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Novas cargas de milho para os criadores
   Dois novos carregamen-
tos de milho subsidiados 
pela CONAB  chegaram ao 
município no dia 15 de 
maio. Foram 21.900 qui-
los do produto, distribuí-
dos entre 45 criadores do 
município. + Pág. 2.

                                 

COMEÇA A MOVIMENTAÇÃO 
EM TORNO DA 21ª POMITAFRO

O GRUPO DE DANÇAS  participou de todas edições da Pomitafro

ESTRADAS em boas condições

movimentação em torno da realização da 21ª Pomitafro já começou em Vila Pa-
vão. Nos últimos dias,  o secretário municipal de Cultura e Turismo promoveu 
reuniões com os setores organizados do município para discutir a realização do 

evento. O secretário lembra que a Pomitafro é realizada por voluntários, cabendo ao 
Poder Público apoiar e arcar com a parte estrutural do evento. “A festa vai ter a mesma 
proporção do ano passado, porém, com algumas melhorias. O  caráter cultural será 
mantido. A intensão é realizar uma festa mais organizada e melhor.  Tudo está sendo 
planejado com muito carinho para realizarmos da melhor forma, esse que é o maior 
evento etnocultural da região sudeste”, disse. + Pág. 6. 

O evento será realizado no período de 31 de agosto a 
02 de setembro no parque de festa da cidade

A 21ª POMITAFRO virá com muitas novidades

A

Informações e serviços
online no site da prefeitura

site da PMVP (www.vilapavao.es.gov.br) traz uma 
série de serviços, que vão desde a divulgação das 

ações governamentais, a uma simples informação so-
bre quaisquer dúvidas, como também oferece dados 
para que o munícipe possa tirar segundas vias de do-
cumentos ou baixar guias para efetuar pagamentos de 
impostos, taxas e convênios, dentre outros assuntos re-
lacionados à esfera municipal. Pág. 3.

O

  

O Município já está com cinco casos confirmados 
de febre chikungunya. Outras trinta e duas pessoas 
são suspeitas de estar com a doença. Pág. 4. 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS! 

Homenagem solene pelos
30 anos de história

 s vereadores do município homenagearam, em 
Sessão Solene, o Grupo Folclórico Pomerano 

Fauhån pelos 30 anos de existência.
  A homenagem, solicitada pela Mesa Diretora da Câma-
ra Municipal, foi uma forma de reconhecer e valorizar 
o trabalho desenvolvido pelo Grupo em prol da cultura 
pavoense. Pág. 5.

O
Recuperação das estradas após as chuvas

                  
esde o final de fevereiro  a Prefeitura Municipal, 
por meio de integração das secretarias de Obras 

e  Agricultura vem realizando serviços de reparo em 
bueiros e melhorias nas estradas rurais do município, 
danificadas pelas chuvas regulares dos últimos dois 
meses para proporcionar a trafegabilidade do trans-
porte escolar, de veículos leves e pesados que escoam 
a produção agrícola local.+ Pág. 7.
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Assistência Social recebe veículo 0 km 

+ APOIO AO PRODUTOR

   A secretaria municipal de Assistência So-
cial foi contemplada com um veículo mo-
delo Ford KA SE 1.0, resultante da execu-
ção do Convênio Federal

nº 817310/2015, celebrado entre a 
Secretaria de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social (SETADES) e o 
Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) ao CRAS de Vila Pavão. 
  Vários outros municípios capixabas 
também receberam os carros que são 
frutos de emenda parlamentar incluída 
no Orçamento da União de 2015 pela 
então deputada federal Sueli Vidigal.
   A solenidade de entrega dos veículos 
foi realizada no Palácio Anchieta na 
manhã da última segunda-feira (07) 
e contou com as presenças do Gover-
nador Paulo Hartung, deputados es-

taduais e coordenadores dos Cras dos 
municípios contemplados. Vila Pavão 
foi representado no evento pelo prefei-
to Irineu Wutke; secretária municipal 
de Assistência social Alexsandra Holz 
Rossim e pela coordenadora do CRAS 
Andreia Mariano.
    De acordo com a secretária de Assis-
tência Social Alexsandra Holz Rossim, 
o veículo possibilitará a ampliação do 
número de visitas às famílias em vul-
nerabilidade social pelo Centro de Re-
ferência de Assistência Social (Cras), 
fortalecendo assim, o trabalho de as-
sistência social no município.

O veículo já encontra-se no município

Ônibus Lilás de atendimento
à mulher estaciona no município
A ação objetiva atuar na conscientização da violência contra a mulher

 
O Ônibus Lilás, uma Unidade Móvel de 
atendimento à Mulher prestou atendi-
mento em Vila Pavão na última quata-

feira (09). A unidade móvel esta-
cionou no Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), e iniciou 
os atendimentos às  08 horas da ma-
nhã.
    A unidade móvel de atendimen-
to às mulheres serve como espaço 
de interação entre sociedade civil e 
Governo, ampliando o alcance das 
políticas públicas e adequando-as a 
diferentes realidades. O serviço dis-
ponibilizado nos ônibus é de atendi-
mento multidisciplinar.

