos. Desses 29 foram 
descartados, 07 foram confirmados e 
16 estão sendo investigados

Setor de vigilância intensifica 
combate ao Aedes Aegypti

E

                             

DENGUE NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA PAVÃO - ES

Rua Travessa Pavão, n° 80 - Centro
Vila Pavão - ES - Cep 29.843-000

Telefax: (27) 3753.1001
www.vilapavao.es.gov.br

EQUIPE DE GOVERNO

Prefeito Municipal
 Irirneu Wutke

gabinetedoprefeito@vilapavao.es.gov.br

Vice-prefeito
José Wilson Vieira de Jesus

Chefe de Gabinete
Ingrid Wutke da Costa

Procuradoria Jurídica
Josimadsonn Magalhães de Oliveira

juridico@vilapavao.es.gov.br

Controladoria Interna
Ailto dos Santos Souza

controladoria@vilapavao.es.gov.br

Secretária Municipal de Administração
 e Recursos Humanos
Marciele Grinivaldo

adm@vilapavao.es.gov.br

Secretário Municipal de 
Desenvolvimento  Econômico

Ricardo Peters Wutke
semde@vilapavao.es.gov.br

Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Valdecir Berger

financas@vilapavao.es.gov.br

Secretário Municipal de Saúde
Cláudio da Cruz de Oliveira

sms.vpavao@saude.es.gov.br

Secretária Municipal de Assistência Social
Alexsandra Holz Rossin

semas@vilapavao.es.gov.br

Secretária Municipal de Educação 
Arlete Ramlow de Souza

educacao@vilapavao.es.gov.br

Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo

Gil Leandro Bregër Lauvers Paz
 cultura@vilapavao.es.gov.br

Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Arnaldo Grunivald

smel@vilapavao.es.gov.b

Secretário Municipal de Agricultura
José Henrique Martins Pinto

agricultura@vilapavao.es.gov.br

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Braz Marré

smma-vp@hotmail.com

Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos

Ancelmo Labarewisk Alves
obras@vilapavao.es.gov.br

O Informativo Vila Pavão em Ação 
é  uma publicação da Prefeitura

Municipal de Vila Pavão - ES,
editado pela Assessoria de Comunicação

 Fale com a redação:
comunicacao@vilapavao.es.gov.br

Jornalista Responsável 
Cléber Luiz Sabino  

DRT-ES 01410
Fotos: Ascom-VP 

Impressão
Gráfica Real - Nova Venécia/ES - Tel.: 27 

3752.2267

          EXPEDIENTE

 INFORMATIVO VILA PAVÃO EM AÇÃOhttps://www.vilapavao.es.gov.br02

Projeto social oferece 
oficinas de capoeira e música

Projeto Construindo Sonhos está 
oferecendo gratuitamente oficinas 
de capoeira e música para crianças 

e adolescentes do município. 
  A ação é desenvolvida pela Prefeitura 
Municipal, por meio da secretaria de As-
sistência Social, em parceria com a Caritas 
Paroquial Vila Pavão. 
  A solenidade de lançamento do projeto 
ocorrida aconteceu no auditório do Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras) 
contou com as presenças de várias auto-
ridades municipais.    Inicialmente estão 
sendo oferecidas duas oficinas: Capoeira 
e música, respectivamente, nas quartas e 
sextas-feiras pela manha e à tarde, direcio-

nadas aos jovens e adolescentes de 06 a 15 
anos. 
   As aulas estão acontecendo nas depen-
dências do Cras. As oficinas de capoeira 
são ministradas pelo professor Bruno e a 
de musica (violão) por Sérgio Schulz. 
   A secretária municipal de Assistência 
Social, destaca que as primeiras reuniões 
para discutir o projeto Construindo So-
nhos, aconteceram em 2018, quando a Cá-
ritas apresentou a ideia aos profissionais da 
secretaria municipal de Assistência Social 
que elaboraram e planejaram a execução 
do projeto. 
   “A intensão é aumentar o número de ofi-
cinas para atingir também as crianças do 

interior, mais isso, vai depender da disponi-
bilidade de demanda de usuários e disponi-
bilidade de recursos”, disse a secretária”. 
    Para participar do projeto, as famílias das 
crianças e adolescentes interessados preci-
sam fazer um cadastro no Cras do muni-
cípio, situado à Rua Alberto Wutke, nº48, 
bairro Ondina, no horário das 7h às 11h e 
das 13h às 17h. 
    A voluntária da Caritas Geovana Concei-
ção Andrade Costa acrescentou que a Cári-
tas é um organismo social, ligada à Igreja 
Católica, presente em mais 200 países, e 
que o projeto nasceu da preocupação em 
ensinar disciplina, arte e cultura aos jovens 
em vulnerabilidade social.

O

Para participar das oficinas, as famílias das crianças e 
adolescentes interessados precisam fazer um cadastro no Cras

                                

Projeto é direcionado aos jovens e adolescentes de 06 a 15 anos

Alistamento de jovens nascidos 
em 2001 termina em junho

 prazo para o Alistamento Militar 
obrigatório para os jovens brasilei-
ros do sexo masculino, residentes 

do município,  nascidos no ano 2001, está se 
encerrando.   O alistamento poderá ser feito 
pela internet através do site: www.alistamento.
eb.mil.br, até o dia 30 de junho e na Junta de 
Serviço Militar do município, até o dia 28 de 
junho. As inscrições abriram em janeiro deste 
ano.
    Para realizar o cadastro, o cidadão que fez 
ou fará 18 anos em 2019 precisa possuir CPF, 
e-mail válido, telefone celular para contato e 
endereço residencial.
  Os jovens que não possuem CPF ou nasceram 
antes de 2001 e ainda não  se alistaram, devem 
procurar a Junta de Serviço Militar da cidade, 
situada na Rua Germano Linhares, 118 – Cen-
tro – Vila Pavão, no horário das  7 às 11 e das 
13 as 17 horas de segunda a quinta-feira e das 7 
às 11 e das 13 às 16 às sextas-feiras. O telefone 
de contato é (27) 3753-1159.
Saiba mais
   Quem  não se alistar dentro do prazo esti-
pulado fica em débito com o Serviço Militar e 
impedido de:
- Obter passaporte ou prorrogação de sua va-
lidade;
- Ingressar como funcionário, empregado ou 
associado em – instituição, empresa ou asso-
ciação oficial, oficializada ou subvencionada;
- Assinar contrato com o Governo Federal, Es-
tadual, dos Territórios ou Municípios;
- Prestar exame ou matricular- se em qualquer 

estabelecimento de ensino;
- Obter carteira profissional, registro de diplo-
ma de profissões liberais, matrícula ou inscri-
ção
para o exercício de qualquer função e licença 
de indústria e profissão;
- Inscrever-se em concurso para provimento de 
cargo público;
- Exercer, a qualquer título, sem distinção de 
categoria ou forma de pagamento, qualquer 
função pública ou cargo público, eletivos ou de 
nomeação;
- Receber qualquer prêmio ou favor do Gover-
no Federal, Estadual, dos Territórios ou Muni-
cípios.
    Além dos impedimentos listados, ainda existe 
uma multa simbólica de R$ 4,03, que  só pode 
ser paga nas agências do Branco do Brasil ou 
dos Correios e aumenta por dia de atraso.

