Iniciado o calçamento das ruas de acesso
à escola Ana P. de Sà e posto de saúde
O Governo Municipal deu início à
primeira etapa das obras de pavimentação da rua Projetada que dá acesso
à escola Ana Portela de Sá e ao Campo Bom de Bola, no bairro Ondina
e Rua Leopoldo Ramlow no trecho
que vai do Posto de Saúde ao desvio
em direção ao CEIER.+ Pág. 4.

Associações são
contempladas com
tratores agrícolas
O município oficializou no dia 24
de junho, a entrega de dois tratores
agrícolas completos às associações
de agricultores familiares, referentes
ao chamamento público 001/2019,
fruto de emendas de parlamentares
capixabas + Pág. 6.

Assinada ordem de serviço para
ampliação do CMEI (Girassol)
Serão construídas mais três salas de
aula para crianças de zero a três anos,
sala multiuso, banheiros infantis com
fraldário e refeitório. A solenidade de
assinatura da ordem de serviço aconteceu no dia 23 de julho e contou com
a presença da vice-governadora Jaqueline Moraes+ Pág. 7.
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Iniciada a construção da
barragem do Córrego Socorro

Prefeitura lança IPTU 2019
A Prefeitura Municipal já iniciou a distribuição dos carnês
do IPTU 2019. O imposto poderá ser pago em cota única com
desconto de 20% ou parcelado em até três vezes. +Pág. 3.

Prefeitura constrói
passarelas e portal limitador
de altura no Centro. +Pág. 4.
Ponte sobre o Rio XV de
Novembro, divisa com
Ecoporanga é reconstruída.+Pág. 6.

A barragem está sendo construída no ponto de captação de água bruta da Cesan

E

m parceria com o Governo Estadual está em andamento as obras de
construção da tão sonhada barragem no Córrego Socorro para armazenar água e garantir à segurança hídrica e a regularidade do abastecimento público, beneficiando comunidade e produtores pavoenses. +Pág. 5.

Sabia que o “lixão” foi encerrado?

N

osso município possui
aproximadamente 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 nos 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 transportada em conteineres
à aterro licenciado no município de Aracruz. O setor da saúde
produz cerca de 100 quilos resíduos, estes por sua vez, são devidamente incinerados.

O chamado lixão da cidade foi encerrado 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 processo de recuperação ambiental. No local foi construído uma estação de transbordo de resíduos sólidos. Lá, todos os
resíduos, não aproveitados produzidos no município são acomodados em conteineres e posteriormente transportados para o aterro
sanitário fora do município.

Estamos no facebook: http://www.facebook.com/prefeituravp/
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MEDICINA NATURAL PREVENTIVA

Seminário Estadual de Saúde Preventiva
reúne representantes de 28 municípios

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA PAVÃO - ES

Vila Pavão é referência no ES
quando se trata de Medicina
Natural Preventiva

Rua Travessa Pavão, n° 80 - Centro
Vila Pavão - ES - Cep 29.843-000
Telefax: (27) 3753.1001
www.vilapavao.es.gov.br

C

om o tema Saúde e Bem Estar, Vila Pavão realizou nos dias 19, 20 e 21 de julho, o XIV
Seminário Estadual de Saúde Preventiva e o
17º Seminário de Plantas Medicinais e Terapêuticas Tradicionais. O evento atraiu 146 representantes de 28 municípios dos estados do Espírito Santo e
Minas Gerais.
Realizado há 14 anos ininterruptos, sempre nas dependências da Igreja Evangélica de Confissão Luterana
(Igrejona), o seminário tem por finalidade partilhar saberes e estimular as práticas terapêuticas naturais.
O público alvo são profissionais comprometidos com
a medicina natural preventiva e outras pessoas interessadas em conhecer ou expandir conhecimentos acerca
dessa herança cultural dos nossos antepassados.
Durante o seminário é oferecido aos participantes,
alimentação equilibrada natural que possibilita a troca
de experiências através da mudança do estilo de vida.
Além de palestras, sessões de massagens, terapia de
relaxamento e diversas oficinas, os organizadores incluíram na programação, café com prosa, apresentações
teatrais pelos alunos do CMEA Luíza Souza Barros e
CEIER, noite cultural com apresentação de banda sertaneja, visita à horta medicinal, distribuição de mudas de
espécies terapêuticas, entre outras atividades.

EQUIPE DE GOVERNO
Prefeito Municipal
Irirneu Wutke
gabinetedoprefeito@vilapavao.es.gov.br

Durante o evento foram realizadas diversas oficinas
O evento é promovido pela Prefeitura de Vila Pavão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Departamento da Saúde Natural Preventiva e Acesa (Associação Central de Saúde Alternativa do ES, com apoio da
Universidade Federal de Viçosa (MG)/Departamento
de Fitoterapia e Igrejas locais.
Os coordenadores do Seminário afirmam que Vila
Pavão, é referência quando se trata de Medicina Natural Preventiva, pois, desde a década de 90, vem desenvolvendo um trabalho de aprimoramento, integrando o
saber popular e o conhecimento científico.
As Terapias Alternativas que englobam principalmente a Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e
Fitoterapia, Termalismo e Social/Crenoterapia, ganharam o reconhecimento da Organização Mundial de Saú-

de (OMS) que passou a estimular a prática nos sistemas
de saúde, tanto que o Ministério da Saúde aprovou a
portaria nº 971, de 03 de maio de 2006 que autoriza a
prática de terapias alternativas no SUS, afim de diminuir a exclusão do sistema governamental de saúde.
O projeto de Medicina Natural Preventiva desenvolvido no município acontece de forma coordenada. Envolve o Poder Público Municipal, Igrejas, escolas e parcela da sociedade civil. A Horta Medicinal, assim como,
o espaço terapêutico existentes na cidade nasceram de
uma proposta do Projeto Denes que ajudou na busca
de parceiros, e assim, no ano de 2003 estabeleceu-se a
parceria com Prefeitura de Vila Pavão, criando então, o
Departamento de Saúde Natural Preventiva, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Eleição do Conselho Tutelar será
realizada em urnas eletrônicas
A

Comissão Especial Organizadora do
processo de escolha dos novos Conselheiros Tutelares, realizou na manhã do
dia 08 de julho, reunião com os candidatos habilitados para acertar detalhes da eleição.
Durante o encontro foram tratados assuntos referentes aos votantes, regras do processo eleitoral; definição de mesários, de como o candidato
prefere ser identificado na urna, do número dos
candidatos; critérios de desempate; impedimentos de servir no conselho e data da posse dos
novos conselheiros eleitos.
A secretária municipal de Assistência Social,
afirmou que a reunião foi muito proveitosa.
“Dos 35 candidatos, 34 marcaram presença.