  A ação é desenvolvida pela Secre-
taria de Estado de Direitos Humanos 
em parceria com o Fórum Perma-
nente de Enfrentamento da Violên-
cia contra as Mulheres do Campo e 
das prefeituras municipais.
   As ações estão previstas para 38 
municípios capixabas e se consti-
tuem de serviços de atendimento à 
mulher nas áreas de saúde e jurídica, 
principalmente. O objetivo é atuar na 
conscientização contra a violência 
da mulher e no seu empoderamento.

Novos carregamentos de 
millho chegam ao município 

     Dois novos carregamentos de milho 
subsidiados pela CONAB (Companhia 
Nacional de Abastecimento), chegaram 
ao município no dia 15 de maio. Foram 
21.900 quilos do produto, distribuídos 
entre 45 criadores do município. A dis-
tribuição foi realizada no pátio da secre-

taria municipal de Agricultura. 
   A Prefeitura Municipal auxilia o pro-
dutor no cadastramento; no pedido do 
boleto e ainda viabiliza o transporte do 
milho do armazém da Conab em Colatina 
para o município.  Atualmente, a saca do 
milho de 60 kg está saindo R$ 43,56. 

 Para contar com o benefício, o produtor 
precisa estar cadastrado secretaria de 
Agricultura. 
  De acordo com o secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente José Henri-
que Martins, o programa do milho subsia-
do está consolidado no município com pro-
cura crescente. O secretário ressalta que o 
programa traz benefícios para os produ-
tores rurais, uma vez que, ajuda a garantir 
alimentação diária dos animais, e com isso, 
a subsistência no meio rural.
   Cada criador cadastrado tem direito a no 
máximo 10 sacas de milho. Isso para evitar 
práticas indevidas, como a comercializa-
ção a terceiros, o que pode até acarretar o 
cancelamento do programa.
   No fim do mês vai chegar novos carre-
gamentos que totalizarão 445 sacas e irão 
beneficiar outros 56 produtores. Os bole-
tos já chegaram.  Irão vencer no dia 25 de 
maio. O interessante é que houve uma li-
xeira queda no valor do produto.  A saca de 
60kg será comercializada a R$ 42,60.

O programa está consolidado no município

A Secretaria de Agricultura auxilia o produtor no cadastramento, 
no pedido do boleto e ainda viabiliza o transporte do produto
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O site da Prefeitura está situado no endereço eletrônico www.vilapavao.es.gov.br 

INFORMAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE NO SITE DA PREFEITURA 
+ INFORMAÇÕES E SERVIÇOS

Município reivindica junto à EDP, melhoria no
sistema de distribuição de energia para o interior 

No site é possível tirar segundas vias de documentos ou baixar guias para efetuar pagamentos
 de impostos, taxas e convênios, dentre outros assuntos relacionados à esfera municipal 

site da Prefeitura de 
Vila Pavão (www.
vilapavao.es.gov.br) 

traz uma série de serviços, 
que vão desde a divulgação 
das ações governamentais, 
a uma simples informação 
sobre quaisquer dúvidas, 
como também oferece da-
dos para que o munícipe 
possa tirar segundas vias 
de documentos ou baixar 
guias para efetuar paga-
mentos de impostos, taxas 
e convênios, dentre outros 
assuntos relacionados à es-
fera municipal.
    De maneira fácil e simpli-
ficada o cidadão pavoense 
tem serviços online pou-
pando o seu tempo.  No íco-
ne “SERVIÇOS ONLINE” (pá-
gina inicial, lado superior 
direito), é possível emitir 
certidão negativa munici-
pal, taxa de vigilância sani-
tária 2018, ISS fixo 2018, 
carnê do IPTU e boleto de 
parcelamento de dívidas.
  A agente municipal de 
desenvolvimento, Adriana 
Lúcia de Souza ressalta que 
uma das maiores solicita-
ções no setor de arrecada-
ção é a certidão negativa de 
débitos municipal. “Antes o 
contribuinte precisava se 
dirigir ao setor, assinar o 