Inscrições para eleição 
da Cipa estarão abertas 

até o dia 07 de junho

    Os servidores da Prefeitura Municipal , 
interessados em se candidatar a membros 
da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA), poderão se inscrever até o 
dia 07 de junho de 2.019.
  As inscrições serão realizadas no prédio 
da Prefeitura Municipal, 2.º andar, Sala de 
Licitações e Contratos, no horário das 08h 
às 11h e de 14h ás 16h. A data e hora da 
votação serão comunicados no Edital de 
Eleição.
   A Cipa é estabelecida em todo o esta-
belecimento ou instituição que admita 
trabalhadores como empregados, ou seja, 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.  Além disso, a CIPA é com-
posta por representantes dos empregados e 
dos empregadores. 

                                SERVIÇO MILITAR

O

SEGURANÇA NO TRABALHO

ASSISTÊNCIA E CULTURA 
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movimentação em 
torno da realização 
da 22ª Pomitafro 

é intensa.  No início de 
abril, a comissão organizado-
ra do evento, se reuniu com 
os nove vereadores para dis-
cutir detalhes da festa. 
  Recentemente, o prefeito e 
o secretário de Cultura e Tu-
rismo sentaram com a CDL 
local e mais  uma vez firma-
ram a parceria do comércio 
nas atividades que precedem   
o evento como o “Esquenta 
Pomitafro” , agendado para o 

dia 03 de agosto.
   O concurso das Rainhas e 
Princesas também estará  em 
andamento com as candidatas 
podendo se inscrever no perí-
odo de 03 a 28 junho. 
  No dia 14 de agosto a Câ-
mara de Vereadores realizará 
uma Sessão Solene para ho-
menagear os 30 anos do mo-
vimento Pomitafro. 
 “Esse ano é emblemático, 
afinal, o movimento Pomita-
fro  comemora 30 anos e pre-
cisamos lembrar das pessoas 
que contribuíram para a cons-

trução da nossa identidade.  
São  muitas histórias e muitas 
memórias. Isso nos impul-
siona a  fazer uma linda festa 
esse ano.  Nosso foco é nos-
sa cultura e nossas tradições 
e mais uma vez a cultura de 
Vila Pavão será exaltada atra-
vés da dança, musica, culiná-
ria e muito alegria”, afirmou.
   O  cartaz com a programa-
ção completa  da festa que 
este ano será realizada entre 
os dias 29 de agosto e 1º de 
setembro, em breve ficará 
pronto.

Começa a movimentação 
em torno da realização 

22ª Pomitafro

                                
30 ANOS DE POMITAFRO

No dia 14 de agosto os Vereadores irão 
realizar Sessão Solene para homenagear 

os 30 anos do movimento

Novo portal da Prefeitura
 já está em funcionamento

    novo portal ofi-
cial da Prefeitura 
de Vila Pavão 

entrou em funcionamento. 
Situado no endereço eletrô-
nico  https://www.vilapavao.
es.gov.br/,  o site ganhou um 
visual mais dinâmico e  fer-
ramentas mais avançadas 
para facilitar a navegação. 
Além disso, a nova plata-
forma oferece mais transpa-
rência e serviços ao cidadão 
mais aprimorados, fáceis de 
ser acessados.
   Além do conteúdo noticio-
so, produzido pela Assessoria 
de Comunicação, dedicado 
às ações das onze secretarias 
municipais, mais a Procura-
doria Jurídica e Controlado-
ria Interna, dentre as novida-
des terá um canal de vídeo 
para que sejam divulgadas as 

ações da Prefeitura.
  O novo portal vem, ainda, 
com instrumentos que faci-
litam o acesso ao conteúdo 
do site para aqueles que uti-
lizam smartphones e tablets, 
com conexão integrada às 
principais redes sociais.
  Na página principal, com 
apenas um clique, o nave-
gante terá acesso direto ao 
conteúdo jornalístico. Os 
ícones destacados na cor 
verde direcionam ao Portal 
da Transparência, e-SIC, e-
OUV, Portal da Controlado-
ria, Legislação Municipal, 
Processo Seletivo, Telefones 
da Prefeitura, às edições do 
jornal  Vila Pavão em Ação, 
aos serviços online como 
emissão de certidão negati-
va, IPTU, parcelamento de 
dívidas, contracheque online 

e outros.
   Nos banners na parte infe-
rior estão distribuídas de for-
ma clara as informações so-
bre a estrutura organizacional 
da Administração Municipal; 
história do município, geo-
grafia, símbolos; costumes,  
aspectos da cultura local, 
qualidade de vida, desenvol-
vimento social e econômico; 
como chegar, o que ver, onde 
ficar, informações turísticas, 
e também acesso aos sítios 
do CIMnorte, CIMnoroeste, 
Sistema de Acompanhamen-
to dos TCAs, TCES, Amunes 
e muito mais.
    É importante lembrar que 
apesar de estar no ar, o site 
novo continua sendo desen-
volvido com a inserção de 
novas informações e conte-
údos.

O

TRANSPARÊNCIA

A

Autorizada a construção da
 barragem no Córrego do Socorro

                               

m solenidade na ma-
nhã da última quinta-
feira (30), no Palácio 

Anchieta, o Governa-
dor do Estado e o prefeito 
do município assinaram 
a ordem de serviço para 
construção da barragem do 
Córrego do Socorro. No 
momento da assinatura do 
documento que autoriza o 
início da obra, o prefeito 
pavoense estava acompa-
nhado do secretário muni-
cipal de Agricultura e ve-
readores, representando a 

Câmara Municipal.
    Durante a solenidade que 
reuniu prefeitos de vários 
municípios, secretários  de 
Estado, deputados estadu-
ais, entre outras autoridades, 
o Governador anunciou  R$ 
5 milhões em investimentos 
em mais de 20 municípios, 
beneficiando moradores, 
produtores, transportadores, 
vendedores e consumidores 
dos produtos agrícolas ca-
pixabas.

Expectativa
  A retomada da obra que 

chegou a ser licitada e dada 
a ordem de serviço, em de-
zembro do ano passado pelo 
Governo anterior foi dis-
cutida no último dia 02 de 
maio, pelo prefeito do mu-
nicípio e a deputada estadu-
al Raquel, durante audiên-
cia no Palácio Anchieta.
   O reservatório terá a capa-
cidade de armazenamento 
de 67.192 metros cúbicos, 
e deverá alagar uma área 
de seis hectares.Os investi-
mentos para sua construção 
são de R$ 713.701,27.

   O chefe do executivo mu-
nicipal lembra que a muni-
cipalidade se esforçou para 
cumprir uma das etapas 
mais importantes do pro-
cesso de implantação da 
barragem: a indenização 
das áreas de terras que se-
rão alagadas com o represa-
mento da água, pertencentes 
a quatro produtores rurais, 
assim como, as benfeitorias 
existentes nelas, cujos re-
cursos foram provenientes 
unicamente dos cofres mu-
nicipais.

