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Educação de qualidade Audiências PúblicasMais proteção social
   A Secretaria de Assistência 
Social  realizou em 2017 diversas 
ações para promover a inclusão 
social. Vila Pavão avançou na área 
social porque soube aplicar com 
responsabilidade os recursos que 
se reverteram em  mais segu-
rança e qualidade de vida para a 
população carente. + Pág. 2

  A Prefeitura, juntamente com a 
Câmara Municipal, realizou uma 
série de encontros nas comuni-

dades para prestar contas dos 
atos administrativos, e ao mes-

mo tempo, desenvolver um canal 
de discussão com os  setores da 

sociedade. + Pág. 6..

Por meio de parcerias firma-
das,   a secretaria de Educação, 
além de garantir merenda de 

qualidade aos alunos,  implantou  
programas e projetos socioe-
ducativos e realizou ações de 

fundamental importância para 
o desenvolvimento e progresso 
educativo do município.  Pág. 4

o assumir a Prefeitura em 
Janeiro de 2017, o Gover-
no Municipal colocou em 

marcha um trabalho de organiza-
ção da máquina pública e recupe-
ração do município em todas as 
áreas e regiões.
  As preocupações iniciais não se 
restringiram apenas em manter 
a folha de pagamento e  honrar 
os compromissos com fornece-
dores.  Recuperar as estradas do 
município que se encontravam 
em péssimas condições, e assim, 
viabilizar o escoamento da pro-
dução agrícola e o transporte 
escolar, assim como, a oferta de 
serviços aos agricultores familia-

res eram também prioridades.
  Para agilizar o patrolamento das 
estradas, bem como, ofertar ser-
viços aos produtores rurais,   foi 
necessário recuperar o maqui-
nário (patrois, retros, tratores 
agrícolas, caminhões e outros 
equipamentos), e isso se tornou 
um grande desafio. Primeiro foi 
preciso organizar a casa e só de-
pois abrir um processo licitatório 
para a aquisição de peças de re-
posição e contratação de oficinas 
mecânicas para realizar os repa-
ros nas máquinas,  o que deman-
dou certo tempo. 
  Enquanto isso, mesmo com pou-
cos equipamentos disponíveis, 

mas com muito planejamento, 
austeridade e parceria com a ini-
ciativa privada, o trabalho seguia 
em frente.    Com apenas duas pa-
trois,  até o final do mês de maio 
de 2017, foi possível recuperar 
de cerca de 80% da malha rodo-
viária municipal.  
  Por outro, a parceria da secre-
taria de Obras com a secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 
agilizava centenas de atendimen-
tos como: transporte de produ-
tos recicláveis para a associação 
de catadores e materiais para os 
produtores e associações; tria-
gem e silagem; limpeza do aterro 
controlado, de escolas, postos de 

saúde e ruas da sede e localida-
des do interior; cascalhamento de 
estradas e recuperação de pontes 
e bueiros; confecção de poços, 
caixas secas e terreiros nas pro-
priedades rurais,  e confecção de 
inúmeras barragens para arma-
zenar água da chuva, posto que, o 
município vem enfrentando nos 
últimos anos sérios problemas 
de abastecimento em épocas de 
estiagem.
 O Poder Executivo Municipal 
atuou em todos os setores da má-
quina pública, organizando, equi-
pando e capacitando servidores 
para melhorar o atendimento e 
aumentar a oferta de serviços à 

população.
  A Administração Municipal vi-
rou o olhar também para a Cul-
tura e Turismo porque vislumbra 
nesses setores, fontes de renda 
e oportunidade para o municí-
pio. A Pomitafro, maior evento 
etnocultural da região,  depois 
de seis anos adormecida voltou 
com força total. Nos três dias de 
festa, a 20ª Pomitafro atraiu para 
a cidade mais de 10 mil pessoas 
provenientes de todas as partes 
do Espírito Santo. 
  Após doze meses de trabalho, 
pode-se afirmar que muitas coi-
sas mudaram para melhor em 
Vila Pavão.
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 Realizações 2017                        Superando obstáculos

Parcerias 
  O  Governo Municipal inten-
sificou as parcerias com os 
Governos Estadual e Federal, 
e bancada de parlamentares. 
Essa parceria está gerando bons 
frutos. Atualmente o município 
está com um montante de R$ 
3.132.220,00 em emendas apro-
vadas. + Pág. 3

Barragens
Um importante passo para a 
construção da barragem no 

Córrego Socorro e de Praça Rica 
foi dado em meados do mês de 
Novembro. Se tudo correr con-

forme o previsto, no fim de 2018,  
o município de Vila Pavão não 

terá mais problema de desabas-
tecimento de água.  Pág. 5
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    Realizações 2017                          Mais proteção  social

  secretaria Municipal de Assistên-
cia Social  realizou em 2017 diver-
sas ações para promover a inclusão 

social. Vila Pavão avançou porque soube apli-
car com responsabilidade os recursos que se 
reverteram em  mais segurança e qualidade 
de vida para a população carente.
   Inserido na estrutura da SMAS está a se-
cretaria executiva dos Conselhos Municipais 
de Assistência Social - CMAS e Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
– CMDCA, mais os órgãos e serviços vincula-
dos:  Centro de Referência da Assistência So-
cial  (CRAS), Abrigo CASA LAR e o Conselho 
Tutelar.
   A SMAS disponibiliza atendimentos em as-
sistência jurídica nos dias de terça e quarta 
feira, às família em vulnerabilidade social,  
além de celebrar  Termo de Parceria com a 
Associação Pestalozzi de Vila Pavão.
   O CRAS é o responsável pelo gerenciamen-
to do Programa de Atendimento Integral da 
Família – PAIF, o principal programa de Pro-
teção Social Básica do Sistema Único de As-
sistência Social – SUAS que desenvolve ações 
e serviços básicos continuados para famílias 
em situação de vulnerabilidade social. 
   O Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA vem ajudando diversas famílias, através 
da compra alimentos (verduras, hortaliças, 
frutas e outros) produzidos pela agricultura 
familiar, com dispensa de licitação, e os des-
tina às pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e àquelas atendidas 
pela rede socioassistencial, pelos equipa-

mentos públicos de segurança alimentar e 
nutricional e pela rede pública e filantrópica 
de ensino. 
   Em Vila Pavão os alimentos são distribuídos 
para famílias cadastradas no Cadastro Único 
e programas sociais. A entrega é realizada 
nos dias de quarta feira  nas localidades: 1ª 
semana: sede do Município no CRAS e Córre-
go do Estevão,  2ª Praça Rica e Conceição do 
XV,  3ª Todos os Santos e Todos os Anjos.  
  O Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos – SCFV é, segundo a Tipifica-
ção Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
um serviço realizado com grupos, organizado 
de modo a prevenir as situações de risco so-
cial, ampliar trocas culturais e de vivências, 
desenvolver o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalecer vínculos e incentivar a 
socialização e a conivência comunitária. 
Resumo das atividades em 2017
- Participação na Semana da Solidariedade 
promovida pela Cáritas de Vila Pavão, com 
o tema “ Mobilização Contra a Violência Do-
méstica de Mulheres”. Foi realizada uma ca-
minhada com cartazes e várias falas sobre os 
tipos de violência, panfletos com intuito de 
conscientizar a população; 
- Participação da VII Conferência Municipal 
de Assistência Social e da XI Conferência Es-
tadual de Assistência Social com o tema:“GA-
RANTIA DOS DIREITOS NO FORTALECIMEN-
TO DO SUAS” ;  
- Realização de oficinas de informática, ativi-
dades físicas, artesanato, para crianças e ado-
lescentes na sede do município e oficinas de 

