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Idosos são homenageados

ORÇAMENTO PARA 2019 É DE 27 MILHÕES

Combate aos vícios Rastreamento do câncer de pele
  Vila Pavão homenageou os idosos 
do município no dia 30 de outubro.  
A comemoração foi realizada na sede 
do CRAS e abrilhantada com pales-
tra, bricandeiras, sorteio de prêmios 
e um animado forró. Participaram do 
evento, o Grupo da Terceira Idade e 
idosos das Comunidades de Todos os 
Anjos e Praça Rica. + Pág. 2.

  Uma primeira reunião para tratar 
do combate ao alcoolismo, o vício 
em drogas e a prostituição foi reali-
zada no plenário da Câmara Munici-
pal no último dia 26 de outubro. O 
Evento envolveu representantes dos 
segmentos organizados da socieda-
de pavoense na discussão dos pro-
blemas. + Pág. 3.

   O Programa de atendimento Der-
matológico (PAD), atendeu no mu-
nicípio nos dias 20 e 21 de outubro. 
Na sua passagem pela cidade, os pro-
fissionais do projeto realizaram 225 
atendimentos. 115 crioterapias e 92 
cirurgias, número bem superior ao 
ano passado, deixando preocupada a 
equipe médica. + Pág. 5.

 A Câmara de Vereadores, aprovou em sessão ex-
traordinária, realizada no último dia 20 de novem-
bro, o Projeto de Lei 064/2018, que estima a Recei-
ta e Fixa as Despesas do Município de Vila Pavão 
para o exercício de 2019.   O projeto orçamentá-
rio para o exercício de 2019 do município é de R$ 
27.000.000,00.  As maiores fatias foram destinadas 
às secretarias de Educação e Saúde. +Pag.3.

Obra embelezou a quadra da escola

 A Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, concluiu recentemente, as obras do talude 
da quadra do Cmea Praça Rica. A construção do talude foi 
necessária para evitar desmoronamento e deslizamento de 
terra. Em períodos de chuvas intensas a lama invadia a qua-
dra da escola, inviabilizando as atividades no local, além de 
espalhar terra por toda a escola. +Pag. 4.

Talude do Cmea Praça 
Rica é finalizado

   A chegada de novos veículos e equipamentos nos últi-
mos meses contribuiu para a renovação da frota muni-
cipal, que entre outros benefícios, ajudará à dinamizar, 
levar mais conforto e segurança nos serviços prestados 
à população, e ainda proporcionará economia de recur-
sos públicos. +Pag. 6.

Renovação da frota de 
veículos 

Município adquire containers 
para dinamizar a coleta seletiva

containers foram colocados em pontos estratégicos da cidade

  A Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Meio Ambiente adquiriu,  10 containers 
para dinamizar a coleta seletiva na cidade.
  Os containers,  com capacidade de 1000 litros cada, foram distribuídos em pontos estra-
tégicos da zona urbana para que os comerciantes e munícipes possam colocar o material 
reciclável, e assim colaborar com o trabalho realizado pela associação de catadores do mu-
nicípio, garantido a qualidade dos materiais recicláveis, além de manter a cidade mais limpa 
e organizada.
   Os containers são destinados exclusivamente para o descarte do lixo seco aproveitável na 
reciclagem (papelão, plástico, alumínio e outros). Ao lado dos containers continuam os re-
cipientes (tambores azuis) destinado ao lixo molhado. +Pag. 6.

Atividades na Semana da Consciência Negra
  Os professores da EMEF Esther da Costa Santos promoveram no 
decorrer da semana passada, diversas atividades relacionadas à cul-
tura afro-brasileira na sala de aula com os alunos, em comemoração 
ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novem-
bro.
  Os trabalhos mostram a influência da cultura afro na alimentação, 
moda, dança e música brasileira, com o objetivo de destacar aos 
alunos e à comunidade, a importância dessa influência em nosso 
cotidiano.
  A diretora Chirlei Vigna Tagliaferri explicou que as atividades obje-
tivam sensibilizar e incentivar a comunidade a ter mais respeito pela 
diversidade e mais amor ao próximo de forma geral. +Pag. 7.Respeito à diversidade
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Evento contou com a participação do Grupo da Terceira Idade e idosos do interior 

A comemoração foi abrilhantada com uma palestra, 
ministrada pelo psicólogo Vicente de Paulo Câmara Costa 

https://www.vilapavao.es.gov.br02

 ila Pavão homenageou no último dia 
30 de outubro, os idosos do municí-
pio, etapa da vida também conhecida 

como melhor idade, época para preocupar-
se menos, aproveitar mais e colher os frutos 
plantados; um tempo oportuno para transmi-
tir aos mais jovens as experiências adquiri-
das ao longo da vida.
    E, para reverenciar pessoas tão especiais, 
a Prefeitura Municipal, por meio da secre-
taria de Assistência Social e o Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras), re-
alizou uma singela homenagem com direito 
a palestra, bingo (distribuição de brindes), 
lanche, torta, bolo e um animado baile de 
concertina.
  A comemoração foi realizada na sede do 
CRAS. Foi abrilhantada com uma palestra, 
ministrada pelo psicólogo Vicente de Paulo 
Câmara Costa e contou com a participação 
do Grupo da Terceira Idade e idosos das Co-
munidades de Todos os Anjos e Praça Rica.
  “O momento é de integração e festa. É uma 
forma de reconhecimento e gratidão pelos 
anos de trabalho que essas pessoas dedica-
ram à construção do município que temos 
hoje”, disse a secretária municipal de Assis-
tência Social Alexsandra Holz Rossim, que 
também agradeceu a todos que trabalharam 
para que o evento pudesse ser realizado.

V

Papai Noel do Correios 2018”, 
levará presentes às crianças do 
CMEA Luzia Souza Barros

 odos os anos o Correios realizam a 
Campanha Papai Noel dos Correios. 
A iniciativa surgiu da mobilização dos 

empregados da empresa se transformou em 
uma grande corrente de solidariedade de toda 
a sociedade brasileira.
  A campanha ajuda estimular a doação de 
presentes e a manter vivas as tradições natali-
nas, realizando os sonhos de muitas crianças. 

A edição 2018 da campanha já iniciou e fun-
ciona da seguinte forma:
  Através da Assessoria de comunicação do 
Correios e da Secretaria de Educação do Mu-
nicípio são escolhidas as escolas participan-
tes. Em seguida os professores trabalham o 
tema com as crianças em sala de aula, as ins-
truindo a elaborar as cartinhas requisitando 
presentes ao Papai Noel. 