EXPEDIENTE

No decorrer do encontro, eles tiveram oportunidade de sanar dúvidas e ao final foi entregue o
material de campanha a ser utilizado durante o
período eleitoral que iniciou no último dia 9 de
julho e vai até 30 de outubro”, disse.

Urnas eletrônicas
Este ano, a eleição para renovação do Conselho Tutelar será realizada no dia 6 de outubro,
num domingo, das 8h às 17h. A votação ocorrerá
pela primeira vez, por meio de urnas eletrônicas,
instaladas na sede do município, nos distritos e
na localidade de São Francisco de Assis.
Poderão votar, todos os cidadãos maiores de
16 anos inscritos como eleitores no município

de Vila Pavão. Os novos conselheiros cumprirão mandato de quatro anos, entre os dias 10 de
janeiro de 2020 e 9 de janeiro de 2024.
Segundo a presidente da Comissão Organizadora Eleitoral, Ildete Mello de Oliveira, as
urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
(TRE-ES), para o processo eleitoral conterá o
nome e o número dos candidatos habilitados.
“Desta forma, diferentemente do inicialmente
pactuado, os candidatos não serão identificados
como “candidato 10” ou “candidato 11”, mas
sim com os nomes e números de sua candidatura, facilitando, portanto, a sua identificação
pelos eleitores”, informou.

Relação definitiva dos candidatos com seus respectivos números nas urnas eletrônicas e locais de votação:

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

Conselho Tutelar muda de endereço
O Conselho Tutelar mudou de endereço. A sede da entidade
foi transferida para o andar térreo do prédio onde antigamente
funcionava a Câmara Municipal, na Rua Alberto Wutke, Bairro Ondina. Para atender as necessidades dos usuários, o local
passou por completa reforma.
O horário de funcionamento é das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. O telefone de contato é (27) 99964-8614.
O Conselho Tutelar é um órgão público municipal de caráter
autônomo e permanente, não jurisdicional. Ele é composto por
cinco membros eleitos pela comunidade local para um período
de três anos e é o órgão encarregado pela sociedade de zelar
pelo efetivo respeito aos direitos da criança e do adolescente.

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
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RECAPEAMENTO DA RODOVIA VILA PAVÃO X NOVA VENÉCIA

Prefeitura lança IPTU 2019 Nova Venécia e Vila Pavão
Se o contribuinte optar por quitar o tributo
pedem ao Dnit melhoria
em cota única, terá desconto de 20%
em asfalto

A Prefeitura Municipal já
iniciou a distribuição dos carnês do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana – IPTU 2019. O imposto poderá ser pago em cota
única ou parcelado em até três
vezes.
Se o contribuinte optar por
quitar o tributo em cota única,
terá desconto de 20%. Já, se
optar pelo pagamento parcelado em três vezes, perde o
desconto. A primeira parcela
do IPTU 2019, em cota única
ou parcelado vence no dia 10
de setembro. A segunda parcela em 10 de outubro e a 3 ª

parcela em 11 de novembro.
Segundo o secretário municipal de Finanças e Orçamento, foram lançados 1.650
carnês de IPTU que podem
gerar uma receita bruta de R$
216.281,80. “Com o desconto
de 20% esse total cairia para
R$ 173.025,44. A previsão de
arrecadação é de 80% desse
valor, ou seja, R$ 138.420,35.
Como a taxa de limpeza pública está embutida no carnê, e
a previsão de arrecadação da
mesma é de R$ 53.630,88, a
previsão de recebimento entre
imposto e taxa totalizam a importância de R$192.051,23”,

explica.
Os recursos arrecadados com
o IPTU, são investidos na melhoria da saúde, educação, assistência social, coleta de lixo,
calçamentos de ruas e outras
obras para o município.
Em Vila Pavão contribuem
com o IPTU moradores da
sede do município e dos distritos de Todos os Santos e Praça Rica. O IPTU 2019 poderá
ser pago nas agências conveniadas: Banestes e correspondentes (JL Supermercado, Supermercado Buge e Farmácia
Aliança); Caixa Econômica
Federal e Lotéricas.

Mês de prevenção
às hepatites virais
Durante o evento
foram atendidas
mais de 150
pessoas
Julho é considerado o mês
da conscientização e prevenção das hepatites virais.
Para reforçar as medidas de
prevenção, bem como o tratamento correto, a secretaria
municipal de Saúde, realizou no centro de Vila Pavão
no último dia 26, uma ação
preventiva e de Combate às
doenças com a realização de
teste rápido, aferição arterial,
glicemia capilar, distribuição
de preservativos e orientações sobre o assunto.
Segundo a enfermeira Letícia Pianna, o trabalho foi
muito compensador. Durante
a realização do evento foram
atendidas mais de 150 pessoas.
“A Hepatite B é uma doença
silenciosa. Tem muita gente

Evento foi realizado no centro da cidade

na cidade que tem a doença e não sabe, por isso, ela
é tão perigosa. Em muitos
casos as pessoas procuram
por cuidados em um estágio
muito avançado da doença.
Aí o tratamento é muito
mais difícil”, alerta.
Letícia lembra que quem
não conseguiu fazer o teste durante a ação do Julho
Amarelo, pode fazê-lo gratuitamente de 2ª a 6ª feira
no setor de Vigilância Sanitária que funciona nas
dependências da secretaria
municipal de Saúde.