artesanato para s crianças e adolescentes do 
Distrito de Praça de Rica,  Conceição do XV e 
Assentamento Três Corações.
   No dia 19 de dezembro foi realizada uma 
confraternização entre todas as crianças e 
adolescentes dos SCFV na Associação Re-
creativa Pavoense em parceria com a  Igreja 
Batista,  Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Nova Venécia e voluntários. 
 Com os grupos de idosos, os encontros 
aconteceram à noite com a participação dos 
técnicos do CRAS, da Secretaria, convidados 
para abordar temas relacionados à saúde, di-
reitos, convivência, atividades de recreação. 
   Com a ajuda de voluntários, os idosos se 
apresentaram em duas festas de quadriha 
nos meses de julho e agosto;  em dezembro 
foi realizado uma confraternização com o 
grupos de Todos os Anjos e de Vila Pavão no 
Ginásio de Esportes com meditação, brinca-
deira de amigo X, Jantar e um grande show 
de forró no encerramento. 
   O objetivo principal de todas essas ações 
é construir com a participação da comuni-
dade, alternativas emancipatórias para o en-
frentamento às vulnerabilidades das famílias 
e indivíduos. 

Serviço
Conselho Tutelar: 
Rua São Pedro, Centro de Vila Pavão Tels:  
(27) 3753 -1188/(27)99964-8614
CRAS - Centro de Referência da Assistência 
Social - Rua Alberto Wutke n 48 Bairro On-
dina - tel: (27) 3753 1304.

entenas de pessoas marcaram pre-
sença na Mobilização Contra a 
Violência Doméstica de Mulheres, 

realizada em Vila Pavão em novembro. Os or-
ganizadores do evento programaram paradas 
estratégicas na cidade, onde representan-
tes de entidades organizadas promoveram 
reflexões em apoio à igualdade de direitos 
e discursos alertando sobre os índices alar-

mantes de violência contras mulheres. Os 
participantes exibiam faixas e cartazes citan-
do vários casos de violência contra mulheres 
que vieram a óbito no município.     Os pais e 
familiares da jovem Katiane Renock Zava, de 
17 anos, desaparecida misteriosamente no 
município em 24 de julho de 2017, cujo caso, 
segue sem solução, participaram da passeata. 
   A ação fez parte da Semana da Solidarieda-

de, promovida pela Cáritas, entidade ligada a 
Igreja Católica, em parceria com a Prefeitura, 
por meio das secretarias de Assistência Social 
e Educação, CEIER, IECLB, e demais igrejas do 
município. O objetivo da caminhada foi cha-
mar atenção para o problema da violência 
contra as mulheres que atinge índice alar-
mante e preocupante no país, no estado do 
Espírito Santo e também em Vila Pavão. 

 Mobilização pediu o fim da violência contra as mulheres
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Governo Municipal 
intensificou as parce-
rias com os Governos 

Estadual e Federal, bem como 
com a bancada de parlamen-
tares na Assembleia Legislati-
va do Espírito Santo, Câmara 
e Senado Federal. Essa parce-
ria está gerando bons frutos. 
De acordo com Rafael Schultz 
Tesch, chefe do setor de Con-
vênios da PMVP, atualmente o 
município está com um mon-
tante de R$ 3.132.220,00 em 
emendas aprovadas a espera 
da liberação para iniciar pro-
cedimento licitatório ainda 
neste início de 2018, nas  áreas 
da Saúde, Agricultura, Infra-
estrutura Urbana e Turismo, 
para obras de pavimentação de 
ruas, construção de portal tu-
rístico, aquisição de três novas 
ambulâncias, sendo uma tipo 
furgão, aquisição de veículo 
para transporte de equipe da 
Saúde da Família, equipamen-
tos para Unidade de Saúde do 
Bairro Nova Munique, tratores 
com implementos, equipamen-
tos de agroindústria, secadores 
de café, caminhão com carro-
ceria de madeira e escavadeira 
hidráulica.
  Além das emendas, outros 
equipamentos estão à espera 
de liberação para entrega dire-
ta no município pelo Governo 
do Estado, sendo: Retroescava-
deira, Caminhão Pipa e Micro 
Trator.
  A prefeitura inicia o ano de 
2018 com essas boas notícias e 
intensifica o trabalho para bus-

car a liberação de inicio destas 
obras e aquisições dos equipa-
mentos e veículos que são de 
suma importância para o de-
senvolvimento do município.
  Através de parceria com o 
Governo Federal foi possível 
dar prosseguimento às obras 
iniciadas na gestão passada. 
Exemplo foi a conclusão no iní-
cio do mês de julho de 2017 da 
nova ponte de São Gonçalo, so-
bre o Rio Cricaré, na divisa com 
o município de Nova Venécia, e 
da ponte sobre o Rio XV de no-
vembro na região do assenta-
mento Três corações.
  
Ponte de São Gonçalo
   A nova ponte de São Gonçalo, 
construída em concreto arma-
do, com 70,40 metros de exten-
são por 5,80m de largura é im-
portante para o escoamento da 
produção cafeeira e de rochas 
ornamentais da região. Ela 
substituiu a velha ponte de ma-
deira construída há cerca de 60 
anos. A ponte construída com 
recursos do Governo Federal, 
através do Ministério da Inte-
gração Social, ganhou “guarda 
corpo” nas laterais para propor-
cionar mais segurança para os 
transeuntes.  Já a ponte  sobre 
o Rio XV de Novembro, garante 
a movimentação de veículos no 
Assentamento Três Corações 
nos períodos chuvosos. 

Asfalto para Praça Rica
  A pavimentação asfáltica do 
trecho da estrada rural de 13 
quilômetros que liga o distri-

to de Praça Rica à sede de Vila 
Pavão vai ajudar a escoar a 
produção da agricultura local, 
principalmente o café, e facili-
tar o acesso ao distrito de Pra-
ça Rica. As obras, que haviam 
sido paralisadas em novembro 
de 2014, foram retomadas e 
concluídas no final do mês de 
junho desse ano.

Nova Sinalização
 A  sinalização do trânsito da 
sede do município recebeu pa-
dronização e organização, por 
meio da implantação de faixas 
de pedestres, organização de 
carga de descarga, demarcação 
de áreas de estacionamento, si-
nalização nos locais próximos 
às escolas e creches para asse-
gurar maior segurança ao em-
barque e desembarque. 