  Após isso, as cartas são enviadas a agên-
cia do Correios da cidade que realiza o tra-
balho de divulgação, além de requisitar os 
padrinhos (que doam os presentes) e, jun-
tamente com as escolas, realizam a entrega 
dos presentes.
  Esse ano, alunos da CMEA Luzia Souza 
Barros, no distrito de Todos os Santos,  fo-
ram os escolhidos para escreverem as car-
tinhas para o Papai Noel.
   No ano passado a campanha contemplou 
alunos da EMUEF Córrego do Maroto, 
EMUEF Córrego São Sebastião e EMUEF 
Córrego da Cutieira.
  As cartinhas dos alunos já estão dispo-
níveis no Correios à espera dos Padrinhos 
e os presentes deverão ser entregues até o 
dia 03 de dezembro. “É você quem tira es-
ses sonhos do papel”.
  Adote uma cartinha e realize o sonho de 
uma criança! Para ser padrinho de uma 
criança é só entrar em contato com o Cor-
reios de Vila Pavão.

No ano passado alunos da EMUEF Córrego do Maroto, EMUEF Córrego 

São Sebastião e EMUEF Córrego da Cutieira foram os escolhidos 

Ação faz a alegria da criançada

t
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                      Faça parte dessa 
Campanha você tam-

bém. Ajude a fazer uma 
criança feliz!
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                                PREFEITURA E CÂMARA 
JUNTAS NO COMBATE 

AO ALCOOLISMO
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Encontro na Câmara Municipal  

alcoolismo e o vício em  
drogas acarretam pro-
blemas para quem bebe, 

para quem está ao redor e para 
a sociedade de uma forma ge-
ral. Para jogar luz no problema, 
a Prefeitura e a Câmara de Vere-
adores de Vila Pavão se uniram 
para implementar ações de com-
bate do uso de álcool, drogas e 
prostituição no município.
   Uma primeira reunião para 
tratar dos assuntos, realizada no 
plenário da Câmara Municipal 
no último dia 26 de outubro reu-
niu representantes do poderes 
Executivo e Legislativo do muni-
cípio; Conselho Tutelar (CMDCA 
– Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e Adolescente); 
das associações de produtores; 
movimentos sociais; diretores 
das escolas das redes Municipal 
e Estadual; lideranças eclesiais e 
Polícia Militar.
   No decorrer do encontro, os 
presentes tiveram oportunidade 
de expressar suas opiniões, bem 
como, propor ações pertinentes 
aos temas abordados.
   Ao final, foram deliberadas 

algumas medidas, tais como, 
apoio ao Grupo de Alcoólicos 
Anônimos (AA); abordagem aos 
usuários de álcool e drogas com 
intuito de identifica-los e ofere-
cer ajuda; implantação de uma 
comissão para discutir e ela-
borar o Projeto Noite Feliz, que 
será apresentado à sociedade 
através de audiências públicas; 
discussão dos assuntos nos ór-
gãos públicos envolvidos e nas 
igrejas.  Essas ações serão pra-
ticadas durante um mês. Após 
esse período, será realizada uma 
nova reunião para discutir e ava-
lia-las.
  “Para mim vai ser um traba-
lho árduo, porque estamos nos 
propondo a ajudar pessoas que 
fazem uso de álcool e outras dro-
gas, algumas já viciadas. Sabe-
mos que mudar ou transformar 
hábitos de vida não é nada fácil. 
Mas o trabalho é extremamente 
necessário, pois, como sabemos, 
essas pessoas estão sofrendo e 
não conseguem se libertar do ví-
cio sozinhas”, ponderou a secre-
tária municipal de Assistência 
Social, Alexsandra Rolz Rossin.

Assunto foi amplamente debatido. 
Medidas práticas foram sugeridas

o

                                PARCeRIA COM O LeGIsLATIVO
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Orçamento do município para 2019 é 
aprovado pela Câmara Municipal

Câmara de Vere-
adores, provou 
em sessão ex-

traordinária, realizada 
no último dia 20 de no-
vembro, o Projeto de Lei 
064/2018, que estima a 
Receita e Fixa as Despe-
sas do Município de Vila 
Pavão para o exercício 
de 2019.
    O projeto orçamentá-
rio para o exercício de 
2019 do município pavo-
ense foi estimado em R$ 
27.000.000,00.
  A proposta enviada 
pelo Executivo Muni-
cipal foi aprovada com 
duas modificações fei-
tas pelos vereadores.  A 
primeira modificação foi 
no artigo 4º e diz respei-

to aos créditos adicio-
nais complementares: 
O executivo solicitou 
40%, no entanto, os ve-
readores concederam 
apenas 10%. A outra 
modificação, trata-se da 
supressão do artigo 7º , 
na qual, o Executivo Mu-
nicipal pede autorização 
para  celebrar acordos 
judiciais, extrajudiciais 
administrativos em que 
for parte o Município de 
Vila Pavão, objetivando a 
quitação de débitos e de 
créditos ou cumprimen-
to de obrigações.
   As maiores fatias do 
orçamento municipal 
foram destinadas à se-
cretaria de Educação 
(R$ 7.942.300,00) e se-

cretaria de Saúde (R$ 
4.779.055,31).
 
Orçamento Municipal
   
    É através do orçamento 
municipal que as priori-
dades de cada setor são 
transformadas em ações 
concretas pela prefeitu-
ra na prestação dos ser-
viços à população.
  No orçamento há três 
peças de planejamento: 
o PPA (Plano Plurianual), 
a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e a LOA 
(Lei Orçamentária Anu-
al). Neles estão contidas 
as previsões de receita 
e fixação das despesas 
com cada uma das ativi-
dades governamentais.