  A construção da barragem 
do Córrego Socorro vem 
sendo discutida desde o ano 
de 2016, depois que o mu-
nicípio atravessou uma das 
piores crises hídricas da sua 
historia, sendo submetido a 
severos racionamentos, fal-
tando água inclusive para o 
consumo humano.
  Para o prefeito, a implan-
tação da barragem na ba-
cia dos Córregos Socorro e 
São Sebastião, vai além do 
abastecimento de água para 
a população via sistema da 

Cesan. “O empreendimento 
é importantíssimo na recu-
peração hídrica da região, 
reequilibrando a reservação 
de água no solo. Em minha 
opinião, a construção de 
barragens tem tripla finali-
dade: primeiro reidratar o 
solo, segundo abastecer as 
cidades de água potável e 
terceiro impulsionar a pro-
dução agrícola com a irriga-
ção de lavouras” explicou.
   A previsão é obra seja ini-
ciada na segunda quinzena 
de junho.

E

   

Visite o portal do município: http://www.vilapavao.es.gov.br

RESERVAÇÃO HÍDRICA
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                                INFRAESTRUTURA URBANA

Prefeitura anuncia construção 
de praça multiuso na cidade

urante a sessão or-
dinária da Câmara 
Municipal do dia 

16 de abril, ao fazer uso da 
tribuna livre, o Prefeito Mu-
nicipal  anunciou a constru-
ção de uma praça multiuso no 
centro da cidade.
   A praça multiuso é uma obra 
muito esperada pela comuni-
dade em geral e será cons-
truída em local privilegiado 
onde antigamente funciona-
va a creche municipal Cmei 
Criarte, no centro da cidade. 
A idealização do empreendi-
mento vem sendo discutida 
há algum tempo com a equipe 
técnica da Prefeitura, com os 
vereadores e a sociedade para 
que a área seja aproveitada da 
forma mais democrática pos-
sível.
    A área onde será construí-
da a praça mede 900 metros 
quadrados. Para ocupá-la,  a 
municipalidade estruturou 
um projeto de 827,21m2 de 
construçãocom o intuito de 
atender a carência de espaço 
para eventos culturais, edu-
cacionais, de lazer, entreteni-
mento, feiras, entre outros.

A praça irá atender a carência de espaço para eventos culturais, 
educacionais, de lazer, entretenimento, feiras, entre outras atividades

D

  O empreendimento vai con-
tar  com pátio externo pavi-
mentado com blocos tipo pavi 
‘S” estilo tijolinho;  Auditó-
rio / salão de eventos, com 
área de 119,50m², contendo 
ainda copa e palco interno, 
contendo ainda instalação 
de climatização; Palco para 

apresentações culturais e de 
artistas locais em pequenos 
eventos, sendo a parte térreo 
do palco dois depósitos; Ba-
nheiros Masculino e Femini-
no, com acesso pelo pátio da 
praça e pelo auditório; Play-
ground infantil com caixa de 
areia de 39,83m², contendo 

diversos brinquedos;  Pai-
sagismo, com construção de 
canteiros de flores e plantas 
ornamentais, plantio de ár-
vores na lateral esquerda da 
praça e na calçada, instalação 
de diversos vasos de plantas, 
jardineiras nas janelas da fa-
chada. Construção de banco 

com extensão de 19,00m na 
lateral esquerda da praça, 
com estrutura em alvenaria e 
assento em madeira ripada, e 
instalação de diversos bancos 
em ferro e madeira. 
  A praça contará ainda com 
iluminação adequada e insta-
lação de lixeiras de coleta 

seletiva e foi projetada levan-
do em consideração as nor-
mas técnicas de engenharia e 
acessibilidade, tendo rampas 
de acesso, calçada cidadã, 
banheiros para portadores 
de necessidades especiais.  
A construção será em estilo 
com aspectos que lembram 
as principais culturas do mu-
nicípio, fachada com detalhes 
enxaimel, detalhes de reves-
timento tipo tijolinho, jardi-
neira com flores nas janelas e 
beiral de telhado com lambre-
quim de madeira.
   Na concretização do pro-
jeto, o município vai investir 
recursos na ordem de R$ 955 
mil.  
  Recentemente, a secretaria 
de Obras realizou serviço de 
limpeza, terraplanagem, ni-
velamento e preparação da 
área onde será implantado o 
projeto. Segundo informa-
ções da secretaria de Desen-
volvimento Econômico, o 
setor de licitações de PMVP 
está elaborando o edital de 
concorrência. A previsão é 
que a obra inicie no início de 
julho. 

Projeto arquitetônico da praça multiuso

Projeto “Meu Lugar no Mundo” é
 implantado com sucesso no município

                                EDUCAÇÃO

  projeto “Meu Lu-
gar no Mundo”que 
tem como inicia-

tiva o protagonismo infan-
to-juvenil é uma proposta 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Vila Pavão, 
pensada para os alunos dos 
anos finais do ensino funda-
mental (6º ao 9º).
   As atividades tiveram iní-
cio em 07 de maio e seguirão 
durante todo o ano letivo. 
Todos os alunos (6º ao 9º) 
da rede municipal e estadu-
al tiveram a oportunidade de 
participar da primeira etapa 
do projeto que iniciou com 
a Escuta Ativa dos partici-
pantes através de dinâmicas 
e oficinas voltadas para a 
matriz de saberes das com-
petências Socioemocionais 
do Currículo do Estado.
   Mais de 50% dos alunos 
retornaram para a segunda 
etapa do projeto, pois decidi-
ram Protagonizar em Equipe 
situações de melhoria da re-
alidade em que vivem. Trou-
xeram à memória situações 

(física, social e/ou emocio-
nal) que querem modificar 
(na escola, na família e/ou 
na comunidade) e elabora-
ram planos de ação com so-
luções criativas para intervir 
de forma transformadora.
  Nas próximas semanas os 
alunos convidarão professo-
res para integrar às equipes 
e buscarão parcerias para as 
ações que serão colocadas 
em prática durante todo o 

ano letivo.
  As idealizadoras do pro-
jeto Clécia Buge e Kédima 
Boone Rodrigues acreditam 
que “Quando criamos um 
ambiente favorável a Escuta 
Ativa, damos voz e vez aos 
alunos e oportunizamos seu 
potencial criativo. ”A ade-
são dos alunos na segunda 
etapa do projeto superou 
as expectativas. “É incrível 
como as ideias dos alunos 

podem apontar uma infi-
nidade de caminhos trans-
formadores. Com suporte e 
apoio eles tomam a frente 
dos processos e vivenciam 
possibilidades de escolha 
e de responsabilidades nas 
situações que se propõem 
atuar. Só precisamos parar 
para ouvi-los, acreditar que 
são capazes e orientá-los a 
usarem as ferramentas ade-
quadas”, concluem.

Os alunos estão entusiasmados com o projeto

O

Encerrada campanha
de vacinação contra
a gripe com meta 
atingida

SAÚDE PÚBLICA

secretaria de Saúde en-
cerrou na última sexta-
feira (31), a campanha 
de vacinação contra a 

Influenza (gripe), e mais uma vez 
atingiu os 90% da Meta Vacinal 
proposta pelo Ministério da Saúde 
a todos os Municípios, informou 
Coordenador Municipal de Imu-
nização.   
   A campanha desse ano teve iní-
cio no dia 23 de abril em todo o 
município com o objetivo reduzir 

a mortalidade, as complicações 
e as internações decorrentes das 
infecções causadas pelo vírus da 
influenza. Durante este período a 
vacina foi disponibilizada no Pos-
to de Saúde da sede e nas unidades 
de saúde das localidades de Praça 
Rica, Conceição do XV,  Todos os 
Santos e Córrego Lindenberg.
   A partir da próxima quarta-feira 
(05), a vacina ainda estará dispo-
nível no Posto de Saúde da sede 
para quem não se vacinou.