Quadra do Veloso
  A quadra poliesportiva da lo-
calidade de Veloso, uma antiga 
reivindicação da comunidade, 
cujas obras se arrastavam des-
de  2013, encontra-se em fase 
final de conclusão. 

Equipamentos agrícolas
  No final deste ano foram repas-
sados ao município com recur-
sos de emendas parlamentares, 
três tratores agrícolas equipa-
dos que irão impulsionar o tra-
balho nas propriedades do in-
terior.  02 tratores foram para a 
Secretaria de Agricultura e 01 
foi diretamente para a Assos-
ciação de Agricultores de São 
Francisco de Assis.
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     Revitalização do esporte no município 
creditando no esporte 
como um instrumento de 
transformação social, o 

Governo Municipal,  vem dis-
cutindo e apoiando uma série de 
ações para revitalizar o setor.
   O ano 2017 foi  reservado para 
revitalizar o esporte no município, 
principalmente o futebol amador, 
profundamente prejudicado pela 
crise hídrica dos últimos anos,  
que impossibilitou a irrigação, 
causando a deterioração do gra-
mado da maioria dos campos nas 
comunidades do interior.
  O processo de revitalização dos 
campos de futebol passou pela 
irrigação; consertos em cerca e 
alambrados; plantio de grama e 
até a substituição completa do 
gramado, assim como, pelo re-
passe de materiais necessários à 
manutenção dos jogos conserva-
ção dos campos.
   O campo de Todos os Anjos foi 
entregue à comunidade e já recebe 
jogos e atividades comunitárias.

Repasse de materiais 
 Mesmo com poucos recursos dis-
poníveis,  a secretaria de Espor-
tes e Lazer, está dando um novo 

rumo ao setor.  Até o final deste 
ano, os os campos das comuni-
dades do interior receberam pre-
paração para sediar partidas dos 
campeonatos rurais e municipais.  
Nos últimos meses foram repas-
sados cortadores de grama, redes 
de gol  e bolas às equipes de fute-
bol amador do município.

Projeto Campeões do Futuro
  Em parceria com o Governo do 
Estado, o município desenvolveu 
com sucesso o projeto “Campe-
ões do Futuro” que oferece espor-
te gratuito para crianças e adoles-
centes capixabas, com idade entre 
6 e 17 anos, oportunizando aos 
alunos a prática esportiva aliada à 
educação, tornando assim, possí-
vel criar um colchão social para 
afastá-las do risco social e o en-
volvimento com a criminalidade, 
consumo de drogas e álcool ou 
prostituição infantil.

Campeonatos regionais
   O município incentivou e apoiou 
a participação das equipes locais 
nos campeonatos Regionais, via-
bilizando ônibus para transportar, 
atletas, árbitros e outros. Nos jo-

gos em casa,  providenciou poli-
ciamento e plantão de ambulân-
cia para os casos de emergência. 
O retorno veio através de impor-
tantes títulos conquistados pelo 
nossos atletas: Em junho, o San-
tos sagrou-se campeão do Re-
gional Norte/Noroeste 2017 de 
futebol e  recentemente a equipe 
União de Vila Pavão sub 13 tor-
nou-se  campeã da série prata da 
4ª Copa Garra de Futsal Infantil. 
Outras duas equipes do municí-
pio passaram para as finais: As 
equipes sub 11 que conquistou 
a 3ª colocação e sub 09 a quarta 
colocação.

Projetos
  Pensando no futuro do esporte 
local, o secretário de esportes, 
elaborou e enviou aos parlamen-
tares capixabas vários projetos, 
entre eles,  o da construção de 
arquibancadas no Estádio Muni-
cipal; construção alambrados e 
vestiários no campo da Comu-
nidade Milk e a  troca da grama 
sintética do campo Bom de Bola 
no bairro Ondina, sede do muni-
cípio que se encontra sem condi-
ções de uso.
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  Realizações 2017  
                             Educação de qualidade

or meio de parcerias firma-
das com as esferas dos go-
vernos federal, estadual e 

municipal,  a secretaria de Educa-
ção, além de garantir merenda de 
qualidade aos alunos,  implantou  
programas e projetos socioedu-
cativos e realizou ações de funda-
mental importância para o desen-
volvimento e progresso educativo 
do município.
   Entre as ações da Secretaria Mu-
nicipal de Educação podemos des-
tacar:   Visita à Feira Literária (Pro-
jeto de Leitura do CMEA Agostinho 
Batista Veloso) em Vitória;   Proje-
to Semana do Livro Infantil;   Pro-
jeto Horta na Escola;  Projeto ECO 
Ponto; Projeto Pomitafro em Sala 
de Aula;  I Feira de Ciências, Arte 
e Cultura;  Implementação da Sala 
de Educação Infantil no Córrego da 
Figueira na EMUEF Córrego do Ta-
manduá. 
   A Semed foi uma das parceiras no 
mutirão para replantio de mudas 
nativas na área da APP (parque no 
entorno da UBS), no bairro Nova 
Munique realizado no mês de ju-
nho de 2017. A ação contou com a 

participação de alunos  da escola 
EMEF Professora Esther da Costa 
Santos e marcou o encerramento 
das comemorações da Semana do 
Meio Ambiente. 
  As comemoração ao Dia da Crian-
ça atingiram todas as escolas e cre-
ches da Rede Municipal de Ensino 
e  envolveram cerca de 1.500  alu-
nos da EMEF Professora Esther da 
Costa Santos, Cmei Criarte/Creche 
Girassol; escolas multisseriadas e 
os CMEAS.
  A Semed deu suporte ao  De-
tran/ES nas ações de educação de 
trânsito nas escolas do município;  
promoveu seminário do Pacto Na-
cional Pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC), que teve como ob-
jetivo promover momentos de re-
flexão das práticas escolares, por 
meio de debates, e apresentação 
de experiências vividas em sala de 
aula e  no dia 19 de dezembro pro-
moveu evento com a presença do 
secretário de Estado da Educação 
Haroldo Correia Rocha, onde foi 
oficializado o termo de adesão do 
município ao Pacto pela Aprendi-
zagem no Espírito Santo (Paes).