A

ORçamentO 2019

Previsões das despesas
 
 Gabinete do Prefeito                                                R$          465.000,72
 Assessoria Técnica                                                R$          206.000,00
 Sec. Mun. de Adm. e Recursos Humanos            R$       2.361.000,00
 Sec. Mun. De Finanças e Orçamento                           R$       1.046.914,56
 Sec. Mun. Obras, Transp. e  Serviços Urbanos              R$       2.496.712,07
 Sec. Mun. de Educação                                              R$       7.942.300,00
 Sec. Mun. de Assistência Social                                    R$       1.573.500,00
 Reserva de Contingência                                                R$          790.000,00
 Sec. Mun. de Meio Ambiente                                         R$          696.501,52
 Sec. Mun. de Agricultura                                                R$        2.084.863,32
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico            R$          264.152,50
 Sec. Mun. de Cultura e Turismo                                    R$          200.000,00
 sec. Mun. de Esportes e Lazer                                     R$          288.000,00
 Controle Interno                                                             R$          108.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Fundo Municipal de Saúde                                     R$       4.779.055,31

 TOTAL                                                                         R$     27.000.000,00
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Prefeitura Muni-
cipal, por meio 
da secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, 
concluiu recentemente as-
sada, as obras do talude da 
quadra do Cmea Praça Rica. 
Serviço foi realizado pelos 
servidores municipais com 
recursos próprios.
  A construção do talude 
foi necessária para evitar 
desmoronamento e desli-

zamento de terra. Em pe-
ríodos de chuvas intensas 
a lama invadia a quadra da 
escola, inviabilizando as 
atividades no local, além 
de espalhar terra por toda 
a escola.
   O conjunto da obra con-
sistiu em construção de ca-
naletas de drenagem plu-
vial e gramação do aterro 
para evitar deslizamentos 
de terra.

      Embelezamento
   Além de contribuir para a 
segurança da comunidade 
escolar, o talude embele-
zou a quadra da escola. “Eu 
sou suspeita para falar, mas 
ficamos encantados com a 
obra. O trabalho ficou per-
feito. Muito bonito mesmo.  
– Sem contar que as condi-
ções de higiene melhoraram 
muito”, comentou a direto-
ra Selma Pagung.

Obra embelezou a quadra da escola
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FINALIZADA OBRA DO TALUDE DA 
QUADRA DO CMEA DE PRAÇA RICA

A

                         

Prefeitura reativa 
estrada no Córrego 
Garapinha

  Dando continuidade ao 
plano de recuperação 
de estradas e bueiros no 
interior do município, 
a Prefeitura Municipal, 
por meio da secretaria 
de Obras, tem executado 
muitos serviços para a 
população rural do mu-
nicípio.
  O mais recente serviço 
foi entregue na última 
sexta-feira (12). Trata-
se da reativação de uma 
estrada no córrego da 
Garapinha que faz a liga-
ção com a Localidade de 
Todos os Anjos.
 Patrolamento, reaber-
tura das laterais, aterro, 
drenagem e constru-
ção de bueiros foram os 
serviços realizados na 
estrada pela Prefeitura. 
Graças a parceria com 
empresa Thorgran Gra-
nitos que cedeu uma car-
regadeira, uma escava-
deira e mão de obra, foi 
possível construir uma 
robusta ponte na estrada 
com blocos de granito, 
também cedidos pelos 
empresa, e assim liberar 
passagem de veiculos no 
local.

  A estrada muito uti-
lizada por moradores, 
produtores rurais e fun-
cionários das empresas 
extratoras de granito da 
região, estava desativada 
há pelo menos seis anos. 
Foi abandonada pela 
gestão anterior, após 
destruição causada pelas 
enchentes. A sua reativa-
ção foi um compromisso 
assumido pelo Prefeito 
Irineu Wutke e seu vice 
José Wilson Vieira em 
reunião com a comuni-
dade de Todos os Anjos 
no início da atual admi-
nistração.
  O produtor rural apo-
sentado Ozório Durães, 
um dos beneficiados com 
a reativação da estrada, 
ficou muito satisfeito 
com o trabalho realizado 
no local. “Estávamos pra-
ticamente isolados nesse 
canto do município. Pa-
rentes e moradores de 
outras regiões deixavam 
de nos visitar porque 
com a falta dessa estrada 
tinham que dar uma vol-
ta muita grande para che-
gar até aqui. Agora com a 
estrada recuperada tudo 

ficou mais fácil, sem con-
tar que o movimento de 
pessoas na região vai au-
mentar muito”, disse o 
produtor aposentado.
  Segundo, José Batista, 
encarregado da Tho-
gran Granitos, apoiando 
a Prefeitura Municipal, a 
empresa cumpre função 
social, dando sua parce-
la de contribuição para 
melhorar as condições 
de vida da população, 
através do melhoramen-
to das estradas do inte-
rior por onde circulam, 
produtores rurais, traba-
lhadores das empresas 
extratoras de granito e o 
transporte escolar.
   Entre as obras realiza-
das em parceria com a 
Thorgran Granitos, po-
demos citar, pontes com 
blocos de granito na en-
trada da localidade de 
Todos os Anjos; na pro-
priedade da família Mo-
reira; na propriedade da 
família Partelli; no Cór-
rego Socorro, além de 
serviços de reabertura, 
aterro e construção de 
bueiros em várias estra-
das da região.

Reabertura da estrada  era uma reivindicação antiga da comunidade

A empresa Thorgran Granitos, mais uma vez, foi 
parceira do município na reativação da estrada

                                OBRAs e seRVIçOs

Reforma e ampliação do muro da escola

  Outra obra importante 
em andamento na escola 
é a reconstrução e amplia-
ção do muro frontal do 
educandário. O muro que 
encontrava-se bastante da-

nificado em consequência 
da ação do tempo está pas-
sado por uma profunda re-
forma e ampliação. A obra, 
segundo o secretário mu-
nicipal de Obras e Serviços 

Urbanos, Ancelmo Laba-
rewisk, além de garantir a 
segurança dos alunos, irá 
reforçar a base estrutural 
e proteger a escola contra 
danos e infiltração.

Ampliação da nova unidade de Saúde

  Para poder entrar em 
funcionamento, a Unidade 
Básica de Saúde (UBS), do 
bairro Nova Munique, pre-

cisa primeiro passar por 
ampliação como constru-
ção de banheiros, cozinha 
e lavanderia para que a es-

trutura possa proporcio-
nar condições de trabalho 
ao médicos, enfermeiros, 
servidores, além de abri-
gar um série de equipa-
mentos utilizados no dia a 
dia dos profissionais.
   A construção das novas 
dependências está evo-
luindo e em breve estarão 
concluídas para segura-
mente proporcionar à po-
pulação, aumento no nú-
mero de atendimentos e 
na qualidade dos serviços 
prestados.