requerimento, protocolar 
na Prefeitura e voltar nova-
mente ao setor de arreca-
dação para emissão da cer-
tidão. Agora o contribuinte 
pode emitir a certidão no 
conforto de sua casa, basta 
acessar o link serviços on-
line e em seguida clicar no 
menu “certidão”, onde es-
tará disponível a primeira 
opção “certidão negativa”. 
Para emissão da segunda 
via, bem como consultar 
sua autenticidade, é ne-
cessário clicar na segunda 
opção “consulta”, digitar o 
código da chave de valida-
ção disponível na certidão 
emitida ”, ensina.
     Quanto aos demais ser-
viços online, estão no menu 
“emissão de DAM”, sendo 
possível ao contribuinte a 
emissão das DAM’s e bo-
letos respectivos, como o 
boleto do parcelamento da 
dívida, o ISS fixo, as taxas de 
vigilância sanitária e alvará 
municipal (nesses dois últi-
mos casos, um dia após pa-
gar o boleto o contribuinte 
deve procurar o setor res-
ponsável pela emissão dos 
alvarás para retirá-los). 
Com relação ao IPTU 2018 
ainda não foi lançado os 
carnês, havendo previsão 

para o mês de junho, tam-
bém sendo possível a par-
tir desta data a emissão do 
boleto através dos serviços 
online.
  

Folha de pagamento
  No ícone “FOLHA DE PA-
GAMENTO” estão disponí-
veis também, serviços de 
impressão de segunda via 
de comprovantes de ren-
dimentos, contracheque 
mensal e validação de con-
tracheque.

Portal Transparência
O Portal Transparência foi 
desenvolvido para oferecer 
ao cidadão, de forma clara 
e ampla, informações so-
bre a gestão das finanças da 
entidade. As informações 
presentes no portal tratam-
se dos números oficiais da 
Administração Municipal, 
possibilitando que o cida-
dão exerça o seu papel no 
acompanhamento da cor-
reta aplicação dos recursos 
públicos.
   Quaisquer dúvidas ou di-
ficuldades na utilização dos 
serviços online, os contri-
buintes podem procurar 
o setor de arrecadação e 
fiscalização para esclareci-
mentos. 

O

Vila Pavão é o primeiro colocado 
no Estado em adesão à Nota Fiscal 

Eletrônica/produtores rurais

entre todos os mu-
nicípios capixabas,  
Vila Pavão é o pri-

meiro colocado em núme-
ro de produtores rurais 
que aderiram à Nota Fiscal 
Avulsa Eletrônica (NFAe).
  O município está inserido 
na área de circunscrição 
da Agência da Receita Es-
tadual (ARE) de Barra de 
São Francisco que englo-
ba também os municípios 
de Água Doce do Norte, 
Águia Branca, Ecoporanga 
e Mantenópolis.
  Conforme explicou o se-
cretário de Finanças do 
município Valdecir Berger, 
desde que foi implantada 
no final de junho de 2017,  
um total de 135 produ-
tores rurais pavoenses já 
haviam aderido à NFA. No 
ranking de 10 municípios, 
a ordem é a seguinte:  Vila 
Pavão, 135 adesões;  Baixo 
Guandu, 93; Ecoporanga, 
92; Água Doce do Norte, 
91; São Mateus, 63; An-
chieta, 61; Barra de São 
Francisco,  40; Colatina, 
40; Linhares, 34 e São Do-
mingos do Norte, 32.
  Valdecir Berger  esclare-
ceu que a previsão é que 
a partir de junho de 2018 
não será mais permitido a 
confecção do bloco de pro-
dutor (modelo 4). A emis-
são das notas pelo proces-
so manual será permitida 
até o bloco se esgotar, den-
tro de um período de cinco 
anos.

  O secretário credita o óti-
mo desempenho do muni-
cípio à adesão à NFAe ao 
trabalho de divulgação,  
implementado pelo Núcleo 
de Atendimento ao Contri-
buinte (NAC) no segundo 
semestre do ano passado, 
feito através de matérias 
na mídia local, reuniões 
nas comunidades do inte-
rior, lembretes em igrejas, 
entre outros.
  A emissão de nota fiscal 
eletrônica veio para subs-
tituir o preenchimento da 
nota fiscal manual. A mu-
dança do bloco do produtor 
pela NFA-e traz vantagens 
para todos os envolvidos. 
Para quem emite há a re-
dução de custos e a sim-
plificação de obrigações 
acessórias. Além disso, a 
nota tem validade em todo 
território nacional e possui 
segurança, com a certifica-

ção digital da Sefaz. Já para 
a Receita Estadual, o siste-
ma proporciona racionali-
zação de processos, redu-
ção de custo de operação, 
aumento na confiabilidade 
dos dados, diminuição da 
sonegação e aumento da 
arrecadação sem aumento 
de carga tributária.

Como fazer a adesão?

  Para fazer a adesão e pas-
sar emitir a Nota Avulsa 
Fiscal eletrônica, os produ-
tores de Vila Pavão devem 
procurar o NAC, portando 
CPF, número do telefone 
de contato,  E-mail (caso 
tenha). Mais informações:  
Nac estabelecido à Rua 
Germano Linhares, nº 118 
– centro – Vila Pavão – ES. 
Ou ligar para os telefones: 
(27) 3753-1196 – ramal 
144 – 3753-1159.