Sintomas da hepatite: Cansaço, febre, mal-estar, tontura,
enjoo e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados,
urina escura e fezes claras.
Prevenção
Todos os tipos de hepatite
podem ser prevenidos. O tratamento é realizado dependendo do tipo de hepatite diagnosticado. No caso da hepatite A
é preciso ficar de repousos e
ter cuidados com a dieta. Já as
hepatites do tipo B, C e D têm
tratamento por meio de medicamentos disponíveis na rede
pública de saúde.

Buracos na estrada comprometem a segurança dos motoristas

As prefeituras de Nova
Venécia a Vila Pavão, protocolaram ofício na sede da
Superintendência Regional
no Espirito Santo, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes– Dnit,
solicitando o recapeamento
da pista.
O documento foi assinado
pelos prefeitos de Nova Venécia e de Vila Pavão, e protocolado pelo secretário de
Planejamento de Nova Venécia junto com o coordenador
de governo, Renato Pazito.
O pedido, que também conta
com um relatório fotográfico
mostrando o estado em que se
encontra a via, foi endereçado ao diretor do Dnit, Romeu
Scheibe Neto.
O ofício protocolado pede
que a solicitação seja atendida
com urgência, pois a BR 342
é uma rodovia movimentada,
onde circula grande número

de veículos diariamente. “É
de extrema importância essa
solicitação. Os motoristas
que trafegam pelo local precisam de mais segurança. A via
é muito utilizada por turistas,
produtores rurais com escoamento da produção agrícola,
carretas de granito, universitários que vêm a Nova Venécia
e pessoas que necessitam de
atendimento médico”, disse o
secretário de Planejamento.
O prefeito de Vila Pavão,
pediu não só os reparos básicos na rodovia, mas sim
uma nova aplicação asfáltica. “Queremos um trabalho
mais robusto, que não seja
apenas feito uma operação
tapa buracos, mas sim uma
nova massa asfáltica para
aumentar a durabilidade do
trabalho e garantir mais segurança a quem transita”,
reforça o prefeito pavoense.
O prefeito de Nova Vené-

cia, acrescentou que a rodovia também precisa de um
trabalho de recuperação do
acostamento. “Queremos que
o Dnit possa seguir o exemplo da ES-130, que liga Nova
Venécia a Pinheiros, para
que também seja acrescentado na BR 342 área asfaltada
na parte do encostamento”,
conclui.
As solicitações visam garantir a segurança dos motoristas e
moradores das proximidades da
pista. Uma reunião foi pré-agendada para depois do dia 5 de
agosto na sede do órgão com diversos prefeitos dos municípios
da região para discutir a ação. A
obra da BR-342 é de responsabilidade do Governo Federal, mas
mesmo assim, há o apelo dos
municípios capixabas juntamente com o Estado para viabilizar a
obra. Os municípios envolvidos
aguardam parecer Dnit.

Nova diretoria da CIPA será
empossada no dia 19 de agosto
Os novos membros da diretoria da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
da Prefeitura de Vila Pavão
serão empossados no dia 19 de
agosto.
A eleição dos representantes
dos servidores municipais que
comporão a CIPA para o exercício 2019/2020 foi realizada
no último dia 08 de julho, em
escrutino secreto das 07h às
10:40h de forma itinerante em
vários pontos do complexo administrativo do município.
A apuração dos votos foi feita

no dia 09 de julho na Sala de
Audiências do setor de Licitação da Prefeitura Municipal por
uma mesa receptora e apuradora dos votos, instalada especialmente para a finalidade.
O servidor Oeverton Buge
Hoffmann (TUTU) foi eleito
Vice-Presidente com 166 votos. Na suplência ficaram os
servidores Edneia Lima Cruz
(36 votos), Marcelo Tomaz (34
votos) e Martim Gabret (29 votos).
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é

uma comissão independente,
formada por representantes dos
empregados
(representantes
eleitos) e dos empregadores
(representantes indicados) e desenvolve atividades de apoio,
voltadas à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, bem como ações de
proteção ao trabalhador.
Atualmente, a CIPA de Vila
Pavão é composta por 06 membros, sendo 02 representantes
indicado pelo Prefeito Municipal e 04 pelos empregados, eleitos, entre titulares e suplentes.

Nitrogênio repassado aos produtores garante
melhoramento genético do rebanho do município

Produto é disatribuido no pátio da secretaria de Agricultura

Com objetivo de apoiar
e incentivar o melhoramento genético do gado leiteiro
e de corte das propriedades
rurais, a Prefeitura Municipal, através da secretaria de
Agricultura, vem realizando
periodicamente repasses de
nitrogênio líquido para conservação de sêmen bovino,

aos produtores rurais do município.
No mês de junho foi realizado um novo abastecimento
com 149 litros do produto,
beneficiando 11 núcleos de
produtores locais.
Segundo a secretaria de
Agricultura, neste ano, já
foram realizados seis abas-

tecimentos de nitrogênio aos
pecuaristas do município.
Conforme explicou o técnico Welber Alberti, os produtores rurais cadastrados
recebem gratuitamente o
material. Já o material genético com as raças de preferência fica por conta dos
produtores.