      Município adere ao Pacto Pela Aprendizagem 

                Reconhecimento

ila Pavão foi destaque 
pelo segundo ano con-
secutivo no concurso 

Desenho e Poema do Balanço 
Social, promovido pelo Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (In-

Os estudantes Kaique Berger But-
zke, e  Thiago Ferreira Lick

V

P

Ato de assinatura

     Compromisso
   com o Meio Ambiente

Secretaria de Meio Am-
biente quando não pro-
tagonizou foi parceira de 

outras entidades em várias ativi-
dades importantes realizadas no 
município em 2017. Destaque para 
a Semana do Meio Ambiente, reali-
zada em parceria com a Cáritas lo-
cal, entre os dias 05 a 09 de junho 
que veio com uma programação 
que incluiu palestra e atividades 
com foco em ações sustentáveis 
de conscientização sobre o des-
carte adequado das embalagens 
de produtos agrotóxicos no meio 
ambiente e o reflorestamento de 
nascentes, além de um mutirão de 
replantio de espécies nativas com 
estudantes marcando o encerra-
mento dos trabalhos. 
    Juntamente com a Universidade 
Federal Fluminense, trabalha na  
elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.
    Encarregou-se da adequação do 
lixão para aterro controlado, no 
qual a área foi cercada correta-
mente e implantados drenos para 

o controle de gases e manutenção 
da área sempre que necessário. 
Junto a isto, o processo para con-
tratação de empresa para reco-
lher o lixo e levá-lo para aterro 
sanitário foi iniciado e está em 
andamento. A área de transbordo 
do município já tem seu projeto 
pronto e está sendo iniciada a sua 
construção.
   Mais recentemente elaborou 
o Programa de Revitalização F-             
lorestal que tem por objetivo recu-
perar as nascentes e áreas degra-
dadas do município. O programa 
já foi apresentado a alguns con-
tribuídores, entre eles a Cáritas, 
e está em sua primeira etapa que 
prevê a mobilização e formação 
das comissões.
    Gerenciou a contratação da Asso-
ciação de Catadores e implantação 
da Coleta Seletiva do município, 
além de realizar trabalhos educa-
tivos em parceria com a Secretaria 
de Educação, no qual os alunos fo-
ram levados para conhecer a Asso-
ciação e o Aterro de controlado.

Concorrendo com quase 600 es-
tudantes de instituições espalha-
das por dezenas de municípios 
capixabas os estudantes Kaique 
Berger Butzke, do Centro Muni-
cipal de Educação Agroecológico 
(Cmea) Agostinho Batista Veloso 
e Thiago Ferreira Lick do Centro 
Estadual Integrado de Educação 
Rural (Ceier), conquistaram os 
primeiros lugares tanto na Cate-
goria Desenho quanto na Cate-
goria Poema. 
   Os trabalhos vencedores serão 
publicados no Balanço Social do 
Incaper. No ano passado os dois 

primeiros colocados do Concur-
so  de Desenho foram a estudan-
te Raniere de Souza Bernaldo, do 
CEIER, e Kennedy Wanderson do 
Cmea Luiza Souza de Barros, de 
Todos os Santos.
  Com o tema “Os caminhos da 
água”, o Concurso teve por obje-
tivo despertar nos participantes 
noções de consciência, preser-
vação dos recursos hídricos e 
desenvolvimento de estratégias 
de convivência com a seca.  Os 
vencedores do concurso recebe-
ram como prêmio 1 tablet cada 
um.

município assinou na 
manhã do último dia 19, 
o termo de adesão ao 

Pacto pela Aprendizagem no Es-
pírito Santo (Paes), programa que 
busca a melhoria dos indicadores 
educacionais dos estudantes co-
meçando pela educação infantil, 
até os últimos anos da ensino fun-
damental, envolvendo domínio de 
competências como leitura, escri-
ta e cálculo adequado a sua idade 
e e nível de escolarização.   

    Vila Pavão é o 49°município ca-
pixaba a aderir ao Pacto que será 
posto em prática nos municípios 
já no ano letivo de 2018. Como 
destacou o secretário de Estado 
da Educação Haroldo Correia Ro-
cha, as ações do programa serão 
implementadas em regime de co-
laboração com o município. Prevê 
discussões permanente, capacita-
ção de professores e gestores mu-
nicipais, além de outras iniciativas. 
“O Paes é um regime de colabora-
ção com foco na aprendizagem. 
Se a criança passar pela escola e 
ela não aprender, a escola falhou”. 
Afirmou. O programa é uma expe-
riência que o Governo do Estado 
traz para o Espírito Santo, inspi-
rada na experiência do estado do 
Ceará. Está estruturado em três 

áreas de atuação: Apoio à Gestão 
- que envolve a instituição formal 
do Pacto e a estrutura necessá-
ria para o seu funcionamento; o 
Fortalecimento da Aprendizagem 
– que se relaciona à padronização 
de currículo e material didático 
no ensino fundamental, formação 
de professores e gestores escola-
res, monitoramento/avaliação da 
aprendizagem, estímulo e valori-
zação da produção literária local 
e leitura dos estudantes e incen-
tivos à melhoria de resultados 
nas redes de ensino; e também 
a Infraestrutura e Suporte – que 
propõe estratégias para suprir 
demanda por educação infantil 
e organização das redes visando 
otimização de recursos e poten-
cialização de resultados. 
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  Realizações 2017 
    Barragem no Córrego Socorro e Praça Rica

  Município constrói dezenas de barragens

m importante passo 
em direção à con-
cretização do proje-

to da construção da barra-
gem no Córrego Socorro e 
de Praça Rica foi dado em 
meados do mês de Novem-
bro. Se tudo correr confor-
me o previsto, no fim de 
2018,  o município de Vila 
Pavão não terá mais pro-
blema de desabastecimen-
to de água.
  Em solenidade no dia 16, 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal, o secretário de Es-
tado da Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultura e 
Pesca (Seag), Octaciano 
Neto, assinou a abertura 
do edital de licitação para 
construção da barragem no 
Córrego Socorro e apresen-
tou o projeto da barragem 
de Praça Rica.   Conforme 
foi anunciado, a barragem 

no Córrego Socorro será 
construída em concreto 
armado com 4,5 metros de 
altura. Sua área inundada 
será em torno de 01 alquei-
re de terra, com capacidade 
de armazenamento de um 
volume de 67 mil metros 
cúbicos de água. Após a im-
plantação do projeto, a àrea 
receberá serviço de recom-
posição da vegetação nati-
va. Já a barragem de Praça 
Rica, planejada para ser 
implantanda na proprie-
dade do produtor rural Pe-
dro Carmindo,  será maior 
que a do Córrego Socorro.   
Segundo informações dos 
responsáveis pelo projeto, o 
barramento terá 5,5 metros 
de altura,  área alagada de 
17,5 hectares e reservatório 
com capacidade de aproxi-
madamente 1 bilhão de li-
tros de armazenamento.

 ila Pavão iniciou ofi-
cialmente em julho 
de 2017, a coleta se-

letiva domiciliar na sede, dis-
tritos de Praça Rica e Todos os 
Santos e escolas do interior.    
Para executar o serviço de 
coleta, triagem, e destinação 
final adequada dos resíduos 

sólidos, o município contra-
tou a Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis (AS-
CAMVIP).        A associação que 
atualmente agrega 06 pessoas 
já realiza há algum tempo a 
coleta de materiais recicláveis 
no centro de Vila Pavão. Nos 
demais bairros da cidade, a 

coleta passou a ser realizada 
de segunda a sábado nas pri-
meiras horas do dia, em sin-
tonia com o caminhão coletor. 
No interior o material  é  reco-
lhido semanalmente.
   Além da coleta dos materiais 
sólidos, a associação presta 
também serviço de orientação 

ambiental. A ação da associa-
ção de catadores inclui ainda 
campanha educativa com dis-
tribuição de panfletos educa-
tivos nas residências infor-
mando os dias e horários em 
que os catadores recolherão 
os resíduos.  
 Os materiais recolhidos nas 

casas e comércios: papelão, 
plástico, alumínio, ferro, vi-
dro, embalagens de leite lon-
ga vida e outros, são levados  
para o galpão da associação 
onde é feita a separação/ tria-
gem. Depois disso, o material 
é prensado e os fardos comer-
cializados. A última carga de 

material prensado para reci-
clagem comercializada pela 
ASCAMVIP totalizou 5.303 
quilos.    Um dos objetivos 
da coleta seletiva é diminuir, 
através da triagem dos resí-
duos sólidos, o volume que 
vai para aterro controlado do 
município.