Orientações podem ser obtidas no NAC

Para fazer a adesão e passar emitir a Nota Avulsa Fiscal 
eletrônica, os produtores de Vila Pavão devem procurar o NAC

prefeito de Vila Pa-
vão Irineu Wutke, 
juntamente com 

lideranças da região, par-
ticipou de  uma reunião 
com diretores da EDP Es-
celsa, na sede da empresa 
na Praia do Suá, em Vitória,  
para discutir melhorias no 
sistema de distribuição elé-
trica para a região de Todos 
os Santos e Adjacências.
 Segundo informações, a 
EDP Escelsa atende a maio-

ria dos consumidores do 
interior com energia na 
forma monofásica, o que 
tem ocasionado rotineiros 
apagões e as vezes longas 
interrupções do forneci-
mento, visto que, a região 
concentra diversas mine-
radoras que operam com 
equipamentos pesados e 
propriedades rurais que 
precisam de energia está-
vel para acionar bombas de 
irrigação e outros equipa-

mentos.
   O foco do encontro que 
contou também com a pre-
sença do presidente da as-
sociação de produtores de 
Todos Santos, Rafael Quiu-
qui foi o reforço nas linhas 
de transmissão com a mu-
dança no fornecimento de 
energia de monofásica para 
trifásica para atender me-
lhor as empresas, agriculto-
res e os moradores daquela 
região.

A região concentra grandes mineradoras. População do interior
reclama de apagões e interrupções, sobretudo, nos períodos chuvosos

Artesãos precisam fazer teste de
habilidade para tirar ou renovar carteira 
    Para tirar a Carteira de 
Artesão ou renová-la, ago-
ra é necessário fazer um 
Teste de Habilidade que 
consiste em confeccionar 
alguma peça de artesanato,  
através de um teste, apli-
cado na própria Secreta-
ria de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social – SETADES. O 
exame deve ser agendado 
previamente na Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social do município em 
que reside.
  Depois, técnicos da Ge-
rência de Artesanato vão 

até os municípios aplicar 
o Teste de Habilidade, mas 
para isto, será necessário 
haver um grupo de mais de 
30 pessoas interessadas.
  A Coordenação Estadu-
al de Artesanato integra o 
Programa do Artesanato 
Brasileiro (PAB), que é li-
gado à Secretaria Especial 
da Micro e Pequena Em-
presa, do Governo Federal.
   Ter a carteirinha do ar-
tesão é legitimar toda essa 
criatividade e é uma forma 
de gerar sua própria ren-
da, dando valor ao traba-
lho que fazem.

D
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município de Vila 
Pavão já está com 
cinco casos con-
firmados de febre 

chikungunya, uma doença viral 
muito parecida com a dengue, 
identificada inicialmente em 
países do Caribe, que chegou 
ao país pelos estados da região 
norte e já infectou milhares de 
brasileiros em todas as regiões
    Segundo a coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica 
Letícia Pianna, além dos cinco 
casos confirmados (três mora-
dores da sede do município e 
dois da zona rural),  atualmen-
te existem, outros trinta e dois 
casos de pessoas com suspeita 
de estar com a febre, a maioria 
residente nas áreas rurais do 
município.
  “Algumas dessas pessoas fo-
ram provavelmente picadas 
fora do município por mosqui-
tos contaminados e contraíram 
a doença. Como em Vila Pavão 
existem focos do mosquito, estes 
contraíram o vírus dessas pesso-
as e por sua vez, picaram outras 
pessoas. Por isso, é que estão 
aparecendo a cada dia mais ca-
sos suspeito da febre”, explicou 
a coordenadora da Vigilância 

Epidemiológica.
    O sangue coletado dos pavo-
enses que contraíram a febre 
está em analise na LACEN – 
Rede Estadual de Laboratórios 
de Saúde Pública em Vitória, à 
espera de uma contra prova.
   De acordo com Letícia, ape-
sar do trabalho de vigilância e 
das inúmeras campanhas de 
conscientização realizadas jun-
to aos moradores, nos últimos 
meses têm sido crescente o 
número de focos encontrados. 
“Agora, começaram a aparecer 
as pessoas doentes. A popula-
ção tem que levar a sério esta 
doença, fazer a sua parte e aju-
dar o Poder Público eliminar os 
focos do mosquito”, reclama.

Bloqueio
   No local onde reside os mora-
dores suspeitos de estar com a 
febre, deste a última segunda-
feira (07), a  Vigilância Epide-
miológica local vem realizando 
de três em três dias um blo-
queio, ou seja, num raio de 150 
metros da residência é aplica-
do um veneno poderoso para 
eliminar os focos do mosquito.
   Segundo as normas vigentes, 
o bloqueio deve ser realiza-

do num prazo de até 72 horas 
quando um caso é confirmado.