                                PaRCeRIa



A equipe composta por médicos, enfermeiros, servidores e outros profissionais

PROGRAMA DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE PELE 
FAZ CENTENAS DE ATENDIMENTOS NO MUNICÍPIO

Na passagem pelo município, a equipe médica do projeto 
realizou 225 atendimentos, 115 crioterapias e 92 cirurgias

Programa de 
a t e n d i m e n t o 
Dermatológico 
(PAD), respon-

sável por rastrear o câncer 
de pele nos agricultores do 
interior do Espírito Santo, 
passou por Vila Pavão no 
último final de semana, 
dias 20 e 21 de outubro de 
2018. Na passagem pelo 
município, os profissionais 
do projeto realizaram 225 
atendimentos. 115 criote-
rapias e 92 cirurgias, nú-
mero bem superior ao ano 
passado, deixando preocu-
pada a equipe médica.
  O Programa coordenado 
pela Associação Albergue 
Martim Lutero, é desenvol-
vido com a participação da 
Prefeitura de Vila Pavão/
Secretaria de Saúde; Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SESA);  Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(UFES);  Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana ( IE-
CLB) e voluntários.
  O trabalho da equipe de 
profissionais consiste em 
identificar lesões de pele 
cancerígenas, através de 
exame clínico. Um centro 
cirúrgico todo ano é mon-
tado no interior da “Igre-
jona”, onde são realizados 
pequenas cirurgias sempre  
que alguma lesão de pele 
no paciente é detectada. 
Os casos mais graves são 
encaminhados a hospital 
na Grande Vitória.
  O PAD conta com uma 
estrutura composta de 
muitos profissionais quali-

ficados e experientes. Inte-
graram a equipe que veio a 
Vila Pavão, dois cirurgiões 
plásticos. É importante 
destacar que o paciente 
que faz esse tipo de inter-
venção em outros lugares, 
depois precisa passar no-
vamente por um  cirurgião 
plástico para fazer reparos 
estéticos. Compõem ainda 
a equipe:  42 acadêmicos 
de medicina,  enfermeiros, 
além dos motoristas que 
transportam o grupo e os 
equipamentos.
 O programa completou 
em 2018, 31 anos de ati-
vidade. Todo mês atende 
em uma cidade diferente.  
São 11 municípios parcei-
ros:  Afonso Cláudio, Baixo 
Guandu, Itarana, Itaguaçu, 
Santa Maria de Jetibá, La-
ranja da Terra, Domingos 
Martins,  Vila Valério, Pan-
cas, São Gabriel da Palha 
e Vila Pavão, que concen-
tram as maiores comuni-
dades de descendentes 
de europeus, onde predo-
mina pessoas de pele cla-
ra,  comprovadamente, os 
mais vulneráveis ao câncer 
de pele.
  Conforme explicou a co-
ordenadora do programa, 
Vera Lúcia Dttmann Jarske, 
todos esses anos de acom-
panhamento, naturalmen-
te, fezeram com que os 
casos mais graves de cân-
cer de pele,  diminuíssem 
drasticamente,  no entanto,  
os casos  mais comuns da 
doença continuam sendo 
detectados todos os meses 

em agricultores monitora-
dos pelo programa.
  Além do rastreamento do 
câncer de pele, a equipe 
desenvolve um trabalho 
de prevenção à doença, en-
sinando a população a se 
proteger com filtro solar, 
bonés e calça na hora do 
trabalho, bem como, pro-
pondo mudanças compor-
tamentais mais saudáveis 
em relação à exposição ao 
sol e à alimentação.
  “O trabalho de combate ao 
câncer de pele nas comuni-
dades do interior do Espí-
rito Santo  vai muito além. 
Os dois dias de trabalho da 
equipe nas comunidades é 
a parte inicial do processo. 
Ou seja, no mutirão, a gen-
te orienta, detecta , trata 
e encaminha. A partir do 
momento que começa o 
tratamento, o paciente re-
cebe um acompanhamen-
to continuo e sistemático“, 
explica a coordenadora.

Envolvimento -  “O calen-
dário anual de atendimen-
tos PAD é realizado no ano 
anterior e a vida de quem 
participa do programa é 
diretamente influenciada 
por isso. Viagens, reuniões 
e eventos familiares acon-
tecem em função desse 
calendário. Acima de tudo, 
o projeto exige muito en-
volvimento. Na verdade, 
a partir do momento  que 
passamos a conhecer e fa-
zer parte dele, a gente se 
encanta e apaixona auto-
maticamente”, diz a coor-
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Parceria - Cada parceiro 
tem um papel dentro do 
programa. A Igreja Evan-
gélica de confissão Lute-
rana (IECLB) e os volun-
tários estão diretamente 
envolvidos na dinâmica. 
A Associação Albergue 
Martin Lutero organi-
za e coordena o projeto 

todos os meses em um 
município diferente; a 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) li-
bera os acadêmicos, um 
veiculo com botijões de 
nitrogênio e equipamen-
tos cirúrgicos; a secreta-
ria de Estado da Saúde 
(Sesa) disponibiliza a 

equipe técnica; Já a Pre-
feitura Municipal  tem a 
responsabidade de fazer 
o programa acontecer. É 
ela quem disponibiliza o 
transporte, hospedagem, 
alimentação, profissio-
nais, além de todo o ma-
terial cirúrgico utilizado 
no trabalho.

Trabalho de triagem em pacientes, realizado no interior da Igrejona

o

                                

Novembro Azul. Município promove palestras 
para conscientizar sobre o câncer de próstata

ovembro é 
mês de cons-
cientizar os 
homens sobre 

a importância do cuidado 
e do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata.  
Mais uma vez, Vila Pa-
vão aderiu ao Novembro 

Azul, e até o fim do mês 
organiza ações voltadas 
especificamente à saúde 
do homem em geral.
  Nos dias 13 e 30 de 
novembro, a secretaria 
municipal de Saúde, pro-
gramou palestras sobre 
câncer de próstata. 
  De acordo com a enfer-
meira Naiara Renock, 
quem comparecer pôde 
esclarecer dúvidas re-
lacionadas ao câncer de 
próstata, prevenção e 
tratamento da doença, 
além de poder realizar 
testes rápidos e aconse-
lhamento. 
  O homem com mais de 
50 anos que participar 

do evento poderá solici-
tar autorização da Prefei-
tura Municipal para re-
alizar gratuitamente em 
laboratório credenciado, 
o exame PSA e consulta 
com médico especialista.

O que o Novembro 
Azul?