Equipe da secretaria da Saúde

A
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MUNICÍPIO IMPLANTA O VALE FEIRA

                                

 VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

O Vale Feira deverá ser gasto, 
exclusivamente na feira livre da cidade 
nas barracas identificadas no prazo de 
um mês. O talão é dividido em 16 vales 
de R$ 2,50 para facilitar a compra

                                SAÚDE

om auditório do     
Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais 

completamente lotado, o 
Prefeito Municipal lançou 
oficialmente na tarde do dia 
30 de abril, o programa Vale 
Feira em Vila Pavão.
  O Vale Feira é um projeto 
que vem sendo desenvolvido 
em Vila Pavão desde o final 
de 2017, quando o prefeito 
do município nomeou uma 
comissão especialmente para 
elaborar o programa no mu-
nicípio. Foi implementado a 
várias mãos, através de uma 
parceria que envolveu o Po-
der Executivo, Poder Legis-
lativo, Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural 
(CMDR), Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Incaper e 
produtores rurais.
 Além do prefeito do muni-
cípio, fizeram parte da mesa 
de hora para o lançamento 
do programa, o presidente da 
Câmara Municipal, o secre-
tário de Agricultura; a presi-
dente do Sindpúblicos – VP; 
o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Nova Venécia e Vila Pavão 
e o presidente da Comissão 
dos Feirantes Credenciados 
no Vale Feira, Ivan Volz.
Com o Vale Feira, o Go-
verno Municipal pretende 
fomentar a agricultura fami-
liar, haja vista que, os pro-
dutos serão adquiridos de 
agricultores familiares, de-
vidamente cadastrados pela 
secretaria de Agricultura.
  O benefício no valor R$ 
40,00 atingirá em média 
480 funcionários, entre ser-
vidores municipais efetivos, 
temporários, comissionados, 
estagiários, membros Con-
selho Tutelar e servidores do 
legislativo e deverá ser gas-
to, exclusivamente na feira 
livre da cidade, nas barracas 
identificadas, no prazo de 
um mês. O talão é dividido 
em 16 vales de R$ 2,50 para 
facilitar a compra.
   Além de valorizar os servi-
dores municipais, que atual-
mente já recebem um ticket 
alimentação no valor de R$ 
300,00, o Vale Feira irá re-
forçar a dieta alimentar dos 
mesmos com a introdução 
de produtos de qualidade, 
produzidos sem a adição de 
defensivos químicos.
   O secretário de Agricultu-
ra destacou que o Vale Feira 
veio para fortalecer a agri-
cultura familiar, valorizar e 

melhorar a alimentação dos 
servidores, sem contar que 
irá colocar em circulação 
no mercado da cidade todos 
os meses, aproximadamente 
R$ 20.000,00. No período 
de um ano serão cerca de R$ 
240.000,00 a mais circulan-
do no município, disse.
   O prefeito afirmou que 
esse é um momento impor-
tante para município. “O 
Vale Feira é mais uma con-
quista dos servidores. É uma 
via de mão dupla — sai da 
mão do servidor para a mão 
do agricultor. Dali vai para o 
comércio e assim por dian-
te. Então, temos que pensar 
a politica de várias formas 
para que um mesmo recursos 
atinja vários públicos, seto-
res e situações”, pontuou.
   Outra importância do Vale 
Feira, destacada pelo prefei-
to é que o programa, além de 
contribuir para colocar mais 
alimentos na mesa do servi-
dor, irá incentivar os agri-
cultores a produzir mais e 
com qualidade. “Nós apren-
demos como produzir mui-
to, através das tecnologias e 
insumos, mas hoje essa não 
é a questão mais importante. 
Nosso desafio hoje é produ-
zir alimentos saudáveis e de 
melhor qualidade para a nos-
sa sociedade”, acrescentou.
  Ele enumerou algumas 
conquistas do funcionalismo 
público durante a sua gestão, 
citando o aumento no valor 
do ticket alimentação, repo-
sição das perdas salariais e 
Bônus Valorização da Car-
reira por Tempo de Serviços. 
“Talvez não temos a melhor 
politica de salários, mas, te-
nho certeza que não temos a 
pior”, disse.
  A presidente do Sindica-
to dos Servidores Públicos 
reafirmou que o Vale Feira 
não é uma conquista apenas 
dos servidores, pelo con-
trário, é uma conquista de 
todos, uma vez que, o pro-
grama valoriza a agricultura 
que é a base da economia 
do município. A sindicalis-
ta lembrou que o Vale Feira 
é uma antiga reivindicação 
do Sindpúblicos. “Que bom 
que essa administração e 
essa Câmara de Vereadores, 
lá atrás, ouviram o apelo do 
sindicato, das associações 
de agricultores e dos peque-
nos produtores rurais. Em 
decorrência disso, estamos 
aqui hoje celebrando essa 
conquista”,comemorou.

Evento reuniu diversos segmentos da sociedade pavoense

 om a proposta de 
avaliar e propor dire-
trizes para a formu-

lação da política de saúde, 
a Prefeitura de Vila Pavão, 
através da Secretaria da Saú-
de e Conselho Municipal de 
Saúde, realizou no dia 12 de 
abril, a 9ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde. 
   O evento, cujo tema, este 
ano foi “Democracia e Saú-
de: Saúde como Direito e 
Consolidação e Financia-
mento do SUS”, foi realizado 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal, e reuniu represen-
tantes de diferentes setores 
da sociedade, profissionais 
de saúde, representantes do 
Poder Legislativo, integran-
tes do Conselho Municipal 
de Saúde, gestores e usuá-
rios em geral. O farmacêu-
tico Clio Zanella Venturim 
ministrou palestra sobre o 
assunto. 
     O secretário municipal 
de Saúde, destacou que em-
penho e união são marcas  
que acompanham a equipe 
de profissionais da saúde do 
município. Esses profissio-
nais, segundo ele, colocam 
Vila Pavão em um patamar 
satisfatório quando se trata 
de prestação de serviços à 
população.
 “Esse empenho e união fo-
ram decisivos para vencer 
adversidades como o surto 
de malária no ano passado 
que vitimou mais de uma 
centena de pavoense”, citou 
o secretário.