Perigo
   Os agentes avisam que a com-
binação de pessoas doentes e 
o mosquito voando livremente 
picando as pessoas é um risco 
eminente de alastramento da 
febre.
  “Se continuar a aparecer mais 
casos suspeitos da febre, nós 
vamos solicitar da regional de 
São Mateus um carro fuma-
cê para fazer a pulverização 
de inseticida, não só na sede, 
mas também nos distritos de 
Praça Rica e Todos os Santos 
onde também existem focos 
do mosquito. Caso contrário, 
vamos enfrentar sérios proble-
mas com a doença” lamentou 
o agente de endemias Vilmar 
Rodrigues.

Ajuda da população
    Os agentes acreditam que 
está na hora de toda a socie-
dade pavoense se mobilizar 
no combate ao mosquito da 
dengue que também transmite 
a febre chikungunya e essa em-
preitada passa pela eliminação 
dos focos.

CONFIRMADOS CASOS DE CHIKUNGUNYA NO MUNICÍPIO
+ SAÚDE

O

Município já está com cinco casos confirmados. Outras
trinta e duas pessoas são suspeitas de estar com a febre 

    Eles lembram que o combate 
à dengue é uma responsabilida-
de dos órgãos públicos e de toda 
população. O mosquito se repro-
duz em qualquer lugar que hou-
ver condições propícias (água 
parada limpa ou pouco poluída). 
A conscientização da população 
e a tomada de medidas são de 
fundamental importância para a 
redução da doença.
    No processo de combate à 
doença, a população exerce um 
papel muito importante que é  
ajudar a eliminar os locais onde 
os mosquitos se reproduzem. 

“Então não adianta eliminar 
somente o mosquito que voa, o 
mais importante é eliminar os 
locais propícios onde as fêmeas 
infectadas depositam os ovos. Es-
tudos recentes revelam que 86% 
dos focos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue 
podem estar do portão para den-
tro, no interior das residências, 
em diversos lugares”, alertam os 
agentes.

A doença
  As inflamações que vão e voltam 
são o principal sintoma da chi-

kungunya. No começo, a doença 
é semelhante a dengue – dá fe-
bre alta, dor de cabeça, manchas 
vermelhas na pele, mas com o 
agravante das dores fortes nas 
articulações. Essas podem levar 
até três anos para desaparecer.
    Assim como a dengue e o vírus 
da zika, a chikungunya também é 
transmitida pelo Aedes aegypti. 
O mosquito se reproduz em água 
parada. No campo, o perigo está 
na água armazenada para o gado 
e para o dia a dia das famílias, 
que dependem da cisterna ou de 
poços para o abastecimento.

Estudos recentes revelam que 86% dos focos do mosquito Aedes aegypti, podem es-
tar do portão para dentro, no interior das residências em diversos lugares

Secretaria de Saúde promove  ações 
de proteção à saúde do trabalhador

Secretaria Munici-
pal de Saúde pro-
moveu na manhã do 

dia 28 de abril, o Dia D  de 
Mobilização e Sensibiliza-
ção Social.
   O evento realizado em 
praça pública no centro da 
cidade, envolveu panfleta-
gem, orientação à popula-
ção quanto aos riscos de 
acidentes no trabalho, afe-
rição de PA e glicemia ca-
pilar e testes rápidos para 
HIV e sífilis gratuitamente 
com os resultados entre-
gues em menos de uma 

hora.
    A ação contou com o apoio 
da CDL local e coroou a Se-
mana de Concientização So-
bre Segurança no Trabalho,  
realizada no período de 23 
a 28 de abril. Durante a se-
mana, as atividades (visitas 
com panfletagem e pales-
tras), foram direcionadas 
às mineradoras de granito 
estabelecidas no município 
e aos funcinonários públi-
cos municipais
    A enfermeira Leticia Pian-
na, destacou que as ções 
objetivaram contribuir 

para a saúde, segurança e 
qualidade de vida no traba-
lho. Segundo ela, cerca de 
200 pessoas passaram pelo 
stand da Secretaria Munici-
pal de Saúde para realizar 
exames rápidos de prote-
ção à saúde.
   Marcaram presença no 
evento, o secretário mu-
nicipal de Saúde, o vice-
prefeito  do município, os 
diretores da CDL Luciano 
R. Joann e Wilian Pevidor 
Leite, a chefe de gabinete 
Ingrid Wutke da costa, en-
tre outros.