    O movimento surgiu na 
Austrália, em 2003, cha-
mado Movember, apro-
veitando as comemora-
ções do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de 
Próstata, realizado a 17 
de novembro. No Brasil, 
o Novembro Azul foi cria-
do pelo Instituto Lado 
a Lado pela Vida, com 

o objetivo de quebrar o 
preconceito masculino 
de ir ao médico e, quando 
necessário, fazer o exame 
de toque, e obteve ampla 
divulgação.
   Em vários países, o No-
vembr Azul é mais do 
que uma simples campa-
nha de conscientização. 
Há reuniões entre os ho-
mens com o cultivo de 
bigodes (ao estilo Mario 
Bros), símbolo da cam-
panha, onde são debati-
dos, além do câncer de 
próstata, outras doenças 
como o câncer nos bagos, 
depressão masculina, cul-
tivo da saúde do homem, 
entre outros.

+ aten-

sAúde

                                ATendIMenTO esPeCIALIzAdO

                                

Campanha Ou-
tubro Rosa 
2018 foi aberta 
oficialmente em 

Vila Pavão no dia 5 de ou-
tubro, com uma passeata 
pelas ruas da cidade.
  O evento, organizado pela 
secretaria municipal de 
Saúde tem como objetivo 
principal alertar as mu-
lheres e a sociedade sobre 
a importância da preven-
ção e do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama e 
mais recentemente sobre 
o câncer de colo do útero.
   As ações do Outubro 
Rosa prosseguiram no 
decorrer do mês com co-
leta de preventivo na Uni-

dade de Saúde da sede 
do município e palestra 
com a médica ginecolo-
gista Glória Maria Araújo 
Barbosa no dia 9 de outu-
bro no auditório da Igreja 
Missouri.
  O encerramento da Cam-
panha foi realizado no dia 
25 de outubro com outra 
com o médico ESF Lauro 
Marques, também no au-
ditório da Igreja Missou-
ri.
  Durante o mês de outu-
bro, as mulheres que par-
ticiparam das palestras 
tiveram prioridade na 
realização de exames pre-
ventivos custeados pelo 
município.

Ações preventivas marcam  
o Outubro Rosa 2018 

A

N

sAúde
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Os containers são destinados exclusivamente ao descarte do lixo seco, 
aproveitável na reciclagem (papelão, plástico, alumínio e outros)

Os containers foram colocados em pontos estratégicos da cidade

chegada de veícu-
los e equipamentos 
nos últimos meses 

ao município contribuiu para 
a renovação da frota munici-
pal, que entre outros bene-
fícios, ajudará à dinamizar, 
levar mais conforto e segu-
rança nos serviços prestados 
à população, e ainda propor-
cionar economia de recursos 
públicos, que deixarão de ser 
desprendidos na manutenção 
e compra de peças de reposi-
ção.
Escavadeira Hidráulica 
  Os agricultores familiares de 
Vila Pavão foram diretamen-
te beneficiados no dia 27 de 
agosto com um potente equi-
pamento que sem dúvida, irá 
ajudar a dinamizar a presta-
ção de serviços no interior. 
Estamos falando de uma es-
cavadeira hidráulica de úl-
tima geração, repassada ao 
município pelo Governo do 
Estado – por meio da Secreta-
ria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca (Seag), ao custo de 
319mil.

   O município não possuía 
ainda um equipamento de 
grande porte como esse, e to-
das as vezes, que era necessá-
rio a sua utilização em algum 
serviço, a Prefeitura precisa-
va alugar ou recorrer a em-
presas extratoras de granito 
para ceder o equipamento.
   A escavadeira hidráulica será 
utilizada pela administração 
municipal nas demandas de 
reabertura de estradas, con-
fecção de bueiros, acerto de 
barrancos, limpeza de córre-
gos, e outros, e na prestação 
de serviços necessários ao 
desenvolvimento da ativida-
de rural.
  Ambulância semi UTI
  No início de outubro, o mu-
nicípio recebeu também a 
primeira ambulância semi-
UTI, repassada pelo Governo 
Estadual. A ambulância semi 
UTI custou R$ 155.480,00. A 
entrega do veículo aconte-
ceu em Vitória e foi realizada 
pelo subsecretário de Estado 
da Saúde, Fabiano Marily, ao 
prefeito de Vila Pavão, Irineu 
Wutke.

O veículo conta com equipa-
mentos básicos de suporte à 
vida – como maca, prancha 
para imobilização, imobiliza-
dor de cabeça, colares cervi-
cais, cilindros de oxigênio e 
respirador –, e está preparado 
para receber os equipamen-
tos para ser transformado em 
uma UTI móvel.
 “Estamos entregando ao mu-
nicípio de Vila Pavão esse equi-
pamento, que tem o objetivo 
de fortalecer e dar uma condi-
ção melhor na necessidade da 
urgência e emergência. Vila 
Pavão é uma cidade que não 
tem um pronto-atendimen-
to, então este veículo será um 
instrumento importante para 
a qualidade de vida da popu-
lação e segurança assistencial 
para os pacientes”, disse o 
subsecretário.
  O transporte de pacientes em 
Vila Pavão era realizado por 
ambulância pequena, já que, 
o município não possui hos-
pital, e os casos de urgência e 
emergência são transferidos 
para hospitais da Grande Vi-
tória e outros municípios da 

região.
“Essa ambulância vai nos aju-
dar nesse momento. Vila Pa-
vão é um pequeno município, 
então, toda a nossa demanda 
vai para Nova Venécia, Barra 
de São Francisco ou São Ma-
teus. Estamos muito felizes 
em poder receber este equi-
pamento.  Agradecemos ao 
Governo do Estado por este 
gesto. Agora poderemos aten-
der nosso povo com uma qua-
lidade muito maior, principal-
mente nas transferências que 
são necessárias”, comentou o 
prefeito.
Outros veículos
   Além disso, mais recente-
mente, chegaram ao municí-
pio um Ford K para a secre-
taria de Educação; um Fiat 
Strada para a secretaria de 
Agricultura; um Chevrolet 
S10 e dois Fiat Strada para 
a secretaria de Obras e mais 
dois automóveis para a secre-
taria da Saúde. O ato de en-
trega foi realizado em frente à 
sede da Prefeitura Municipal 
com as presenças de várias 
autoridades municipais.