  Implantada a Coleta Seletiva

prefeito do muni-
cípio acredita que 
a implantação da 

barragem na bacia dos Cór-
regos Socorro e São Sebas-
tião e, em Praça Rica,  vai 
além do abastecimento de 
água para a população via 
sistema da Cesan. Para ele o 
empreendimento é  impor-
tantíssimo na recuperação 
hídrica da região, reequili-
brando a reservação de água 
no solo. “Em minha opinião, 
a construção de barragens 
tem tripla finalidade: pri-
meiro reidratar o solo, se-
gundo abastecer as cidades 
de água potável e terceiro 
impulsionar a produção 
agrícola com a irrigação de 
lavouras.  O nosso governo 
está se esforçando e arcan-
do com as indenizações dos 
terrenos para a construção 

da barragem do Córrego So-
corro,  porque,  esta é uma 
situação que precisa ser re-
solvida de forma definitiva, 
pois,  a deficiência hídrica 
não interfere somente no 
abastecimento de água para 
a população, interfere tam-
bém na produção agrícola 
e numa rede de serviços e 
negócios que ficam compro-
metidos”, explicou.
  O prefeito salienta que as 
duas grande barragens de-
zenhadas para serem cons-
truídas em Vila Pavão irão 
resolver boa parcela da de-
ficiência do município, mas 
por outro lado,  lembra que 
a Prefeitura em parceria 
com os produtores rurais 
está construindo inúmeras 
outras barragens menores, 
que também são tão impor-
tantes como as grandes.

   Recuperação hídrica

Local onde será implantada a barragem do Córrego Socorro

escassez de água no 
norte do Espírito 
Santo se acentuou 

nos últimos quatro anos e 
a construção de barragens 
para reservar água nos pe-
ríodos de chuva, sempre foi 
a alternativa mais plausível.      
Há muito tempo o homem 
se beneficia das barragens 
para as mais variadas utili-
dades, isso porque, a água 
não costuma estar disponí-
vel o tempo todo para todos. 
Dessa forma, se faz necessá-
rio armazená-la para ser uti-
lizada quando for preciso. 
  Não resta dúvida que as 
barragens são importantes 
instrumentos de desen-

volvimento, haja vista que 
propiciam o fornecimento 
de água, a regulagem das 
cheias e beneficiam dire-
tamente a irrigação, o que 
pode ser traduzido em gera-
ção de renda para os produ-
tores rurais, fortalecimento 
da economia dos municí-
pios e mais fartura na mesa 
da população.
   O nosso município vem so-
frendo os efeitos das secas 
prolongadas. As populações 
da sede do município e dos 
distritos de Praça Rica e 
Todos Santos,  nos últimos 
dois anos seguidos enfren-
taram severos racionamen-
to de água nos períodos   de-

estiagem.   Os agricultores 
que vivem do cultivo de café 
ficaram mais pobres. De 
forma mais abrangente, isso 
prejudicou sensivelmente, 
a agroindústria, comércio e 
Poder Público que com me-
nos recursos,  perdeu o po-
der de investimento.
   Mas a situação a está sendo 
revertida. Ao longo de 2017, 
além das duas grandes bar-
ragens que os agentes políti-
cos conseguiram atrair para 
o município, por intermédio 
do Governo Estadual, a pre-
feitura, por meio da secreta-
ria de Agricultura em parce-
ria com os produtores rurais 
está construindo dezenas 

de pequenas barragens que 
no fundo são tão impor-
tantes quantos as grandes. 
De maio de 2017 para cá, 
o programa de construção 
de pequenas barragens do 
município beneficiou os se-
guintes produtores:  Adolfo 
Onezorge (Córrego da Ja-
cutinga); David Jeronimo 
(Córrego da Jacutinga); Clo-
doaldo Machado  Rodrigues 
(Córrego da Jacutinga); 
Gelson Endriguer (Córrego 
da Peneira); Elizeu Bening 
(Córrego do Mutum); Darci 
Morgan (Córrego Pavão); 
Jubson Breger (Córrego da 
Peneira) e Nivaldo Bruno 
(Córrego São Sebastião).

Barragem no interior,  construída em parceria com o produtor rural
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Associação de Catadores recebeu equipamentos
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 para 30 estagiários

m 2017 a Prefeitura Muni-
cipal aplicou três Proces-
sos Seletivos Simplificados 

para diversos cargos, em desig-
nação temporária, para cadastro 
de reserva, em diversos setores 
da municipalidade.
  Além disso, a Secretaria de Ad-
ministração e Recursos Huma-
nos oportunizou a 30 estagiários 
aprovados no Processo Seletivo 
de Estagiários, Edital/EST. Nº 
01/2017 dos cursos de adminis-
tração, arquitetura e urbanismo, 
ciências contábeis, direito, edu-
cação física, enfermagem, enge-
nharia ambiental, engenharia 
civil, engenharia de produção, 
geografia, história, odontologia, 
pedagogia e psicologia, chance 

de entrar no mercado de traba-
lho.
  O estágio tem por finalidade 
complementar a formação do 
estudante por meio de ativida-
des práticas. Desse modo, o es-
tudante tem a possibilidade de 
concretizar os ensinamentos te-
óricos recebidos na instituição 
de ensino, preparando-se para 
o ingresso no mercado de traba-
lho.  Assim como qualquer tipo 
de trabalho, o estágio em órgão 
público apresenta vantagens. 
Em primeiro lugar, o estagiário 
terá uma experiência no currícu-
lo, o que é um ponto a favor, além 
de começar a desenvolver ativi-
dades na área em que pretende 
atuar.  

  Capacitação de servidores

capacitação do servidor 
público tem adquirido 
atualmente grande im-

portância. Em uma realidade cada 
vez mais automatizada, requer 
das pessoas,  novas abordagens 
profissionais, exigindo-se novas 
competências. Pensando nisto, 
a Prefeitura viabilizou cursos 
de capacitação para servidores, 
principalmente os que atuam em 
setores estratégicos da esfera ad-
ministrativa, como finanças, vigi-
lância sanitária, educação, agri-
cultura. e outros.  Exemplo disso,  
foi o curso de capacitação para 
operação do sistema de Registro 
Mercantil Integrado (REGIN), um 
sistema eletrônico que permite 
Integrar e simplificar o processo 

de abertura, alteração e baixa de 
empresas, desburocratizando, in-
tegrando e simplificando os pro-
cedimentos de Registro Mercantil. 
   A partir de agora fica mais fácil 
e ágil legalizar empresas em Vila 
Pavão. O contribuinte se benefi-
cia com a desburocratização do 
processo de legalização e o muni-
cípio passa a ter uma importante 
ferramenta para o gerenciamento 
das atividades econômicas desen-
volvidas em seu território.   An-
teriormente a previsão para se 
abrir uma empresa era de trinta 
dias, agora com o novo sistema, é 
possível realizar esse serviço em 
apenas cincos dias úteis. Na ver-
dade todos serão favorecidos com 
o novo sistema. 