Ação em praça pública

A

Limpeza dos terrenos baldios 
no combate à dengue

  Pensando nisso, a equipe 
de fiscalização da Prefeitura 
Municipal está realizando 
uma campanha de conscien-
tização para que os proprie-
tários de terrenos baldios 
façam a limpeza das áreas.
  Os terrenos baldios são es-
paços sem moradores e por 
conta disso, muitas vezes, 
ficam com vegetação alta e 
tornam-se depósitos de lixo 
e entulho. Geralmente a ve-
getação ultrapassa o limite 
do terreno, que também é 
de responsabilidade do pro-
prietário.
    Os dias quentes e chu-

vosos dessa época do ano 
propiciam o crescimento 
rápido da vegetação. Além 
de contribuir para o aumen-
to do número de focos do 
mosquito da dengue, a falta 
de limpeza nesses terrenos 
pode gerar diversos proble-
mas que vem junto com o 
crescimento do mato como 
a proliferação de roedores, 
insetos e animais peçonhen-
tos.
   Como medida de preven-
ção, os fiscais orientam os 
proprietários a não colocar 
fogo na vegetação seca dos 
terrenos baldios, uma vez 

que, as chama podem se 
espalhar para as áreas vizi-
nhas e acarretar incêndios 
de grande proporções.
  A Agente Municipal de 
Desenvolvimento,  Adria-
na Lúcia de Souza explicou 
que a campanha funciona 
da seguinte forma: Primeiro 
são identificados os terre-
nos baldios; em seguida, os 
fiscais orientam amigavel-
mente o proprietário a fazer 
limpeza da área. Depois dis-
so,  se a solicitação não for 
atendida, ele será notificado 
e tomadas as providencias 
cabíveis.

Proprietários são aconselhados a não colocar fogo na vegetação

iante da constatação 
de que 86% dos fo-
cos de dengue são 

encontrados nos domicílios, 
segundo o último Levanta-
mento de Índice Rápido do 
Aedes aegypti (LIRAa),  é ne-
cessária uma mudança radi-
cal nos hábitos da população 
no sentido de eliminar cria-
douros do Aedes com a lim-
peza de quintais e terrenos 
baldios. Caso isso não ocorra, 
corremos o risco de ficarmos 
todos doentes.

Prefeitura  está realizando uma campanha de 
conscientização para que os proprietários de 
terrenos baldios façam a limpeza das áreas

D
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s vereadores do 
município home-
nagearam, em 

Sessão Solene, o Grupo Fol-
clórico Pomerano Fauhån 
pelos 30 anos de existência.
  A homenagem, solicitada 
pela Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal, foi uma 
forma de reconhecer e va-
lorizar o trabalho desenvol-
vido pelo Grupo em prol da 
cultura pavoense.
  “Senhores e senhoras. Em 
nome dos vereadores des-
te município, é com muita 
alegria que presido esta ce-
rimônia alusiva aos 30 anos 
de existência do Grupo Fol-
clórico Pomerano Fauhån 
de Vila Pavão”, disse o pre-
sidente do Legislativo Mu-
nicipal ao abrir a Sessão 
Solene.
    O primeiro a se pronunciar 
foi o sociólogo Jorge Kuster 
Jacob. Num longo discurso, 
Jorge contou a história e 
destacou a importância do 

Grupo Folclórico Pomerano 
Fauhån para a formação da 
identidade cultural do povo 
de Vila Pavão. “Antes de 
1980 a palavra pomerano 
não era conhecida. O Grupo 
Folclórico Grupo Folclórico 
Pomerano Fauhån ajudou a 
propagar a expressão. Além 
disso, é motivo de orgulho 
e um instrumento fomen-
tador da cultura local, que 
ajudou a influenciar grande 
parte das manifestações que 
surgiram no município após 
a sua fundação”, destacou.
  “Minhas palavras não po-
diam deixar de ser de grati-
dão. Foi um privilegio ter fei-
to parte da fundação desse 
grupo. É importante ressal-
tar que tudo começou com 
um curso de danças folcló-
ricas em Domingos Martins, 
em 1987. O ano anterior à 
sua fundação foi de muitos 
ensaios, de identificar aque-
les que realmente queriam 
fazer parte do movimento, 

cujo objetivo principal era 
o resgate da cultura pome-
rana através das danças 
folclóricas. Desejo boa sorte 
para a atual coordenação e 
que o Grupo Folclórico Po-
merano Fauhån possa conti-
nuar dando alegria ao nosso 
povo, que graças a ele, cada 
vez mais, tem orgulho de ser 
pomerano”, disse o ex-coor-
denador e um dos funda-
dores do grupo,  Valdecir 
Berger.
  “Em nome do Grupo Fol-
clórico Pomerano Fauhån 
agradeço a Câmara Munici-
pal por essa importante ho-
menagem e apoio. Essa Ses-
são Solene nos deixa muito 
orgulhosos e sabedores que 
podemos contar com os ór-
gãos públicos. Para chegar 
até aqui o grupo precisou 
de apoio e atualmente não 
é diferente. Agradeço tam-
bém aos ex-integrantes aqui 
presentes, cuja presença nos 
motiva a continuar a levar 