PREFEITURA ADQUIRE CONTAINERS 
PARA DINAMIZAR A COLETA SELETIVA

A
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                                APROVeITAMenTO de MATeRIAIs desCATáVeIs

Prefeitura Muni-
cipal, por meio 
da secretaria de 
Meio Ambiente 

adquiriu,  10 containers 
para dinamizar a coleta 
seletiva na cidade.
  Os containers,  com ca-
pacidade de 1000 litros 
cada, foram distribuídos 
em pontos estratégicos da 
zona urbana para que os 
comerciantes e munícipes 
possam colocar o material 
reciclável, e assim colabo-
rar com o trabalho reali-
zado pela associação de 
catadores do município, 
garantido a qualidade dos 
materiais recicláveis, além 
de manter a cidade mais 
limpa e organizada.
   Os containers são des-
tinados exclusivamente 
para o descarte do lixo 
seco aproveitável na reci-
clagem (papelão, plástico, 
alumínio e outros), e os 
materiais serão recolhi-
dos pelos catadores da 
associação para serem re-
ciclados. 

A

  Ao lado dos containers 
continuam os recipientes 
(tambores azuis) destina-
do ao lixo molhado, não 
aproveitável, como vinha 
ocorrendo, cuja coleta 
continua sendo feita pelo 
pessoal da Prefeitura.
   Segundo o secretário mu-

nicipal de Meio Ambiente 
Braz Marré, os containers 
vem de encontro a um tra-
balho iniciado no municí-
pio visando dinamizar a 
coleta seletiva, envolven-
do a comunidade, afim de 
facilitar o trabalho para 
os catadores.

 Projeto Piloto
 “No primeiro momento a 
experiência é um projeto 
piloto, mesmo porque, os 
containers custam um va-
lor considerável, por isso, 
começou pela sede do mu-
nicípio onde a quantida-
de de material reciclável 

é bem maior. Conforme o 
seu andamento podere-
mos adquirir mais con-
tainers para ampliar os 
pontos de coleta na sede, 
ou até mesmo, estendê-lo 
para os distritos e locali-
dades do interior”, expli-
cou o secretário.

   O secretário adiantou 
que uma equipe da secre-
taria municipal de Meio 
Ambiente nbelecidos per-
to de onde foram acondi-
cionados os containers, 
para explicar o que é lixo 
molhado, lixo seco e lixo 
reciclável para que os ma-
teriais não sejam mistura-
dos nos containers.

locais onde foram 
colocados containers:

 - Em frente ao Banestes
 - Perto do Sicob;
 - Perto da Pommer Pa-
pier;
 - Perto do Supermerca-
dos Ramlow;
 - Na esquina  da Agro-
pecuária Cardoso;
  - Em frente à CDL;
  -Em frente à Panifica-
dora Bom Gosto;
  - Perto do Suprmerca-
dos Buge;
   - Perto do Supermerca-
do JL (Bairro Ondina);
   - Perto do Posto Raiz.

Veículos, ambulância semi-UTI e escavadeira 
hidráulica chegam para reforçar atendimentos 
Os equipamentos foram adquiridos através de convênios com Governo 
Estadual, de emendas parlamentares e recursos próprios do município 
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  o dia 26 de nove-
embro foi realiza-
da em Nova Vené-

cia uma oficina técnica do 
Projeto Estadual Compra 
Direta de Alimentos-CDA, 
que consiste na aquisição 
de gêneros alimentícios 
de forma direta da agri-
cultura familiar e doação 
simultânea dos produtos 
adquiridos à rede socioas-
sistencial.
  O PECDA-CDA, objetiva 
promover e consolidar a 
Política Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutri-
cional.
 Participaram da Oficina 
representando o Municí-
pio de Vila Pavão,  Solange 
Zulke Böning da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Andréia da Silva 
Mariano do CRAS, Alexan-
dre Borges da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 

Aulira Lenke Alves Rossini 
da Associação de Peque-
nos Produtores Rurais.
  A oficina aconteceu das 
8:30h as 16:30h. Na parte 
da manhã os participantes 
puderam aprender sobre 
a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional e 
tiveram orientações téc-
nicas sobre a execução do 
Projeto com técnicos da 
SETADES – Secretaria de 
Estado de Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social e na parte da tarde 
tiveram orientações so-
bre produção orgânica e 
agroecológica e boas prá-
ticas de Manipulação de 
Alimentos com técnicos da 
SEAG – Secretaria Estadu-
al de Agricultura.
  A implementação do 
Projeto Compra Direta de 
Alimentos no Município 
de Vila Pavão será de ex-

trema importância para o 
desenvolvimento e forta-
lecimento da agricultura 
familiar, tendo em vista 
que beneficiará priorita-
riamente os agricultores 
familiares, assentados, 
mulheres, povos e comuni-
dades tradicionais,  forta-
lecendo também a cultura 
muito evidente em nosso 
município.
   Os beneficiários do pro-
jeto  terão acesso a ali-
mentos em quantidade, 
qualidade e regularidade 
necessárias, diminuindo 
situações de insegurança 
alimentar e nutricional.
   Os alimentos serão for-
necidos por 40 Famílias de 
Agricultores inseridos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CADÚNICO), sele-
cionadas através de Cha-
mada Pública, inseridas no 

Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal (CADÚNICO) e 
Possuidores de Declaração 
de Aptidão ao Programa 
Nacional de Agricultura 
Familiar (DAP pessoa físi-
ca) atualizada, e destina-
dos para distribuição às 
famílias, previamente re-
ferenciadas, cadastradas e 
em acompanhamento pelo 
CRAS, dando prioridade 
para as pessoas/famílias 
que tenham o seguinte 
perfil: Beneficiários do 
Programa Bolsa família, 
Benefícios Eventuais, que 
tenham na composição 
familiar crianças e/ou ido-
sos, pessoas com vinculo 
de trabalho informal e/ou 
desempregados e cuja ren-
da per capita é de até meio 
salário mínimo, além da 
Associação Pestalozzi e o 
Abrigo Casa Lar.
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 ATIVIDADES NA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

 CaPaCItaçãO 

Associações de produtores rurais recebem capacitação para 
operar Projeto Estadual Compra Direta de Alimentos-CDA