  

C

Conferência discute
propostas para a Saúde

  A representante da Secreta-
ria de Estado da Saúde Gil-
séia Sosai, lotada na Supe-
rintendência Regional Norte 
que agrega 14 municípios da 
região elogiou o trabalho dos 
profissionais da saúde local.   
“O nosso processo de traba-
lho enxerga uma evolução do 
município e isso se deve à es-
tabilidade que a atual gestão 
trouxe para ao setor da saúde. 
Anteriormente havia uma in-
constância que atrapalhava 
demais a evolução das ações 
no município. Não posso dei-
xar de lembrar a epidemia de 
malária que poderia ter des-
truído o município, mas pelo 
contrário, o fortaleceu. Sim, 
foi uma mobilização com 
apoio da SESA e do Ministé-
rio da Saúde, mas quem este-
ve à frente de tudo, foram vo-
cês com ações coordenadas e 
organizadas. Eu sempre digo: 

quem enfrentou o que vocês 
enfrentaram pode enfrentar 
qualquer coisa”, pontuou. 
“A fala Gilséia Sossai traz 
para nós certo alento, por-
que sempre enxergamos pri-
meiros os problemas. Somos 
conhecedores das nossas li-
mitações, mas por outro lado,  
sabemos que quando existe 
organização, dedicação e em-
penho as dificuldades podem 
ser superadas e as coisas po-
dem ser conduzidas positi-
vamente”, disse o prefeito, 
acrescentando que a saúde 
é um desafio constante e o 
município está caminhando 
de forma tranquila e com o 
pé no chão.  “Os desafios no 
setor são muitos. Cada dia é 
um desafio diferente e assim 
muito ações vão se se concre-
tizando”, completou. 
  O prefeito lembrou que o 
município possui um depar-

tamento de Saúde Natural, 
uma parceria com Associação 
Central da Saúde Alternativa 
do Espírito Santo (Acesa-ES) 
que vem desenvolvendo ao 
longo dos anos importantes 
ações alternativas por meio 
de um trabalho de resgate da 
cultura e da medicina popular, 
reconhecidas no meio médico 
que atende uma parcela ex-
pressiva da população. 
   Os eixos Saúde como di-
reito; Consolidação dos prin-
cípios do sistema único de 
saúde (SUS) e financiamento 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) foram os temas deba-
tidos e as propostas encami-
nhadas à Secretaria de Estado 
de Saúde. 
  Durante o evento foram 
escolhidos também os dele-
gados que irão representar o 
município nas conferências 
estadual e nacional.

A feira livre é realizada todos os sábados no centro da cidade



INFORMATIVO VILA PAVÃO EM AÇÃOhttps://www.vilapavao.es.gov.br06

Encontro foi realizado no plenário da Câmara Municipal e contou com
 a presença de representantes das igrejas e entidades organizadas

Assuntos de interesse da sociedade tiveram encaminhamento

                                
AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA

  A coleta seletiva no município foi 
outro assunto debatido na reunião. Na 
oportunidade o secretário municipal de 
Meio Ambiente falou sobre a Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
mais especificamente sobre o encerra-
mento do lixão e a política pública de 
coleta seletiva no município. Segundo 
Marré, esse ponto de pauta foi incluído 
na reunião com o intuito levar informa-
ções atualizadas a respeito do trabalho 
que está sendo realizado, e ao mesmo 
tempo, sensibilizar e envolver a socie-
dade, através de seus representantes no 
processo de dinamização da coleta se-
letiva no município.
   A coleta seletiva implantada no mu-
nicípio consiste na organização do re-
colhimento diferenciado de resíduos 
sólidos previamente selecionados nas 
fontes geradoras, com a finalidade de 
encaminhá-los para reutilização e reci-
clagem pela Associação dos Catadores 
de Materiais Recicláveis (Ascamvip).
  Vila Pavão atualmente possui aproxi-
madamente 9.300 mil habitantes. Pelo 
último senso do IBGE, cerca de 3.700 
pessoas residem nas zonas urbanas, ou 
seja, na sede, nos distritos de Todos os 
Santos e Praça Rica e os povoados de 
Conceição do XV e Todos os anjos.
  Esse conjunto de habitantes produz 
mensalmente, em média 90 toneladas 
de resíduos domiciliares. Dessas 90 
toneladas de resíduos, 10 toneladas são 
reciclados pela associação de catadores 
e o restante é compactada e transpor-
tada em containeres a aterro licenciado 
no município de Aracruz. O setor da 
saúde produz cerca de 100 quilos resí-
duos, estes por sua vez, são devidamen-
te incinerados.

    O último ponto da pauta discutido foi 
a participação mais efetiva das igrejas 
na quinta-feira gospel, uma das atrações 
da Pomitafro, inserida o ano passado na 
programação da 21ª Pomitafro, realiza-
da nos dias 11,12,13 e 14 de outubro.
  Este ano a 22ª Pomitafro será reali-
zada do dia 29 de agosto ao dia 1º de 
setembro. A quinta-feira gospel, volta-
da exclusivamente às atrações religio-
sas foi anunciada, mas os organizado-
res buscam um envolvimento maior 
das igrejas na realização do evento. O 
objetivo da quinta gospel, segundo eles, 
é promover a união de todas as igrejas 
locais; proporcionar um dia de lazer; 
levantar a bandeira da paz e da tolerân-
cia religiosa e do respeito às etnias do 
movimento Pomitafro; dar visibilidade 

às atividades desenvolvidas nas igrejas 
como apresentações musicais, de co-
rais, quartetos, encenações teatrais, mi-
nistério de louvor e outros; promover 
o fortalecimento da cultura local, visto 
que todos, independente da religião são 
pavoenses e também tornar esse dia 
tradicional para enaltecer a cultura re-
ligiosa.
  O secretário de Cultura e Turismo do 
município, recorda que a comissão or-
ganizadora da Pomitafro o ano passado 
disponibilizou palco de primeira linha, 
iluminação, praça de alimentação e toda 
a estrutura necessária, inclusive proibiu 
a venda e consumo de bebida alcoólicas 
durante a quinta gospel em respeito às 
igrejas, porém, o comparecimento do 
publico não foi satisfatório.

  “Esse ano, em reunião de avaliação, 
nós da comissão organizadora da 22ª 
Pomitafro, resolvemos discutir melhor 
com os representantes das igrejas para 
decidir se é, ou não é interessante fa-
zer a quinta-feira gospel. A comunidade 
religiosa local, atualmente não tem ain-
da um evento unicamente de atrações 
gospel, mas, se a Pomitafro oferece 
oportunidade, colocando uma estrutura 
completa à disposição, porque não con-
ciliar as duas coisas. Então por isso que 
estamos aqui mais uma vez colocando a 
proposta da quinta gospel na Pomitafro, 
porém com um envolvimento maior 
das igrejas, mesmo porque, a Pomitafro 
é coordenada pelo poder público, mas 
quem a realiza é a comunidade”, pon-
tuou.

                                 
MAIOR ENVOLVIMENTO DAS IGREJAS NA POMITAFRO  

                                PARTICIPAÇÃO POPULAR

 prefeito do município e 
equipe se reuniram na tar-
de do dia 07 de maio no 

plenário da Câmara Municipal com 
representantes das igrejas e entidades 
organizadas para discutir três agendas 
importantes de Vila Pavão: a constru-
ção de uma capela mortuária; o progra-
ma de coleta seletiva e a programação 
da 22ª Pomitafro, mais especificamen-
te a quinta-feira Gospel. 
   A construção de uma capela mortu-
ária na cidade vem sendo discutida há 
alguns anos pela sociedade pavoense. 
O assunto veio a tona no início desse 
mês, guando o prefeito, fazendo uso 
da tribuna livre da Câmara falou da 
necessidade de se criar na cidade um 
ambiente confortável e preparado para 
a população se despedir e velar os seus 
entes queridos.