alegria e a cultura pome-
rana de Vila Pavão a quem 
não a conhece e a buscar 
mais conquistas“, relatou 
Adriane Ramlow de Sou-
za, cordenadoras do Gru-
po Folclórico Pomerano 
Fauhån.
    O secretário municipal de 
Cultura e Turismo  desta-
cou em seu pronunciamen-
to que o Grupo Folclórico 
Pomerano Fauhån influen-
ciou decisivamente a cultu-
ra pavoense. “É um símbolo 
que leva o nome de Vila Pa-
vão para outros municípios, 
disse. Gil finalizou lendo 
um texto intitulado Amor 
para descrever a sua rela-
ção com Grupo Folclórico 
Pomerano Fauhån. “Tenho 
orgulho em dizer que faço 
parte da família Fauhån e 
pensando no que ia dizer 
aqui nesta tarde, escolhi 
essa palavra, que apesar de 
batida, resumi bem o que é 
essa família”, concluiu.

30 ANOS DE HISTÓRIA. LEGISLATIVO MUNICIPAL
 HOMENAGEIA GRUPO FOLCLÓRICO POMERANO FAUHÅN 

+ HOMENAGEM

O

  O Prefeito do município 
ressaltou a importância da 

homenagem (consenso en-
tre os nove vereadores do 
município), para a valoriza-
ção e incentivo da cultura 
local. O prefeito lembrou 
que a cultura quando enrai-
zada e forte é um poderoso 
instrumento de desenvol-
vimento, uma vez que, mo-
vimenta diversos setores 
de negócios e serviços que 
trazem retorno econômico 
para o município. “Nosso 
município tem uma existên-
cia de menos de 30 anos e já 
se preocupa com o resgate 
da história. Os relatos e re-
gistros dos vereadores e de-
mais pessoas deixados aqui 
hoje foram uma verdadeira 
aula sobre a história de Vila 
Pavão”, opinou o prefeito 
que de forma inédita en-
cerrou seu pronunciamen-
to proferindo um agradeci-
mento na língua pomerana.
  A primeira apresentação 
do grupo aconteceu no dia 
15 de maio no então Cier 
em 1988 em comemoração 
ao dia das mães. Batizado 
de Grupo Folclórico Po-
merano, no início era um 
grupo apenas de danças 
pomeranas. Mais à frente 
os coordenadores entende-
ram que deveria se traba-
lhar a parte folclórica com 
todas as suas diversidades 
culturais, então, o rebati-
zaram de Grupo Folclórico 
Pomerano Fauhån. A pala-
vra Fauhån em pomerano 
significa Pavão, é clara ho-
menagem a Vila Pavão.
   O Grupo Folclórico Pome-
rano Fauhån é um dos mais 
antigos grupos de danças 
folclóricas do Espírito San-
to. Foi o primeiro grupo 
germânico criado no nor-
te do Espírito Santo, tendo 
participado de todas as edi-

ções da Pomitafro, o maior 
evento cultural da região.
Nesses 30 anos de história 
influenciou a criação do 
Museu Pomerano; Forma-
ção do Grupo de Tocadores 
de Concertina; Lançamen-
tos de livros e filmes; Pro-
grama de rádio momento 
pomerano, além de várias 
outras manifestações cul-
turais.
   A mesa de honra foi com-
posta pelo anfitrião da ce-
rimônia, o presidente do 
legislativo municipal;  Pre-
feito Municipal; secretário 
municipal de Cultura e Tu-
rismo; o vice-presidente 
da Câmara Municipal;  pri-
meiro secretário da Câmara 
Municipal; a coordenadora 
do Grupo Fclórico Pome-
rano Fauhån Adriane Ra-
mlow de Souza; represen-
tante dos fundadores do 
Grupo Folclórico Pomerano 
Fauhån Valdecir Berger e o 
idealizador e incentivar do 
Grupo Folclórico Pomerano 
Fauhån Jorge Kuster Jacob.
  Marcaram presença no 
evento: O vice-prefeito  do 
município; o secretário 
municipal de Esporte e La-
zer;  a secretária municipal 
de Educação; o agente de 
expansão educacional da 
faculdade Rede Cultura de 
Brejetuba Welinton Gon-
çalves Oliveira; integrantes 
e ex-integrantes do Gru-
po Folclórico Pomerano 
Fauhån; representantes do 
Grupo Folclórico Pomerano 
Rijkplatz de Praça Rica; o 
presidente da CDL local Lu-
ciano R. Joann; a professora 
Valdete Berger Matheus re-
presentando a IECLB; o ex-
vereador e produtor rural 
Uelikson Boone, o bolinha; 
professores, alunos, servi-
dores municipais entre ou-
tros.