 
 Realizações 2017                                                                                                                 Audiências Públicas 

Governo Municipal ini-
ciou no dia 08 de julho de 
2017, uma série de en-

contros nas comunidades do inte-
rior com o objetivo de prestar con-

tas dos atos administrativos, e ao 
mesmo tempo, ouvir as demandas 
e desenvolver um canal de discus-
são, comunicação e interação entre 
os vários setores da sociedade.

Prefeitura Municipal está 
realizando processo de 
revisão, atualização e 

modernização do cadastro imo-
biliário do município.   O serviço 
objetiva levantar informações 
imobiliárias e territoriais da cida-
de para gerenciamento do IPTU, 
e várias outras finalidades, sendo 
a principal delas, a regularização 
fundiária.
 Além disso, a atualização do ca-
dastro imobiliário e as informa-
ções sistematizadas permitirão 
responder com mais rapidez as 
solicitações, proporcionando uma 
melhor gestão pública, com mais 
justiça fiscal, transparência e deci-
sões mais corretas, proporcionan-
do ao cidadão serviços de melhor 
qualidade.
  O secretário municipal de Finan-
ças e Orçamento, lembra que os 
dados cadastrais da cidade en-
contram-se bastante defasados, 
por isso, necessitam de uma ade-
quação à realidade atual. “Esta é a 
primeira vez, desde a criação, que 
os dados cadastrais imobiliários 
do município, estão passando de 
fato por uma revisão profunda”, 
completou.
  O serviço será realizado na sede 
do município e nos distritos de 
Todos os Santos e Praça Rica pela 
equipe de servidores do Núcleo 
de Atendimento ao Contribuinte 
(NAC) e consiste na identificação 
dos proprietários e medição dos 
imóveis com informações gerais, 
inclusive sobre a edificação, servi-
ços urbanos e dimensões da uni-

dade.
    De acordo com a Agente Munici-
pal de Desenvolvimento, Adriana 
Lúcia de Souza, a partir do segun-
do semestre de 2017, o plano de 
trabalho colocado em prática pela 
equipe de agentes fiscais do mu-
nicípio conseguiu revisar e atua-
lizar até o momento os cadastros 
de 480 unidade, sendo 45 novos 
cadastros, nos bairros Ondina, 
Leopoldina e outros. O trabalho 
prossegue em 2.018, com chances 
de ser concluído em 2.019.
  Segundo Adriana Lúcia de Sou-
za, as informações coletadas são 
imprescindíveis à regularização 
fundiária no município, vez que, 
uma das etapas do processo é a 
confecção do Boletim de Cadastro 
Imobiliário (BCI) de cada unidade 
cadastrada. “O levantamento de 
dados são importantes na aná-
lise do projeto de regularização 
fundiária. É o raio x dos imóveis. 
Neles consta informações sobre a 
localização da propriedade, iden-
tificação do proprietário e verifica 
se o imóvel possui os serviços pú-
blicos como água, energia, esgoto, 
calçamento, iluminação e outros”, 
completa.

Regularização fundiária

   A revisão e atualização do cadas-
tro imobiliário é um passo impor-
tante para a regularização fundi-
ária em Vila Pavão. O município 
aderiu recentemente ao Programa 
Morar Legal do Governo Estadual 
criado para beneficiar diretamen-

te famílias que moram em áreas 
irregulares, entregando a elas a 
posse legal de seus terrenos a cus-
to zero.
  O próximo passo rumo à concre-
tização do projeto será a realiza-
ção do levantamento topográfi-
co da área sugerida (no caso, os 
bairros Ondina e Leopoldina), que 
será subsidiado pelo Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano (SE-
DURB), cujo processo de contrata-
ção de empresa para realização o 
serviço encontra-se em andamen-
to no setor.
  Em meados de outubro do ano 
passado a Prefeitura Municipal 
promoveu encontro na Câmara de 
Vereadores para discutir regulari-
zação fundiária com agentes po-
líticos e sociedade organizada no 
município.
  Ao se regularizar um imóvel, o 
então possuidor tem a oportuni-
dade de vir a ser o real proprietá-
rio, dando a este a possibilidade de 
utilizar deste benefício para des-
frutar de vantagens financeiras di-
versas, desde sua valorização até a 
possibilidade de ofertar o bem em 
garantia de financiamento para 
melhoria ou reforma do imóvel.
 A Agente de Desenvolvimento 
afirma que o trabalho será reali-
zado de forma progressiva e por 
etapas e apesar do processo de 
regularização dos loteamentos ser 
custoso e demorado, o Poder Exe-
cutivo Municipal está empenhado 
em dar regularidade aos terrenos 
irregulares.

  Legalização da posse dos terrenos 

esmo com todas as di-
ficuldades de escassez 
de recursos, a Prefeitu-

ra Municipal manteve no decorrer 
de todo o ano de 2017, os salários 
de todos os servidores rigorasa-
mente em dia, assim como, o 13º 
dos aniversariantes do mês e ou-

tros encargos, com o pagamento 
ocorrendo sempre dentro do mês 
trabalhado.
  O pagamento do salário dentro 
do mês trabalho já faz parte da 
política de valorização do servi-
dor público. 
  Em reunião com os servidores 

municipais no mês julho passado,  
o Prefeito Municipal anunciou re-
ajuste no valor Vale Alimentação 
que passou de R$ 250,00 para 
R$300,00. 
 A prefeitura possui em média 
460 funcionários, entre efetivos, 
contratados e comissionados.

   Aumento no valor do vale alimentação e salários em dia

 Foram realizados encontros nas 
comunidades de Todos os Anjos 
(08/06); Rio XV de Novembro 
(10/07); sede de Vila Pavão/
servidores municipais (26/07); 
Santo Estevão (09/08); Córrego 
da Figueira (26/07); Córrego 
Paraíso (7/08) e no distrito de 
Praça Rica (04/09).
  A ação foi realizada em parce-
ria com a Câmara de Vereadores 
e a proposta do prefeito e con-
junto de secretários é deixar as 
comunidades a par dos inves-
timentos e gastos do Executivo 
Municipal.     
   Além de levar às comunidades 
as informações sobre os investi-
mentos e gastos,  os encontros  
serviram de base para nortear a 
elaboração do Orçamento Muni-
cipal de 2018.