O nitrogênio é uma susbstância líquida produzida artificialmente, capaz de manter
a temperatura muito abaixo
do ponto de congelamento
da água, por isso, é que é
usado na conservação de sêmen para inseminação artificial do gado, vez que, garante uma temperatura ideal.
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura constrói passarelas e
portal limitador de altura no Centro
A

Prefeitura Municipal
iniciou a construção
de passarelas em
duas pontes sobre o Córrego Belo Aurora, no Centro
da cidade.
Uma das passarelas será construída na Rua Travessa Pavão,
na ponte próximo ao prédio
da Prefeitura. A outra, será na
Rua Desembargador Santos
Neves, na ponte próximo à rodoviária.
O serviço será executado
com recursos próprios e inclui,
também, a implantação de um
portal limitador de altura na
Rua Germano Linhares.
O projeto visa oferecer mais
segurança, já que as pontes sobre o córrego que corta a cidade carecem deste dispositivo

adequado para a travessia de
pedestres, além de proporcionar acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.
O chefe do setor de projetos
da Prefeitura destaca que as
passarelas, assim como o portal
limitador de altura, fazem parte do programa de Mobilidade
Urbana, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
com a finalidade de oferecer
maior acessibilidade, segurança e conforto aos moradores,
pedestres e motoristas.
Com relação ao portal limitador de altura a ser implantado
em estrutura metálica na Rua
Germano Linhares, próximo à
Prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ex-

plica que esta obra é de grande
importância para os moradores. “Visa limitar a passagem
de veículos com cargas pesadas pelo local, já que o trecho
apresenta declive e é muito
estreito, se limitando ao meio
fio e com diversas casas abaixo do nível da rua, por onde,
atualmente, trafegam veículos
pesados, colocando em risco
a segurança dos moradores
do local”, disse.
“Recentemente, este trecho
foi incluído no projeto de readequação do trânsito de Vila
Pavão, elaborado pelo Detran, sendo contemplado com
sinalização vertical e horizontal, se tornando mão única e
vedado ao tráfego de carga
pesada, contudo, ainda vemos

LIMPEZA PÚBLICA

Localidades do interior recebem
limpeza e lavagem de ruas

Limpeza e embelezamento das localidades do intrerior

A

limpeza urbana é
muito
importante
para a preservação
de cidades de qualquer tamanho. Tanto em sua estética, afinal, ninguém vai achar
bonito um local com lixo espalhado e entulhos acumulados, como para a saúde dos
habitantes, pois, um local

sujo pode aumentar a chance de proliferação de agentes transmissores de doenças
(mosquitos, baratas, ratos,
etc.).
Pensando na melhoria de
qualidade de vidas das pessoas que residem nas comunidades rurais, a Prefeitura
Municipal,

através da Secretaria de
Obras, vem realizando a limpeza e embelezamento das
ruas das localidades e distritos do interior.
Além de lavagem da pavimentação, o serviço envolve, limpeza, capina, retirada
de entulho de ruas, praças,
escolas e postos de saúde e
pintura de meio fio.
Segundo o secretário municipal de Obras, o trabalho
está sendo realizado em forma de rodízio. Começou no
final do mês passado pela
localidade de Conceição do
XV (Cascudo). Neste mês de
julho, a equipe da secretaria
de Obras trabalhou no distrito de Todos os Santos e na
sequência segue para as localidades de Todos os Anjos
e Praça Rica.

INCENTIVO AO ESPORTE

Vestiários do Estádio Municipal
Orlando Ferrari passam por reforma

Telhado dos vestiários foi reformado

A

Prefeitura Municipal
está reformando os
vestiários do Estádio
Municipal, Orlando Ferrari.
Conforme o secretário de Es-

portes e Lazer do município,
os vestiários estavam em condições precárias, danificados e
com infiltrações nas paredes
devido à ação do tempo.

A reforma começou pelo
telhado que estava completamente apodrecido. Segundo
ele, o serviço tem a finalidade de atender melhor a comunidade esportiva local em
época de campeonato; o projeto “Campeões do Futuro” e
os desportistas em geral.
A previsão é que a obra
que está sendo realizada com
mão de obra da Prefeitura
Municipal, esteja concluída
antes da realização da 22ª
Pomitafro.
Atualmente, a sede da cidade conta com duas equipes
de futebol: O Santos Futebol
Clube e o Atlético Pavoense.

Obras estão sendo realizadas em duas pontes sobre o Córrego Bela Aurora no centro da cidade

muitos caminhões, principalmente, com blocos de granito
passando pelo local”, finaliza
o secretário.

A empresa contratada para
executar as obras é a Construtora Martelo Ltda, com sede
no município de Ecoporanga.

Pelo serviço, que terá prazo de
150 dias para ser executado, o
município pagará o valor de
R$ 141.156,66.

CALÇAMENTO DE RUAS

Começam as obras de pavimentação
das ruas de acesso à escola Ana Portela
de Sá e posto de saúde na sede

O contrato, inclui a pavimentação das ruas do
distrito de Praça Rica, que em meados de fevereiro
passado, receberam redes de drenagem pluvial

Ruas de acesso à Emef Professora Ana Portea de Sá e ao posto de saúde

O

Governo
Municipal deu início à
primeira etapa das
obras de pavimentação da
rua Projetada que dá acesso
à escola Ana Portela de Sá e
ao Campo Bom de Bola, no
bairro Ondina e Rua Leopoldo Ramlow no trecho que vai
do Posto de Saúde ao desvio
em direção ao CEIER, com a
confecção das redes de drenagem pluvial.
O serviço está sendo executado pela empresa Pavinorte Premoldados Ltda, e
inclui no mesmo contrato, a
pavimentação das ruas Presi-

dente Médici, Getúlio Vargas
e Francisco Alberto Kloss,
no distrito de Praça Rica,
que em meados de fevereiro
passado, receberam redes de
drenagem pluvial.
Conforme o setor de projetos da Prefeitura Municipal,
após a conclusão do serviço
de drenagens das ruas Projetada e Leopoldo Ramlow na
sede do município, a empresa
volta a Praça Rica para concluir as obras de pavimentação das ruas do distrito, e na
sequência retoma a pavimentação das ruas da sede.
Os moradores de Praça Rica

e do bairro Ondina na sede,
aguardam com ansiedade a
conclusão da pavimentação
dessas ruas. Após uma longa espera, finalmente eles
deixarão de conviver com a
poeira em época de estiagem
e com a lama nos dias chuvosos.
O recursos que estão tornando possível a realização das
obras de pavimentação são
provenientes do Governo do
Estado através da Secretaria
de Estado de Saneamento,
Habitação Desenvolvimento
Urbano (SEDURB) e totalizam R$ 1.137.420,41.
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Iniciada a construção da
barragem do Córrego Socorro
A empresa contratada para executar o serviço vai requisitar
mão obra local para trabalhar na construção da barragem