Agentes de Saúde recebem 
capacitação para operar 
aplicativo e-SUS

om a finalidade de 
esclarecer dúvidas 
e operacionalizar o 

e-SUS na gestão do cuidado 
em saúde, através de tablets,  
a Prefeitura de Vila Pavão, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, realizou no final de 
setembro, uma capacitação 
para os agentes de saúde do 
município.
  A capacitação foi realizada 
no plenário da Câmara Muni-
cipal pela empresa Rg System 
e visa garantir o acesso dos 
profissionais ao e-SUS, co-
nhecido também, como o SUS 
eletrônico, uma das estraté-
gias do Ministério da Saúde 

para desenvolver, reestrutu-
rar e garantir a integração de 
Sistemas de Informação de 
Saúde (SIS).
   No último dia 20 de se-
tembro, a municipalidade 
forneceu tabletes para todos 
os Agentes Comunitários de 
Saúde e de endemias que atu-
am no território pavoense.
  O novo recurso vai possibi-
litar ao município atualizar 
mais rapidamente os dados 
de cada usuário do Sistema 
Único de Saúde, possibilitan-
do que a gestão municipal 
identifique e resolva de ma-
neira mais eficaz, as princi-
pais demandas da população.

N

c

s professores da 
EMEF Esther da 
Costa Santos pro-

moveram no decorrer da 
semana passada, diversas 
atividades relacionadas à 
cultura afro-brasileira na 
sala de aula com os alunos, 
em comemoração ao Dia 
Nacional da Consciência 
Negra, celebrado em 20 de 
novembro.
  Os trabalhos mostram a 
influência da cultura afro 
na alimentação, moda, 
dança e música brasileira, 
com o objetivo de destacar 
aos alunos e à comunida-
de, a importância dessa 
influência em nosso coti-
diano.
  A diretora Chirlei Vigna 

Tagliaferri explicou que 
as atividades objetivam 
sensibilizar e incentivar 
a comunidade a ter mais 
respeito pela diversidade e 
mais amor ao próximo de 
forma geral.
   No encerramento da Se-
mana da Consciência Negra, 
na última sexta-feira (23), 
a escola promoveu um des-
file, onde foram lembradas 
também as outras etnias 
presentes no município, o 
pomerano, italiano, o indí-
gena e outras. “No desfile, 
vimos pessoas diferentes 
pedindo respeito. Respeito 
pela minha forma de ser, de 
se vestir, de falar, de agir e 
até mesmo pelo meu aspec-
to físico”, disse a diretora.

o
O trabalho objetivou sensibilizar e incentivar a comunidade a ter mais respeito pela diversidade

As outras etnias presentes no município também foram lembradas

   O Dia da Consciência Ne-
gra é uma data celebrada 
no Brasil no dia 20 de No-

vembro. Este dia está in-
cluído na semana da Cons-
ciência Negra e tem como 

objetivo um reflexão sobre 
a introdução dos negros na 
sociedade brasileira. 

  O dia 20 de Novembro 
foi escolhido como uma 
homenagem a Zumbi dos 
Palmares, data na qual 
morreu, lutando pela li-
berdade do seu povo no 
Brasil, em 1695. Zumbi, 
líder do Quilombo dos 
Palmares, foi um perso-
nagem que dedicou a sua 
vida lutando contra a es-
cravatura no período do 
Brasil Colonial, onde os 
escravos começaram a 
ser introduzidos por vol-
ta de 1594. Um quilombo 
é uma região que tinha 
como função lutar contra 
as doutrinas escravistas e 
também de conservar ele-
mentos da cultura africa-
na no Brasil.

CultuRa                                 

Pomitafro supera novamente expectativas 

21ª Pomitafro reali-
zada no período de 
11 a 14 de outubro, 

superou novamente todas as 
expectativas.   A edição deste 
ano começou na quinta-feira 
(11) com atrações variadas, e 

como a proposta do evento é 
união e integração no sentido 
amplo da palavra, foi incluído 
na programação do dia, atra-
ções gospel para dar oportu-
nidade à comunidade religiosa 
da região de expressar suas

mensagens.  Outra novidade 
foi o torneio das etnias.   O 
desfile das candidatas e elei-
ção das rainhas das três et-
nias, uma grande atração da 
festa, este ano elegeu também 
princesas. As esquinas cultu-
rais, realizadas sempre na ma-
nhã de sábado e o “Percurso 
Pomitafro”, no sábado à tarde, 
se firmam como atrações in-
dispensáveis à Pomitafro.
  Durante a Pomitafro,  Vila Pa-
vão recebe grupos de dançari-
nos, artistas e visitantes de vá-
rias partes do Espírito Santo e 
de outros estados.   O festival 
que resgata danças do folclore 
germânico e italiano e mistura 

danças africanas, latinas e mo-
dernas num mesmo palco é 
um espetáculo à parte. É único 
no Estado com essa proposta 
e transforma o município num 
verdadeiro caldeirão de cultu-
ras.
   As atrações noturnas, como 
sempre, embaladas por gran-
des shows musicais de bandas 
de destaque regional lotaram 
a área de festa da cidade.
   O secretário municipal de Cul-
tura, Gil Leandro Breger Lau-
vers Paz faz questão de frisar 
que a realização do evento só 
foi possível, graças à parceria 
com a comunidade em geral, 
empresários,  comerciantes 

e a mobilização da Prefeitura 
Municipal, que disponibilizou 
servidores em tempo integral 
para erguer a infraestrutura 
gigante que a festa exige.
   “A festa era para ser realiza-
da no final do mês de setembro, 
mas o município foi surpreen-
dido por um surto de malária 
e teve que adiar o evento, mas 
valeu a pena. Depois de um 
árduo trabalho para extirpar 
a doença, em fim, o município 
pode comemorar em alto esti-
lo”, comemorou o secretário
  “Em minha opinião, a 21ª 
Pomitafro foi um sucesso. Su-
perou as expectativas e nos 
possibilitou oferecer atrações 

culturais de alto nível para a 
nossa população e visitantes. 
Seguramente houve uma pre-
sença de público muito maior 
do que no ano passado, espe-
cialmente no Percurso Pomi-
tafro e nas atrações noturnas 
de sexta-feira e sábado. Outro 
aspecto que devemos ressaltar 
diz respeito à segurança. Tudo 
transcorreu dentro da norma-
lidade, sem se quer um caso de 
briga ou confusão, acidente ou 
problema médico. Parece que 
as pessoas realmente entende-
ram o espírito do evento que é 
união, paz, integração e não à 
intolerância”, comentou o pre-
feito da cidade, Irineu Wutke.