  A ideia do mandatário é envolver a 
sociedade civil na busca de recursos 
para acelerar a construção da Capela. 
“Todos os presentes aqui nesta tarde 
têm clareza da necessidade de um local 
apropriado para velar nossos mortos, já 
que na maioria das vezes, o velório é re-
alizado em espaços cedidos pelas igre-
jas, o que, comumente altera a rotina e 
os trabalhos nessas instituições. Sabe-
mos da urgência de um projeto como 
este, mas se formos contar só com os 
escassos recursos da Prefeitura, poderá 
ocorrer uma demora muito grande na 
sua execução, por isso, precisamos da 
colaboração e parceria da sociedade ci-
vil e da Câmara de Vereadores no sen-
tido de ajudar a angariar recursos para 
agilizar o empreendimento”, disse.
Durante a sua explanação Irineu apre-
sentou um projeto arquitetônico preli-

minar da futura capela mortuária e pla-
nilha de orçamento com os custos do 
empreendimento.
   O prefeito sugeriu três possíveis áreas 
de propriedade da municipalidade para 
implantação do projeto: área 1 – ao 
lado do novo Posto de Saúde no bairro 
Nova Monique (parque de festas), área 
2 – ao lado da Delegacia de Policia Ci-
vil e área 3 – terreno ao lado do antigo 
CRAS, próximo à Emef Esther da Cos-
ta Santos.
   Houve consenso em torno da necessi-
dade da construção da capela mortuária 
na cidade. O local da construção gerou 
debate com muitas opiniões, contudo, 
a maioria elegeu de imediato a área ao 
lado do antigo Cras como a mais viável 
para a implantação do projeto. Ao final 
foi eleita uma comissão representativa 
para levar adiantes as discussões.

O chamado lixão da cidade foi encer-
rado ano passado, assim, Vila Pavão 
passou a cumprir as determinações da 
lei federal 12.305 de 2 agosto 2.010 
que proíbe depósitos de lixo a céu 
aberto. A área do lixão está em pro-
cesso de recuperação. No local foi 
construído uma estação de transbordo 
de resíduos sólidos. Lá, todos os resí-
duos, não aproveitados produzidos no 
município são acomodados em contei-
neres e posteriormente transportados 
para aterro sanitário fora do municí-
pio. No total a prefeitura atualmente 
desprende todos os meses cerca de R$ 
35 mil reais para dar uma destinação 
correta aos resíduos produzidos. de 
catadores e R$ 22 mil com as despe-
sas de transporte dos resíduos.

  Segundos os gestores, esse gasto é 
considerado investimento, uma vez, 
que a destinação inadequada de re-
síduos contamina o solo, as águas, a 
flora e a fauna, e traz impacto a um 
grande número de pessoas que con-
somem produtos contaminados, ou a 
água contaminada, gerando uma série 
de doenças ao ser humano e gerando 
custos para os tratamentos de saúde.
  Conforme Marré a coleta seletiva, 
além de diminuir a quantidade de re-
síduos encaminhados ao aterro licen-
ciado, é fonte renda para sete famí-
lias, ligadas à associação de catadores 
que se ocupam do trabalho de cole-
ta e reciclagem. “Se aumentarmos a 
quantidade de materiais reciclados 
por meio da coleta seletiva, automa-
ticamente reduziremos custos de pa-
gamento transporte de materiais, sem 
contar que aumentaremos o tempo de 
vida útil dos mesmos, sobrando mais 
recursos para serem investidos em 
saúde publica”, explica.
 O município em agosto passado deu 
um passo adiante com a implantação 
dos PEVS, que são aqueles contêine-
res espalhados em diversos pontos da 
cidade para facilitar o trabalho dos 
catadores.
  Em planejamento estratégico, a se-
cretaria de Meio Ambiente chegou 
à conclusão que para o setor desen-
volver bem e ampliar a quantidade de 
materiais reciclados, algumas ações 
como orientações porta a porta à po-
pulação; criação de sistema de fisca-
lização ambiental; reuniões entre os 
parceiros envolvidos; palestras nas 
escolas e distribuição de materiais 
com informações básicas sobre cole-
ta seletiva à população, precisam ser 
implementadas.
  Por outro lado, os principais proble-
mas citados que impedem a progressão 
da coleta seletiva hoje em Vila Pavão 
são: Pevs insuficientes e uso incorreto 
deles; ausência de comprometimento 
por parte dos moradores; deficiência 
na comunicação entre a Prefeitura e 
a associação de catadores, falta de 
educação ambiental formal, aquela 
praticada nas escolas e órgãos oficiais 
e informais, pela sociedade civil (em 
casa, nas igrejas, comércios e outros); 
falta de uma logística reversa (proce-
dimentos e métodos para viabilizar o 
reaproveitamento e destinação final 
adequada aos produtos colocados no 
meio ambiente pelas empresas, tais 
como recipientes de agrotóxicos, em-
balagens plásticas, sacolas e outras); 
adequação do horário de coleta seleti-
va e treinamento dos funcionários.

O

FIM DO LIXÃO

   

Estamos no facebook: http://www.facebook.com/prefeituravp/

Prefeitura discute com a sociedade
construção de capela mortuária, coleta 
seletiva e programação da Pomitafro
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ando continuidade às 
ações de educação am-
biental do programa de 

coleta seletiva, a Prefeitura de 
Vila Pavão, por meio da secreta-
ria de Meio Ambiente e seus par-
ceiros, realizarão durante a Se-
mana do Meio Ambiente nos dias 
04, 05 e 06 de junho, panfleta-
gem com orientação à população 
sobre a importância de separar o 
lixo seco em casa e caminhada 
nas ruas dos distritos e da sede 
do município.
  A sede da cidade já conta com 
vários pontos de  PEVS onde a 
população pode depositar o lixo 
seco. Esse material é recolhido e 
encaminhado para a Associação 
dos Catadores de Materiais Reci-
cláveis que dá o destino correto 
a ele.

Ações porta a porta

 A Semana do Meio Ambiente 
começa oficialmente no muni-
cípio na próxima terça-feira, dia 

03 de junho. As atividades esta-
rão voltadas, principalmente para 
aprimoramento da coleta seletiva. 
As chamadas ações de conscien-
tização porta a porta começam no 
próximo dia 04 de junho (terça-
feira), pelo distrito de Praça Rica 
com panfletagem e esclarecimen-
to sobre coleta seletiva nas casas 
dos moradores da localidade.
  A ação em Praça Rica vai con-
tar com a participação da equipe 
da secretaria de Meio Ambiente, 
professores e alunos dos Cmeas 
Artur Pagung e Agostinho Batis-
ta Veloso, associação de catado-
res e garis.
   No dia 05 de junho, a ação no 
mesmo formato será levada ao 
distrito de Todos os Santos. Nes-
se dia, além da equipe da secreta-
ria de Meio Ambiente, associação 
de catadores e garis, o trabalho 
de conscientização será refor-
çado pelos professores e alunos 
do Cmea Luiza Souza Barros e 
Agentes Comunitários de Saúde 
da região.