O

Governo Estadual, através da Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(Seag), iniciou a construção da Barragem do Córrego Socorro, no interior do
município.
A barragem
será construída onde está
situado o ponto de captação
de água da Cesan. O local
foi escolhido após estudos,
uma vez que agrega duas
grandes bacias hidrográficas: a do Córrego Socorro e
Córrego São Sebastião.
Com cerca de 4,5 metros
de altura, a barragem será
erguida em concreto armado, proveniente de usinas
com resistência de 25MPA,
ancorada em rocha, com
eixo de barramento contraforte para suportar a pressão da água e monge.
Sua capacidade armazenamento será de 67 mil
metros cúbicos de água.
Considerada um empreendimento de porte médio,
sua área inundada será de
52.980.64 m2, o que correspondente a 5,29 ha. Após a
sua implantação, a área receberá serviço de recomposição da vegetação nativa.
O secretário de Agricultura do município que
acompanha o trabalho,
destaca que o empreendimento objetiva armazenar
água e garantir a segurança hídrica e a regularidade
do abastecimento público,
beneficiando comunidade
e produtores pavoenses.
O secretário recorda que o
projeto envolveu áreas de
terra de quatro produtores
rurais da região que foram
devidamente indenizados
com recursos dos cofres
municipais. “A área inundada será de mais de um
quilometro de extensão, se
limitando com a propriedade da família Ferrari.
O projeto prevê também a
mudança de três pontos nas
estradas de acesso e cerca
envolta da área da barragem”, informou.
A construção da barragem
do Córrego Socorro vem
sendo discutida desde o ano
de 2016, depois que o município atravessou uma das
piores crises hídricas da sua
história, sendo submetido a
severos racionamentos, faltando água inclusive para o

consumo humano.
O Prefeito Municipal
acompanha com expectativa a evolução da obra.
Nos últimos meses, ele se
reuniu pelo menos em duas
ocasiões com Governador
do Estado Renato Casagrande e outras autoridades
para discutir a retomada da
obra.
Para o prefeito, a concretização do projeto é muito
importante.
Ele recorda que num
passado recente, entre a
metade de 2014 e o final de
2016, o município sofreu as
consequências da falta de
água, ocasionada pela longa estiagem. “Essa represa
será muito importante para
o desenvolvimento da nossa economia e agricultura,
pois, permitirá a irrigação de lavouras, além de
garantir o abastecimento
da cidade e recuperação
hídrica da região, reequilibrando a reservação de
água no solo“, destacou.
Segurança
Atualmente se discute
muito a segurança das barragens. Nesse particular,
o engenheiro Leonardo
André Guidoni, responsável pela execução da obra,
garante que os reservatórios de água ancorados em
rochas, como a que está
sendo construído no município, tecnicamente, são
muito mais seguros do que
os confeccionados com
terras compactadas. “Além
dos estudos de viabilidade
técnica, os responsáveis
pelo projeto trabalham
com um coeficiente nas
construções que garante a
segurança das barragens,
assim, todo projeto estrutural é feito em cima desse
coeficiente que atende a resistência e longevidade do
empreendimento”,afirma.
Segundo informações do
engenheiro, a Construtora Zambeline Engenharia
Ltda, empresa contratada
pelo Governo do Estado,
vai requisitar mão obra local para trabalhar na construção da barragem. O
prazo contratual para execução do serviço é de 180
dias, mas, a previsão dos
responsáveis, é que ela seja
concluída em no máximo
120 dias.

A barragem que medirá aproximadamente 4,5 metros de altura, será erguida em concreto armado

160 ANOS DA IMIGRAÇÃO POMERANA NO ES

Comunidades pomeranas são homenageadas
A atividade foi uma
iniciativa do APEES
em conjunto com as
prefeituras

A

s comemorações em
homenagem aos 160
anos da imigração
pomerana para o ES,
ocorridas no final do mês de junho começaram com uma caminhada cultural que saiu da Praça Costa Pereira em Vitória/ES
em direção ao Palácio Anchieta
onde aconteceu uma Sessão Solene Alusiva à data.
O Dia Estadual do Imigrante
Pomerano é comemorado no Espírito Santo em 28 de junho. Para
homenagear a contribuição dos
imigrantes e seus descendentes,
foi realizada uma programação
especial com a participação dos
municípios capixabas com descendentes de pomeranos.
A solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória contou as presenças do governador, Renato
Casagrande; da vice-governadora, Jaqueline Moraes; Secretários de Estado; do diretor do
Arquivo Público do Estado do
Espírito Santo (APEES), Cilmar
Francischetto e ainda diversas
outras autoridades.
A atividade foi uma iniciativa
do APEES em conjunto com as
prefeituras municipais que têm
comunidades pomeranas.