21ª Pomitafro foi sucesso em todos os aspectos

A
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Atividades na semana das crianças 
levaram diversão aos alunos 

Prefeitura Municipal, 
por meio da secretaria 
de Educação, preparou 

uma programação especial em 
comemoração ao Dia das Crian-
ças,  no período de 26 a 30 de 
outubro.  
  As escolas do município realiza-
ram no período,  diversas ativi-
dades, entre elas,  visita ao circo, 
onde as crianças assistiram um 
grande espetáculo circense. 
  A municipalidade trabalhou em 
parceria com os pais dos alunos 
para proporcionar uma semana 
feliz para os alunos. Preparou a 

logística para a participação das 
escolas municipais e estaduais e 
ofereceu deliciosos lanches para 
alunos e professores durante o 
espetáculo e as famílias custea-
ram um valor simbólico de três 
reais. 
  O evento agradou a todos! Crian-
ças e adolescentes das escolas 
municipais e estaduais já querem 
bis. 
  Além do evento circense, cada 
escola também preparou uma 
semana com atividades voltadas 
para o tema com os alunos dos 
anos iniciais.
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Dia no circo

s equipes do município 
se destacaram na Liga 
Espírito Santense de 

Futsal – 2018. A equipe Sub 11 
de Vila Pavão sagrou-se campeã, 
em sua categoria.
  Quatro equipes do município 
disputaram as semifinais e finais 
da competição realizada no mu-
nicípio de São Mateus no último 
fim de semana, dias 24 e 25.
  As equipes Sub 13 e Sub 15 
conquistaram o vice campeo-
nato e a equipe Sub 9, a terceira 
colocação.
 O atleta Ygor Rodrigues foi ar-
tilheiro da categoria sub 13 e 
Rhyan Pablo Schimidt da cate-
goria sub 11. Já João Guilherme 
Durães foi melhor goleiro da 
competição na categoria Sub 
11.
   As equipes campeãs, vice-cam-
peãs, melhor goleiro e artilhei-
ros de cada categoria receberam 
premiação, troféu e medalhas.

 O campeonato contou com 
equipes de sete municípios ca-
pixabas. Nos confrontos das se-
mifinais e finais, as equipes lo-
cais enfrentaram equipes de São 
Gabriel da Palha, Mantenópolis, 
Ecoporanga e Nova Venécia.
   A competição teve início no 
mês abril com rodadas realiza-
das mensalmente em um muni-
cípio diferente, no sistema todos 
jogando contra todos. A primeira 
rodada foi realizada em Vila Pa-
vão no dia 22 de abril; a segunda 
rodada em Pancas no dia 20 de 
maio; a terceira rodada em São 
Gabriel da Palha no dia 17 de ju-
nho; a 4ª rodada em São Mateus 
em 08 de julho; a 5ª rodada em 
Ecoporanga no dia 12 de agosto; 
a 6ª Rodada em Colatina no dia 
16 de setembro, a sétima e últi-
ma rodada da fase classicatória, 
em Pancas novamente no dia 21 
de outubro e as semifinais e fi-
nais em são Mateus.

 Equipe Sub 11 é campeã da Liga 
Espírito Santense de Futsal – 2018 
  As equipes Sub 13 e Sub 15 conquistaram o vice 
campeonato e a equipe Sub 9, a terceira colocação
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Os nossos atletas  mostraram força, garra e determinação

Apoio - As equipes do município 
se destacaram não só na LESF, 
mas também em outras competi-
ções regionais. Elas contam com 

o apoio dos pais dos atletas e da 
Prefeitura Municipal, através da 
secretaria de Esportes, que tem 
dado total apoio às equipes, via-

bilizando alimentação, material 
esportivo, transporte, estrutura 
para jogos, arbitragem, treinos e 
assistência médica aos atletas.

Duas equipes locais disputam 
título na 5ª Copa Garra de futsal

 eduCaçãO                              

s equipes Sub 7 e Sub 15 
de Vila Pavão conquista-
ram vaga nas finais da 5ª 

Copa Garra de Futsal Infanto-ju-
venil, na última rodada da com-
petição, disputada no dia 10 de 
novembro. 
   O município inscreveu quatro 
equipes na competição. Na roda-
da final que será realizada no dia 
8 de dezembro, as equipes Sub 7 
e Sub 15 entram em quadra para 
disputar o título de campeãs, 
respectivamente, contra o Pales-
tra e o Nova Venécia. O Sub 11 
disputa a terceira colocação com 
o São Gabriel e o Sub 13 Vila Pa-
vão, a quarta colocação.
  Na última rodada, a equipe sub 
7 venceu o Palestra por 3×1; e o 
Sub 15, o Mais que Atleta pelo 
placar de 3×1. Já o Sub 11, per-
deu do Palestra por 2×1.

As equipes pavoenses estrearam 
na competição no dia 14 de abril. 
O campeonato envolve equipes 
de vários municípios da região: 
Vila Pavão, Nova Venécia, São 
Gabriel da Palha, Barra de São 
Francisco, Boa Esperança, Pi-
nheiros, Ecoporanga, São Mateus 
e do distrito Km 35.
   Os atletas que disputam a Copa 
Garra de Futsal integram o pro-
jeto “Campeões do Futuro”, co-
ordenado no município pelo 
coordenador de projetos da Se-
cretaria Municipal de Esportes, 
Dhiego Fernando Borges. Dhiego 
recorda que Vila Pavão tem se 
destacado nas competições re-
gionais de nível infanto-juvenil. 
No ano passado, a equipe sub 13 
de Vila Pavão sagrou-se campeã 
em sua categoria da 4ª Copa Gar-
ra de Futsal Infantil. A equipe Sub 

11 conquistou a 3ª colocação e a 
Sub 09 a quarta colocação.
  A competição é de iniciativa 
particular, promovida como pro-
jeto social que visa incentivar 
crianças, adolescentes e jovens 
à realização da prática esporti-
va, promovendo o intercâmbio 
entre os municípios, além de 
descobrir novos talentos para o 
futsal.
  Os responsáveis pelo esporte 
em Vila Pavão pedem o compa-
recimento dos torcedores nas 
finais do dia 08 de dezembro 
no ginásio de esportes de Nova 
Venécia para incentivar as equi-
pes. 
  As equipes do município que 
participam da competição con-
tam com o apoio da Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria 
de Esportes e Lazer.

A
A rodada final será realizada no dia 8 de dezembro