                                COLETA SELETIVA

CMDCA divulga lista de 
inscritos para eleições 
do Conselho Tutelar

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMD-
CA) divulgou as listas dos candidatos com as inscrições deferidas e in-
deferidas,  do processo de escolha do novos conselheiros.

  O processo de escolha dos cinco novos membros, que se dá por votação popular, 
ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, no primeiro domingo de 
outubro de 2019, mais precisamente em 06/10/2019.
  Ao todo, 35 candidatos tiveram a inscrição aceita e homologada pela Comissão 
Especial Organizadora do Processo de Escolha, enquanto 04 tiveram as inscrições 
indeferidas.
   Qualquer cidadão maior de 16 anos e com título de eleitor pode participar do 
processo. O voto é opcional. O Conselho Tutelar é um instrumento nas mãos dos 
cidadãos para zelar, promover, orientar, encaminhar e tomar providências em situ-
ações de risco e vulnerabilidade pessoal e social das crianças e adolescentes, como 
abandono, negligência, exploração, violência, crueldade e discriminação.
  Os novos conselheiros cumprirão mandato de quatro anos, entre os dias 10 de 
janeiro de 2020 e 9 de janeiro de 2024.

Veja as listas com as duas relações:

ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Dia D

  No dia 06 de junho (quin-
ta-feira) será realizada a cul-
minância da Semana do Meio 
Ambiente na sede do mu-
nicípio com a participação 
da associação de catadores; 
professores e alunos da Emef 
Professora Esther da Costa 
Santos, EEEFM Professora 
Ana Portela de Sá, Ceier, Ca-
ritas Paroquial e Igrejas. 
  Os participantes irão se 
concentrar às 7h30 no Sin-
dicato dos Trabalhadores Ru-
rais, no centro, onde aconte-
cerá um ato de boas vindas 
e instruções relacionadas ao 
trabalho de panfletagem nas 
casas. 

Palestras nas escolas

  Preconizando a Semana do 
Meio Ambiente, os profissionais 
da secretaria de Meio Ambien-
te promoveram no mês de maio 
uma rodada de palestras sobre 
coleta seletiva nas escolas do 
município.
   A iniciativa tem por objetivo 
chamar a atenção dos alunos 
para a importância da separação 
do lixo na realização da coleta 
seletiva, e com isso, possibili-
tar num futuro próximo, um 
reaproveitamento maior de ma-
teriais que iriam para o aterro 
sanitário.
    O ciclo de palestras, encerrou-
se na última quinta-feira (30) e 
envolveu alunos dos CMEAs 
Agostinho Batista Veloso, Ar-
tur Pagung e Luiza Souza Bar-
ros; EMEF Professora Esther da 
Costa Santos; EEEFM Professo-
ra Ana Portela de Sá e Ceier.
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Vila Pavão fará panfletagem
sobre coleta seletiva na 
Semana do Meio Ambiente

                                SEGURANÇA  NO  TRABALHO

 om o objetivo de levar mais 
segurança aos pedestres e con-
dutores de veículos, a Prefeitura 
de Vila Pavão está implantando 

lombadas e faixas-elevadas nos trechos de 
maior movimento na sede do município.
    Ao todo, serão construídas 11 lomba-
das e 02 faixas elevadas.
   O serviço iniciou na semana passada. 
As lombadas estão sendo construídas na 
chegada da cidade por Barra de São Fran-
cisco, no trecho Igrejona até o Banestes, 
e na saída para Nova Venécia, no trecho 
que vai da Igreja Católica à antiga Câ-
mara Municipal. Já as duas faixas eleva-
das serão implantadas em frente à Igreja 
Assembleia Deus, na Rua Graciliano de 
Oliveira, no centro, e em frente á esco-
la Professora Esther da Costa Santos, na 

Rua Adelaide Ramlow, Bairro Ondina.
    De acordo com o setor de engenharia 
da PMVP, as lombadas e as faixas ele-
vadas irão trazer mais segurança porque 
reduzem a velocidade dos automóveis, 
enquanto que melhora a visibilidade para 
os condutores. Além disso, reforça o res-
peito às leis, lembrando que o trânsito é 
responsabilidade de todos.
   A empresa contratada para executar a 
obra é a Felippe Engenharia LTDA, que 
tem prazo de 120 dias para entregar o 
serviço.
   A sinalização das lombadas ficará por 
conta do DETRAN/ES, que já foi comu-
nicado sobre o início das obras para que 
seja feito a ordem de serviço à empresa 
responsável pela implantação da sinali-
zação.

Prefeitura  implanta lombadas 
e faixas elevadas na sede

 SEGURANÇA NO TRÂNSITO
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Abril Verde. Ações alertaram para acidentes no trabalho
entro do movimento Abril 
Verde, a secretaria de Saúde, 
em parceria com a secretaria 

de Meio Ambiente promoveu, uma sé-
rie de encontros no município com o 
objetivo de conscientizar trabalhadores 
sobre os riscos de acidentes nos locais 
de trabalho.
   No dia 17 de abril foram realizadas 
três importantes palestras no auditório 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
A primeira, ”Prevenção de Acidente 
com Animais Peçonhentos” foi profe-
rida pelo médico veterinário da Supe-
rintendência Regional de Saúde de São 
Mateus, Alessandro Mendes Gomes; 
Para explanar sobre os impactos do 
uso indiscriminado de agrotóxicos e os 
riscos à saúde humana decorrente dis-
so, foi convidado o médico da equipe 

da Saúde da Família de Vila Pavão Dr. 
Lauro Marques Azevedo. A terceira pa-
lestra, “Os Impactos do Uso de Vene-
no ao Meio Ambiente” foi ministrada 
pelo professor de educação ambiental 
Gulherme Alves Pereira que compõe 
a equipe de profissionais da secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.
   As ações do Abril Verde prossegui-
ram na tarde do dia 25 de abril com 
evento no mesmo formato no distrito 
de Praça Rica, onde foram ministra-
das mais duas palestras no pavilhão da 
Igreja Adventista para os moradores 
da localidade. No distrito, as palestras 

foram proferidas por profissionais da 
Superintendência Regional de Saúde 
de São Mateus.
   E na manhã de 26 de abril  foi rea-
lizado uma ação em comemoração ao 
Dia Mundial de Segurança e Saúde no 
Trabalho, no centro da cidade. Duran-
te o evento os participantes receberam 
orientações sobre o assunto e ainda 
tiveram oportunidade de fazer testes 
rápidos, aferição de pressão arterial e 
glicemia capilar.
     As ações do Abril Verde no municí-
pio foram coordenadas pela enfermeira 
Letícia Pianna e equipe.
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Caminhada contra a exploração 
sexual infantil mobiliza a cidade

ma caminhada pelas ruas de 
Vila Pavão, na manhã do dia 
16 maio chamou a atenção 
de toda população sobre a 

importância de não nos calarmos diante 
do abuso e exploração sexual infantil.
  A caminhada em prol do 18 de maio 
– Dia Nacional de Combate ao Abu-
so e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, mobilizou moradores, 
alunos e professores das escolas Eee-
fm Professora Ana Portela de Sá, Emef 
Professora Esther da Costa Santos e 
Ceier. Com cartazes e palavras de or-
dem a passeada percorreu as principais 
ruas da cidade, indo se concentrar no 
centro da cidade, onde foi realizado um 
grande ato com esclarecimentos sobre 
a origem e importância da data, espe-
táculo de dança por adolescentes da 