Vila Pavão estava bem representado no evento
Vila Pavão, que é uma das cidades mais Pomeranas do Norte do
Estado foi representado no evento
pelo Prefeito Municipal; secretário
de Cultura e Turismo; a secretaria
de Educação; a Chefe de Gabinete
Ingrid Wutke da Costa, além de
integrantes do Grupo Folclórico
Pomerano Fauhån; professoras
de Pomerano do município e o
escritor e sociólogo Jorge Kuster
Jacob.
A Rainha Pomerana Loriane
Arezzi Brand e a Princesa Pomerana Patricia Krause puxaram
o cortejo até o palácio Anchieta
empunhando as bandeiras de Vila
Pavão e da Pomerânia.
Em frente ao Palácio Anchieta
houve uma grande integração com

os grupos folclóricos do estado
dançando juntos ao som da concertina o “Herr Smith”, música
típica dos Pomeranos.
“O evento em geral foi muito
bem organizado e bonito, mas
um momento marcante na minha
opinião foi quando as comunidades pomeranas foram colocadas
em destaque com as autoridades
fazendo reflexões sobre o papel
dos descendentes de pomeranos
na atualidade, especialmente, no
momento em que o professor da
UFES Erineu Foerste evidenciou
a importância desses descendentes na agricultura familiar, na
questão da diversidade cultural
existente e da própria língua pomerana. Nesse sentido foi entre-

gue uma carta aberta assinada por
todas as associações pomeranas
do estado solicitando das autoridades, mais políticas públicas de
apoio às comunidades pomeranas
e preservação dos seus valores
culturais e históricos”, salientou
o secretário de Cultura e Turismo
Gil Leandro.
O Prefeito do município recebeu
as homenagens em nome de todos
os outros prefeitos. Durante a solenidade, cada município indicou
uma figura pública para receber
menção honrosa. Vila Pavão homenageou a chefe de gabinete Ingrid
Wutke da Costa pelo trabalho que
vem desenvolvendo ao longo
dos anos em prol da comunidade pomerana local.
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CHAMAMENTO PÚBLICO

Associações de agricultores
são contempladas com
tratores agrícolas

A

Prefeitura, por meio, da Secretaria de Agricultura, entregou dois tratores agrícolas às associações de agricultores
familiares do município, referentes
ao chamamento público 001/2019.
01 trator, marca Massey Fergusson,
equipado com grade hidráulica e
grade aradora, fruto de emenda parlamentar do então Deputado Federal,
Dr. Jorge Silva foi para a APACORG
- Associação de Pequenos Agricultores da Região de Córrego Grande.
O outro trator marca New Holland,
destinado à APACOSFA, Associação de Pequenos Produtores da Comunidade São Francisco de Assis é
proveniente de emendar parlamentar
do deputado estadual José Esmeraldo. Acompanha o equipamento entregue à APACOSFA, enxada rotativa e batedeira de cereais, adquiridos
com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG).

PONTE INTERMUNICIPAL

Ponte sobre o Rio XV de
Novembro na divisa com
Ecoporanga é reconstruída
A obra foi executada com a
colaboração da comunidade local,
empresas extratoras de granito da região
e apoio da Prefeitura de Ecoporanga

P
Os equipamentos ajudarão a dinamizar a agricultura familiar

Os equipamentos foram cedidos
em caráter de Acordo de Cooperação com vigência de cinco anos para
atendimento aos agricultores, por
meio das Associações de Pequenos
Produtores Rurais do Município e
serão utilizados, principalmente, no
fortalecimento da agricultura familiar. O ato de entrega dos tratores foi

realizado em frente à sede da Prefeitura Municipal no dia de 24 de junho
e contou com a presença do Prefeito:
vice-prefeito; presidente da APACORG Elias rodrigues; presidente da
APACOSFA, Carlinho Campana; secretários municipais; de Agricultura
e de Desenvolvimento Econômico;
vereadores; servidores; entre outros.

COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS

or meio das secretarias de
Obra e Agricultura, a Prefeitura restabeleceu por
completo, o tráfego na ponte sobre o Rio XV de Novembro, divisa
com o município de Ecoporanga.
A reconstrução da ponte intermunicipal era uma das principais
demandas dos moradores da região. Os trabalhos iniciaram na
última terça-feira (23).
O obra foi executada com a
colaboração da comunidade de
Rio XV de Novembro, empresas
extratoras de granito da região e
apoio da Prefeitura de Ecoporanga.
Construída originalmente em estrutura de madeira, encontrava-se
em estado precário devido à ação
do tempo e às últimas grandes en-

chentes que quase a destruíram
totalmente.
Para não ficarem isolados, os
moradores da comunidade improvisaram uma passagem sobre
ponte, enquanto isso, motoristas
de caminhões, automóveis e motociclistas foram obrigados a buscar outra alternativa para entrar ou
sair de Vila Pavão via Ecoporanga.
Além do vai e vem de pessoas da
região, a liberação da ponte possibilita o escoamento da produção
cafeeira e de rochas ornamentais.
A madeira utilizada na reforma
foi doada pelo produtor Lorival
Brant.
Com 17 metros de extensão, recebeu cabeceiras com
blocos de granito e pranchas de
madeiras.

Entrega de produtos do PAA
está prevista para 15 de agosto

A

Prefeitura de Vila Pavão,
por meio das secretarias de
Assistência Social e Agricultura, convocou os agricultores
familiares para participarem da chamada pública para a aquisição de
gêneros alimentícios, na Modalidade Compra CDA (Compra Direta de
Alimentos).
O Programa de Compra Direta de
alimentos (CDA) é uma parceria da
Prefeitura Vila Pavão com a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
(Setades) e consiste em selecionar
produtores rurais familiares, por
meio de chamada pública para fornecer os produtos que serão repassados pelo Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), à rede
socioassistencial, afim de garantir o
acesso a alimentos à população em
situação de insegurança alimentar e

A ponte tem uma importância muito grande para os moradores locais
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

ainda promover o fortalecimento da
Agricultura Familiar.
O produtor contratado vai poder
fornecer até R$ 6.500,00 em alimentos por um período de 12 meses.
A municipalidade estipulou prazo
até o último dia 17 de julho o prazo
de entrega dos envelopes com os documentos de habilitação e propostas

de fornecimento.
Conforme o setor de licitações da
Prefeitura, o processo está em fase final de conclusão. 33 ptrodutores rurais participaram da chamada, desses,
27 foram selecionados. A primeira
entrega de alimentos às famílias, adiquiridos por chamada pública, está
prevista para o dia 15 de agosto.