Audiência pública na comunidade de Praça Rica 

Reunião com os estagiários

Capacitação do Regin

 Exames ocupacionais
Segtrabes-ES, empresa es-
pecializada em segurança 
do trabalho e que presta 

serviço à Prefeitura, realizou exa-
mes ocupacionais com todos os 
servidores municipais. A iniciati-
va da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Recursos Humanos 

é uma medida importante para 
o monitoramento e avaliação do 
estado da saúde dos funcionários. 
Os exames de caráter preventivo, 
visam identificar possíveis alte-
rações relacionadas com as ativi-
dades ocupacionais ou com o am-
biente de trabalho.
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    izando prevenir enchentes, 
a Prefeitura atuou de for-
ma preventiva, providen-

ciando a limpeza de ruas, praças, 
desentupimento de bueiros, reparos 
nas redes pluviais      
   Cerca de 40 bocas de lobo na sede 
do município foram limpas e refor-
madas. Toneladas de rejeitos foram 
retidas dos locais. 
    Como medida de prevenção, nunca 
jogue lixo ou entulho nas vias, pra-
ças e córregos, pois, além de sujar a 
cidade, também contribui para a pro-

liferação de inúmeras doenças. Lem-
bre-se, respeitar os dias e horários da 
coleta seletiva (produtos recicláveis) 
também ajuda a manter a cidade 
mais limpa. 
   Nos períodos de chuva intensa, a 
Defesa Civil Municipal, esteve  alerta, 
munitorando, vistoriando e removen-
do  famílias de áreas condenadas. 
   A prefeitura continua trabalhando 
no reparo e desentupimento de buei-
ros,  e redes pluviais, provocados pe-
las fortes chuvas que caíram no mu-
nicípio nos últimos dias.

fábrica própria de manilha 
do município, gerenciada 
pela secretaria municipal 

de Obras e Serviços Urbanos tem 
contribuído para reduzir os custos 
de construção de bueiros, galerias 
pluviais e redes de esgoto nas zo-
nas urbanas e rurais.
   A fabrica de manilhas da Prefei-
tura, instalada em um galpão na 

saída para o distrito de Praça Rica 
passou recentemente por reestru-
turação e retomou a fabricação 
dos tubos de cimento,  produzindo 
em média 100 manilhas semanal-
mente nas bitolas 0,20; 0,30; 0,40; 
0,60 e 0,100.
  No processo de fabricação das 
manilhas são utilizados, cimento, 
areia, brita, pó de pedra, água e 

mão de obra de cinco servidores 
municipais.
   O encarregado de obras José Pe-
reira da Silva explica que a produ-
ção de manilhas pelo próprio mu-
nicípio, dinamizou a prestação de 
serviços às comunidades,  geran-
do uma redução significativa no 
custo final das obras que utilizam 
o material.

A

Prevenção contra enchentes

  Realizações 2017  
                             Obras e Serviços Urbanos

Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos reali-

zou no decorrer de 2017 várias 
ações e serviços na cidade e no 
interior. Foram realizados servi-
ços  em diferentes frentes  com o 
objetivo de beneficiar a popula-
ção, trazendo melhorias nos bair-
ros e nas comunidades interiora-
nas. Destaque para o serviço de 
aterro das cabeceiras da ponte de 
São Gonçalo e ponte sobre o Rio 
XV de Novembro, na localidade 
de Assentamento Três Corações, 
que beneficiou o transporte esco-
lar, linhas de ônibus comerciais, 
motoristas da região e o escoa-
mento da produção agrícola e de 
rochas ornamentas.    
   Em parceria com a Cesan, a 
Prefeitura realizou Limpeza dos 

poços artesianos nos distritos de 
Praça Rica e Todos os Santos com 
a finalidade de melhor a qualida-
de da água que abastece essas  lo-
calidades. 
   Pensando na melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas, a se-
cretaria de Obras realizou servi-
ço de capina, limpeza e lavagem 
de todas as ruas com calçamento 
dos distritos de Praça Rica e To-
dos os Santos e das localidades de 
Todos os Anjos e Conceição do XV, 
incluindo as imediações das Uni-
dades de Saúde do interior que 
também receberam melhorias. 
   Na sede, além da coleta normal, 
foi implementada coleta seletiva 
para aproveitamento dos mate-
riais recicláveis, além de limpeza 
e capina da principais ruas, vias 
de entradas da cidade e escolas. 

Foram realizados também, con-
sertos em calçamentos e repa-
ros no encanamento de água nas 
imediações da Creche Girassol. 
  Atendendo as solicitações das 
comunidades, foi realizado ser-
viço de patrolamento e reaber-
tura de estradas, construção e 
recuperação  de diversos bueiros 
e recuperação de várias, pontes,  
entre elas, ponte sobre o Córrego 
Bonito na comunidade de mesmo 
nome e ponte na comunidade do 
Córrego São Sebastião. “Esta-
mos seguindo as determinações 
do Prefeito Municipal de fazer o 
melhor para a população, reali-
zando um trabalho que beneficie 
tanto o cidadão da cidade, quan-
to o do interior”, disse na época  
o secretário de Obras e Serviços 
Urbanos.

A

  om o objetivo de capacitar, 
incentivar e agregar renda 
às famílias de agricultores 

familiares, a Prefeitura Municipal, 
por meio da secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente, ofereceu em 
2017, cursos para os agricultores 
familiares do município. 
 Durante o ano de 2017 o municí-
pio ofertou aos produtores rurais  
cursos de piscicultura, apicultura  
e dois cursos de tratorista agrícola, 
posto que a demanda para esta ca-
pacitação é grande no município. 
  A última capacitação de tratoris-
ta, realizada no período de 20 a 
24/11, contou a participação de 16 
jovens.
 O treinamento totalmente gratui-
to, objetivou formar operadores 
de tratores agrícolas para desem-
penhar as atividades da melhor 
maneira possível, com qualidade 
e sem gerar prejuízos ao maquiná-
rio.
  No decorrer do curso teórico e 
prático,  os alunos receberam infor-
mações sobre os componentes bá-
sicos dos tratores agrícolas; tipos 
e qualificações dos lubrificantes; 
alimentação de ar e combustível; 
sistema de transmissão; hidráulico 
e direção, dentre outros temas que 

abordam os cuidados necessários 
quanto à manutenção,  conserva-
ção da máquina agrícola e seguran-
ça no trabalho.
  Para o secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, a ca-
pacitação contribui para valorizar 
a agricultura, a base econômica 
do município, além de valorizar os 
jovens, incentivando-o  a permane-
cer no meio rural. ”Outro lado posi-
tivo é que a  qualificação irá formar 
profissionais para suprir as de-
mandas das associações de produ-
tores. Além disso, o certificado do 
Senar, poderá ser um diferencial, 
se o cursando resolver participar 
de processos seletivos para a pro-
fissão dentro e fora do município”, 
enfatizou o secretário.
   O critério para a escolha dos par-
ticipantes passa pelas associações 
de produtores que indica os parti-
cipantes de acordo com as necessi-
dades da região.
  Para o ano de 2018 está previsto 
a realização de 12  novos cursos de 
capacitação voltados à agricultura 
familiar.
  As capacitações foram viabilizadas 
através da parceria  SENAR/ES – 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural/Prefeitura de Vila Pavão.