Igreja Batista local e encenação teatral, 
organizado pelo Creas.
 Segundo relatório publicado há pou-
cos dias na revista britânica The Eco-
nomist, o Brasil é o 11º melhor colo-
cado no ranking de abuso e exploração 
sexual infantil.
  O evento foi  organizado pela Prefei-
tura Municipal, por meio da secretaria 
de Assistência Social em parceria com 
o Cras, Creas, Conselho Municipal de 
Direito da Criança e do Adolescente e 
Conselho Tutelar.
  A secretária municipal de Assistência 
Social, destacou que a caminhada de 
mobilização em combate à exploração 
sexual infantil foi sucesso porque teve 
envolvimento da Prefeitura, secreta-
rias, todos os serviços da Assistência 
Social, 

A caminhada mobilizou moradores, alunos e professores
 das escolas EEEFM Professora Ana Portela de Sá, 
EMEF Professora Esther da Costa Santos e Ceier

voluntários da sociedade civil, 
CDL e as escolas que se propuse-
ram a trabalhar o assunto com os 
alunos. “Agradecemos o empenho 
de todos na luta contra esta vio-
lência e solicitamos a todos para 
falarem sobre o tema sempre e 
multiplicar esse conhecimento na 
família e na comunidade. Quan-
to mais falarmos sobre esse tabu, 
mais se perde a vergonha, e mais 
próximos estaremos da prevenção 
e de resultados concretos. Todos 
temos um papel nesse processo”, 
frisou.
  O Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes foi 
instituído em 2000, com base na 
Lei Federal 9.970/00, criada em 
decorrência do caso conhecido 
como “Crime Araceli”, ocorrido 
em 18 de maio de 1973, em Vitó-
ria (ES).   O episódio, que ganhou 
ampla repercussão na mídia, re-
tratou o drama da menina Araceli, 
de 8 anos, que foi raptada, droga-
da, violentada, morta e carboni-
zada por jovens de classe média 
da cidade, e que nunca foram pu-
nidos. Desde então as ações que 
marcam este dia visam mobilizar 
os diferentes setores da socieda-
de, governos e mídia sobre a ur-
gência da proteção dos direitos de 
meninas e de meninos.

Caminhada  atraiu grande público
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Espetáculo de dança apresentado por jovens da Igreja Batista

Apresentação teatral aprofundou o tema

Ato no centro  da cidade

                                OBRAS E SERVIÇOS

Prefeitura segue com serviços para 
melhorar condições de vida no interior 

om o patrolamento das princi-
pais estrada vicinais chegan-
do ao fim, a Prefeitura Muni-
cipal, por meio da secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos, deu início 
à construção e recuperação de pontes, 
caixas secas e carreadores no interior do 
município.
   Conforme o secretário de Obras, o 
ciclo de melhomento das condições de 
trafegabilidade no interior é realizado 
sempre nos primeiros meses do ano e 
envolve serviços como patrolamento, 
reabertura, drenagem, aterro, constru-
ção e recuperação de bueiro nas estra-
das. O trabalho encerrou-se no Córrego 
Santa Filomena na semana passada. È 
realizado em forma de rodizio, córrego 
por córrego, seguindo um cronograma 
com o intuito de tirar o máximo provei-
to dos equipamentos pesados, sem ter 
que desloca-los a longas distancias, o 
que acarreta menor desgaste, economia 
de combustíveis e mais rapidez na exe-
cução do trabalho.

Confecção de pontes   
   A Prefeitura Municipal vem realizando 
um trabalho de construção, reconstrução 
e recuperação de várias pontes dentro 
do município, a maioria destruída pelas 
enchentes, com as cabeceira de blocos 

de granito, doados pelas empresas insta-
ladas no município.
   Nos últimos dias foram construídas 
e recuperadas várias pontes no interior. 
Uma na estrada próxima à propriedade 
do produtor rural Moacir Bening, no 
Córrego Grande teve a parceria do em-
presário Nil que doou os blocos de gra-
nito. A construção da ponte possibilitou 
a reativação da estrada no local fechada 
há mais de cinco anos. Outra ponte situ-
ada próxima à propriedade do agricultor 
Bruno Ost, no Córrego Grande, foi feita 
em parceria com a empresa Marbrasa.
   Foram recuperadas ainda pontes nas 
estradas de acesso à propriedade do 
agricultor Artur Frederico em São Gon-
çalo; Pedro Carmindo e na Toca do Co-
elho na região de Praça Rica.
  Nos próximos dias, a Prefeitura deve 
iniciar a recuperação de uma ponte na 
localidade de Rio XV de Novembro.
     

Caixas secas nas estradas
  A municipalidade vem construindo 
caixas secas nos pontos de maior eleva-
ção das estradas. O serviço foi realiza-
do nas vias de acesso às comunidades 
de Córrego Figueira, Córrego Grande, 
Córrego Paraíso, Córrego do Estevão e 
outras. As caixas secas são reservatórios 
tecnicamente dimensionados, construí-

dos, em geral, nas margens de estradas 
para captar as águas de chuva. A técnica 
evita enxurradas, erosão, assoreamento 
dos córregos e rios, e depredação das 
estradas pela chuva. Em tempos de es-
tiagem, as caixas secas aumentam o ar-
mazenamento de água e o abastecimen-
to do lençol freático, o que favorece as 
nascentes e a vazão dos rios.

Carreadores
   O secretário esclarece que o trabalho 
desenvolvido no interior como melho-
ramento das estradas, construção de 
bueiros, pontes, caixas secas é coman-
dado pela secretaria de Obras. Já o tra-
balho de recuperação e construção de 
carreadores, realizado também através 
de rodizio, afim de beneficiar o maior 
número possível de produtores rurais, é 
executado em parceria com a secretaria 
de Agricultura que cede parte dos equi-
pamentos, operadores e funcionários 
para ajudar agilizar o serviço. Confor-
me o secretário, o serviço prossegue e 
já beneficiou centenas de produtores do 
município. 

Preparação de terrenos 
   Neste mês de maio, a secretaria de 
Obras realizou ainda serviço de terra-
planagem e nivelamento da área do 

  Além dos trabalhos de melhoramen-
to com maquinário pesado visando o 
melhoramento das condições de vida 
no interior, a secretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos  segue com os serviços 

de rotina como a limpeza, retirada de 
entulhos e capina de ruas na sede e lo-
calidade do interior, além da limpeza de 
pátios de escolas e postos de saúde do 
município.

  Limpeza de ruas, escolas e postos de saúde

antigo Cmei Criarte, no centro 
cidade, onde será construída 
uma praça multiuso. Para ocu-
par a área, a municipalidade es-
truturou um projeto de 827,21 

m2 de construção com o intuito 
de atender a carência de espaço 
para eventos culturais, educa-
cionais, de lazer, entretenimen-
to, feiras, entre outros.
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CAMINHADA CONTRA A EXPLORAÇÃO INFANTIL