Município adquire pneus
novos para a frota de veículos

Rodovia que liga a sede ao distrito
de Praça Rica recebe manutenção

Rodovia está recebendo manutenção periódica
A Rodovia que liga a sede de Vila
Pavão ao distrito de Praça Rica está recebendo atenção especial por parte do
Governo Municipal que solicitou o serviço de limpeza da estrada e Governo
Estadual que executa o trabalho, através da empresa Connect Construções.
O trabalho de conservação da estra-

da com extensão de 13 quilômetros foi
realizado durante o mês de junho por
nove funcionários da empresa.
O serviço, tecnicamente chamado de
“conserva da estrada”, engloba toda a
limpeza do meio fio, da pista, das caixas de drenagem, roçada de até 1 metro
das margens e retirada do material.

A manutenção de estradas é importante e se constitui em investimento direto, cuja rentabilidade é perfeitamente
mensurável sob a forma de economia
de combustíveis e lubrificantes; melhoria das condições de circulação dos
veículos com a consequente redução de
fretes e aumento do nível de segurança
dos usuários.
Segundo o encarregado, Rafael Kloss
Santos, a Connect Construções é responsável pela manutenção de todas as
rodovias Caminhos do Campo no Norte do ES. Ele explica que o trabalho de
conservação das estradas é realizado
em rodizio, porém, nos casos de estradas em estado crítico, quando solicitada
por agentes políticos, a limpeza de determinada estrada é priorizada.

Diversos tipos de pneus foram adquiridos

A

Prefeitura Municipal adquiriu pneus novos para
os veículos da frota muni-

cipal.
São pneus de diversos tipos e especificações que irão equipar caminhões, ônibus, ambulâncias, tratores e máquinas. Segundo o chefe
de almoxarifado, Marcio Pionte,
os produtos são de alta qualidade
e atendem aos termos, diretrizes e
critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
O Prefeito do município destaca

que o volume de pneus adquirido
pelo município é suficiente para
atender a demanda da frota municipal por um período de pelo menos um ano.
“Veículos rodando com pneus novos e de qualidade significa mais
segurança para motoristas e pessoas da comunidade que utilizam
os serviços da Prefeitura”, apontou o prefeito.
O carregamento com o produto
foi entregue no almoxarifado da
Prefeitura Municipal na manhã do
dia 20 de junho.
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EMEF Esther da Costa Santos recebe
20 computadores para equipar laboratório
Outros 10 computadores foram entregues
à SEMED para dinamizar o setor

Alunos receberam computadores de última geração

N

a tarde do dia 08 de julho,
o prefeito do município
entregou 20 novos computadores à EMEF Professora Esther
da Costa Santos.
Os equipamentos serão utilizados na renovação do
Laboratório de Informática Educacional (LIED) da escola.
Outros 10 computadores já haviam
sido entregues à secretaria Municipal de Educação para dinamizar o
trabalho no setor, que se encontrava
deficitário em decorrência da defasagem das máquinas.
Os computadores entregues ao laboratório de informática da escola
e à SEMED possuem processador
3.46 GHZ, 4 núcleos, 4 GB RAM,

HD 1 TB, monitor 21 polegadas
LCD, estabilizador, mouse, teclado
e caixas de som.
O ato de entrega dos equipamentos
contou com a presença da secretária
municipal de Educação, da diretora
Chirlei Vigna Tagliaferri, da professora de informática Clécia Buge, encarregado de setor Gustavo Panciere
Zavarise e professores.
Para o Prefeito Municipal, utilizar
fontes de informação e recursos tecnológicos é importante para dinamizar o ambiente escolar.“Além disso,
o contato com essas novidades amplia o horizonte de alunos e educadores e acessa com novas possibilidades pedagógicas, assim, o ensino

não vai se reduzir ao livro didático. Através desse projeto, abre-se
um leque de possibilidades pela
interação e acesso a informações
e conhecimentos, estimulando o
raciocínio e o conhecimento de
mídias, promovendo a construção
de aprendizagens significativas,
facilitando atividades de pesquisa
e otimizando a inclusão digital,
disse. A diretora Chirlei Vigna
Tagliaferri, destaca que é neste espaço que muitas crianças e adolescentes têm o primeiro contato com
computadores, firmando assim a
importância social desse ambiente, pois é através deles que há a inclusão digital de pessoas que não
poderiam ter acesso a tecnologia
de outra forma.
“Com uso deste instrumento, é
possível instigar o estudante a
desenvolver suas habilidades no
pensar e no agir, oportunizando a interação das experiências
com conteúdo trabalho em sala
de aula, constituindo desta forma,
possibilidades de mudanças, não
só dentro da instituição escolar
como também na vida pessoal do
educando”, completa a diretora.

Assinada ordem de serviço para
ampliação do CMEI (creche Girassol)
Serão construídas
mais três salas de
aula para crianças de
zero a três anos, sala
multiuso, banheiros
infantis com fraldário
e refeitório

O

Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Educação (Sedu), deu Ordem
de Serviço para obras de ampliação
do Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Girassol, localizado no bairro Nova Monique,
em Vila Pavão. A solenidade de
assinatura aconteceu na manhã de
terça-feira (23/7) na própria escola
e contou com a presença da vicegovernadora Jaqueline Moraes.
A construção possibilitará a ampliação de 120 vagas na rede pública
municipal para alunos em idade de
creche (0 a 3 anos de idade), totalizando 304 crianças atendidas entre
zero e cinco anos. Até o momento,
a creche atende apenas crianças de
três a cinco anos. Com a ampliação,
passará a atender, também, alunos
de zero a dois anos de idade. Dentre as intervenções que serão feitas,
estão: construção de mais três salas
de aula para crianças de zero a três
anos, sala multiuso, banheiros infantis com fraldário e refeitório.