Fábrica de manilhas é gerenciada pela Secretaria  de Obras

Fábrica de manilhas gera economia 
de recursos para o município

Capacitação de
produtores rurais

Capacitação em tratorismo agrícola
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017 foi um ano de realiza-
ções também na área cultu-
ral. A municipalidade ouviu 

o clamor da população e resgatou a 
Pomitafro, a maior festa cultural da 
região, adormecida desde 2011.  
 O evento, realizado pela comuni-
dade com apoio da municipalidade,  
celebra a integração e interação dos 
três grupos étnicos predominantes, 
o pomerano, o italiano e o africano 
que ajudaram a colonizar o municí-
pio,  atraiu um público estimado em 
10 mil pessoas.
    A Secretaria de Cultura e Turismo 
teve pela primeira vez o seu secre-
tário mais jovem. Ele que é membro 
ativo da comunidade folclórica do 
município, viu as demandas iniciais 
que precisavam ser atendidas para a 
realização do evento.
  Ao assumir a pasta em maio de 
2017 (ele também responde pela 
pasta de Administração e Recursos 
Humanos) buscou fortalecer parce-
rias com as entidades culturais do 
município, estimulando o trabalho 
dos mesmos e observando meios de 
ajudá-las.
   A Secretaria Cultura e Turismo vêm 
promovendo o desenvolvimento cul-
tural através do estímulo às manifes-

tações populares e apoio aos grupos 
de danças folclóricas do município. 
Juntamente com o Grupo Folclóri-
co Pomerano Fauhån, incentivou e 
apoiou a criação do Grupo Folcló-
rico Pomerano de Danças Típicas 
Rijkplatz  de Praça Rica que deu os 
primeiros passos se apresentando  
na 20ª Pomitafro.  
  O Governo Municipal acredita que 
cultura e turismo devem andar de 
mãos dadas, nesse sentido,  está par-
ticipando do processo de organiza-
ção e alinhamento dos municípios, 
afim de se  promover o intercâmbio 
entre eles, e desenvolver o turismo 
nos municípios que compõem a re-
gião turística Pedras, Pão e Mel.
  Outra ação simples realização pelo 
setor cultural foi a decoração natali-
na da Praça São Marcos e da avenida 
principal, que não foi nada grandio-
so, mas como o secretário disse: “é 
melhor termos algo simples, do que 
não ter.” 
  O secretário acredita que 2018 
será marcado por muitas expectati-
vas. “Precisamos do apoio de todos.  
Estamos abertos ás discussões em 
prol do fortalecimento cultural, e as 
novas ideias são muito bem vindas”, 
disse o secretário.

  Realizações 2017  
                        Saúde ampliou o atendimento 

través da contratação 
de mais profissionais foi 
possível ampliar os aten-

dimentos. No setor de pediatria 
houve em média um aumento de 
60 novos atendimentos sema-
nais e outros 70 atendimentos 
semanais na área de ginecologia. 
O município contratou também 
um nutricionista que trabalha 
na sede (terça-feira) e interior 
do município (quarta e quinta-
feira).
  Os convênios com o CIM-NO-
ROESTE que possibilita o aten-
dimento pediátrico;  com o CIM-
NORTE/Rede Cuidar em Nova 
Venécia que está trazendo um 
benefício muito grande, evitan-
do que  pacientes de alto risco, já 
com a saúde debilitada tenham 
que se deslocar até os hospitais 
da grande Vitória, enfrentado 
uma viagem de ônibus com du-
ração de cerca de cinco horas, 
mais o convênio com o hospital 
são Marcos para atender os ca-
sos de urgência,  emergência  e 
internações (lembrando que an-
tes os pacientes eram desloca-
dos para Barra de São Francisco, 
uma hora a mais de viagem), fo-
ram renovados;  O contrato com 
a empresa de ônibus que faz o 
transporte de pacientes três ve-
zes por para Vitoria também foi 
renovado.
 O município está adquirin-
do uma nova ambulância para 
transportar pacientes. O proces-
so de aquisição do veículo está 
em fase licitatório.
  As campanhas de saúde pública 
governamentais: Febre Amare-

la; Antirrábica; Gripe, HPV em 
crianças e adolescentes;  Agosto 
Dourado, de incentivo ao aleita-
mento materno e dengue foram 
realizadas com afinco pela equi-
pe de profissionais da secretaria 
de Saúde e Agentes Comunitá-
rios de Saúde.
 Dentro da programação do 
Novembro Azul para alertar e 
mobilizar, chamando a atenção 
para as doenças que ameaçam 
a saúde do homem, o municí-
pio promoveu várias ações. Em 
concorrido evento realizado no 
dia 17 de novembro os homens 
tiveram oportunidade de escla-
recer dúvidas relacionadas ao 
câncer de próstata, prevenção e 
tratamento da doença, além de 
poder realizar teste rápido de 
doenças sexualmente transmis-
síveis (HIV, sífilis e hepatite); ve-
rificação de glicemia e pressão 
arterial. Os homens com mais de 
50 anos receberam uma autori-
zação da Prefeitura Municipal 
para realizar gratuitamente em 
laboratório credenciado o exa-
me PSA.
  O Programa de Rastreamento 
do Câncer de Pele nos Lavrado-
res do interior do Espírito Santo 
que completou 30 anos de ativi-
dades, durante a passagem por 
Vila Pavão realizou 313 atendi-
mentos, 775 crioterapias e 67 
cirurgias, algumas,  inclusive 
complexas que exigiram a im-
plantação de enxertos nos pa-
cientes.
  O Departamento de Saúde Na-
tural Preventiva, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Saúde tem 

      
   Cultura e Turismo.    O resgate da Pomitafro
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ofertado produtos fitoterápicos 
e plantas com princípios tera-
pêuticos para toda a comuni-
dade. O número de excursão de 
estudantes ao Espaço Terapêu-
tico e a Horta Medicinal de Vila 
Pavão, situados em terreno da 
Igreja de Evangélica de Confis-
são Luterana (IECLB),  vem au-
mentando, o que significa que a 

medicina natural  está mais pre-
sente no cotidiano das pessoas, 
propiciando uma nova visão do 
mundo em que vivemos. Essa 
conscientização vem sendo des-
pertada cada vez mais cedo, no 
ambiente escolar e nas ações de 
educação graças ao trabalho que 
é desenvolvido nas escolas. 
   A Associação Central da Saú-

de Alternativa do Espírito Santo 
(ACESA-ES) que atua em Vila Pa-
vão em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal através do progra-
ma “Saúde Natural Preventiva” 
foi homenageada com o Prêmio 
Dom Luís Gonzaga em Vitória 
pelos  trabalhos prestados em 
prol da defesa dos direitos hu-
manos e do meio ambiente.

Algumas atividades da Secretaria Muncipal de Saúde realizadas em 2017