Profissionais da educação e a vice-governadora Jaqueline Morais

A área de intervenção é de 416,21
metros quadrados.
Em sua fala, Jaqueline Moraes
abordou os prejuízos incalculáveis causados à população devido
a paralisação de obras. “A política precisa de pessoas que tenham
comprometimento com as obras
públicas. Uma obra parada é prejuízo para a população e para as
pessoas que dependem dela. É com
esta responsabilidade que o Governo está tratando os investimentos.
Estamos dando mais esta Ordem de
Serviço atendendo à reivindicação
da população e, assim, seguiremos,

com planejamento, retornando
para a população os benefícios em
forma de projetos”, disse.
Também participou da solenidade,
o subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurélio Meneguelli,
representando o secretário Vitor de
Angelo: “É um orgulho para todos
nós estar em mais uma cidade, repassando recursos para melhoria
das escolas municipais por todo
Estado. Assim, teremos edificações
melhores que auxiliam no desenvolvimento da educação de qualidade
já na primeira infância. Nosso foco
são os alunos”, afirmou.

MEIO AMBIENTE

Município fecha Semana
do Meio Ambiente com
Dia D de conscientização

Atividade mobilizou a cidade

A

secretaria de Meio Ambiente
e seus parceiros, realizaram
na manhã do dia 06 de junho,
na sede do município, a culminância da Semana do Meio Ambiente.
Este ano, as atividades estiveram voltadas, principalmente para o aprimoramento da coleta seletiva.
A coleta seletiva já é realizada no
município, porém de forma tímida, por
meio dos Pontos de Entrega Voluntária
(PEVs), espalhados pela cidade onde a
população pode depositar o lixo seco
que depois é recolhido pela Associação
dos Catadores de Materiais Recicláveis
que dá o destino correto a ele.
Além da conscientização, as ações da
Semana do Meio Ambiente visam aperfeiçoar a coleta seletiva, informando aos
moradores os dias e horários do recolhimento do material descartado que pode
ser reaproveitado na reciclagem como
metais, papeis, plásticos e vidros, com
a finalidade de aumentar a reciclagem,
e assim por consequência, diminuir os
custos com o transporte de resíduos, encaminhados a aterro licenciado fora do
município.
Atualmente a coleta seletiva é fonte
renda para sete famílias, ligadas à associação de catadores que se ocupam do
trabalho de coleta, separação e prensagem dos materiais. “Se aumentarmos a
quantidade de materiais reciclados por
meio da coleta seletiva, automaticamente reduziremos custos de pagamento com o transporte de materiais, sem
contar que aumentaremos o tempo de
vida útil dos mesmos, sobrando mais recursos para serem investidos em saúde
pública”, explica o secretário municipal
de Meio Ambiente.
Durante a Semana do Meio Ambiente foram realizadas ações de conscientização porta a porta com panfletagem
e esclarecimento sobre coleta seletiva
nas casas dos moradores dos distritos de

Praça Rica (terça-feira, 04) e Todos os
Santos (quinta-feira, 5). Estiveram envolvidos nas ações nos distritos, a equipe
da secretaria de Meio Ambiente, professores e alunos dos Cmeas Artur Pagung,
Agostinho Batista Veloso e Luiza Souza
Barros; associação de catadores; garis e
Agentes Comunitários de Saúde.
Dia D de Conscientização
A programação do Dia D de Conscientização, realizado na sede no dia 6 de
junho, começou por volta das 7h30 com
concentração no auditório dos Trabalhadores Rurais, onde ocorreu um ato com
a presença de autoridades municipais
e esclarecimentos por parte da equipe
da secretaria de Meio Ambiente sobre
como desenvolver o trabalho de abordagem nas casas e comércios da cidade.
A campanha na sede contou com o
apoio dos professores e alunos da Emef
Professora Esther da Costa Santos, EEEFM Professora Ana Portela de Sá, Ceier;
Associação de Catadores; garis; Agentes
Comunitários e Caritas Paroquial.
Por entenderam que a reciclagem é um
dos caminhos para se combater o mosquito aedes Aegypti, causador da dengue e também da zika e chikungunya,
uma vez que, retira do ambiente materiais acumulativos de água parada, onde
o mosquito prolifera, oportunamente, os
organizadores incluíram na campanha,
material informativo com esclarecimentos e as formas eficazes de combate ao
mosquito.
Palestras nas escolas
Preconizando a Semana do Meio Ambiente, os profissionais da secretaria de
Meio Ambiente promoveram no mês de
maio uma rodada de palestras nas escolas do município para chamar a atenção
dos alunos para a importância da separação do lixo na dinamização da coleta
seletiva.

Coleta Seletiva nos bairros da sede e interior
A coleta seletiva está sendo levada muito
a sério em Vila Pavão e você e sua família
podem ajudar separando o lixo seco do lixo
úmido.
Lixo seco é o que dá para reciclar: papel, papelão, latas, vidros, plásticos, embalagem de
leite e suco. Lixo úmido não dá para reciclar:
papel higiênico, restos de comida, papéis engordurados, isopor, fralda descartável e vidros
quebrados.
A coleta seletiva é realizada no município,
por meio dos Pontos de Entrega Voluntária
(PEVs), espalhados pela cidade onde a população pode depositar o lixo seco que depois é
recolhido pela Associação dos Catadores de

Materiais Recicláveis que dá o destino correto
a ele. A coleta dos materiais recicláveis é feita na sede nas terças e quintas-feiras, a partir
das 17:30h e aos sábados a partir das 13h. Já
a coleta do lixo úmido, realizada pelo setor de
limpeza pública da Prefeitura Municipal acontece todos os dias partir da 5:30h e aos sábado
partir das 13h.
Nas localidades do interior a coleta de matérias recicláveis é realizada sempre às terçasfeiras, começando pelo patrimônio de Todos os
Anjos (7:30); distrito de Todos Santos (8:15h);
Conceição do XV (9:30) e Praça Rica (10:20).
O lixo únido produzido no interior é recolhido
as terças e sextas-feiras, a partir das 12h.
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