SESSÃO SOLENE. A homenagem foi solicitada pela Mesa Diretora da Casa 

O Grupo Folclórico Pomerano Fauhån é um dos mais antigos grupos de danças folclóricas do ES

Semed realiza com seus profissionais “Dia D” de 
mobilização sobre a Base Nacional Comum Curricular

+ EDUCAÇÃO

om o objetivo de 
promover uma 
discussão sobre 

a estrutura e as compe-
tências da Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC) e efetivar o lan-
çamento do trabalho de 
construção dos currícu-
los em consonância com 
todo país, Vila Pavão 
promoveu com a comu-

nidade escolar o “Dia D” 
mobilização para dis-
cussão da BNCC.
   Na ocasião,  escolas, 
professores, e demais 
envolvidos articularam  
ações e atividades edu-
cacionais com apresen-
tações, debates e com-
partilhamentos sobre a 
BNCC, homologada pelo 
Presidente da República 

em 20/12/2017 e apro-
vada pelo Conselho Na-
cional de Educação no 
dia 15/12/2017 do ano 
passado. O “Dia D” teve 
um caráter formativo 
sobre o documento e ao 
mesmo tempo de enga-
jamento dos profissio-
nais da educação para a 
implementação que se 
inicia.

    A BNCC é um passo 
importante para assegu-
rar o direito de todos os 
estudantes brasileiros a 
uma educação de quali-
dade.
  “Trata-se de garantir 
que cada estudante, in-
dependentemente do 
estado ou cidade onde 
mora, de sua raça, gê-
nero, orientação sexual, 

etnia ou condição social, 
tenha acesso ao mes-
mo conjunto de conhe-
cimentos e de práticas 
culturais que são funda-
mentais para o pleno de-
senvolvimento da pes-
soa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e 
sua qualificação para o 
trabalho, como previsto 
na Constituição”, desta-

cou o técnico pedagógico 
da Semed Josimar Bichi.
  Josimar destaca ainda 
que a participação dos 
profissionais da educa-
ção, nesse processo de 
discussão, é essencial 
para garantir a transpa-
rência, legitimidade e 
credibilidade na fase de 
construção dos currícu-
los.

C
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21ª POMITAFRO SERÁ REALIZADA NO
 PERÍODO 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 

+ CULTURA

Município receberá oficinas 
de música, teatro e dança 

  ila Pavão e outros 
20 municípios 
das regiões norte 

e noroeste terão oficinas 
de música, teatro e dança.
   A cerimônia de assina-
tura de adesão ao projeto 
“Fomento à Formação e 
Capacitação em Ativida-
des Culturais no Estado 
do Espírito Santo” foi rea-
lizada na tarde da última 
segunda-feira (07), na 
sede da secretaria de Cul-
tura em São Mateus.

  O lançamento do proje-
to reuniu representantes 
dos municípios de Vila 
Pavão, Alto Rio Novo, 
Baixo Guandu, Barra de 
São Francisco, Colatina, 
Conceição da Barra, Eco-
poranga, Ibiraçu, Itagua-
çu, Jaguaré, João Neiva, 
Linhares, Mantenopólis, 
Marilândia, Montanha, 
Mucurici, Nova Venécia, 
Pedro Canário, São Do-
mingos do Norte e São 
Mateus

O secretário municipal de 
Cultura e Turismo  e pela 
chefe de gabinete do Go-
verno Municipal.
   O projeto será implanta-
do pela Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult) e 
objetiva ampliar o acesso 
da população a atividades 
culturais e de produção ar-
tística com diversas ofici-
nas de iniciação, formação 
e capacitação em lingua-
gens artísticas como tea-
tro, dança e música, visan-
do à formação de jovens 
e adultos nos municípios 
destas regiões.
  As oficinas serão alavan-
cadas com recursos pro-
venientes de uma emenda 
do deputado federal Dr. 
Jorge Silva no valor de R$ 
500 mil, e contrapartida 
da Secretaria de Estado da 
Cultura do Espírito Santo 
(SECULT), no valor de R$ 
125 mil.
   

V

Muitas novidades à vista

A festa vai ter a mesma proporção do ano passado, porém, 
com algumas melhorias. O  caráter cultural será mantido 

Prefeitura dá inicio à construção 
carreadores e terreiros no interior

+ AGRICULTURA

Prefeitura de Vila Pa-
vão,  por meio da Se-
cretaria de Agricul-

tura e Meio Ambiente, iniciou 
no mês passado, serviço de 
construção e manutenção de 
terreiros de secagem de café e 
carreadores para os produto-
res rurais do município.
   A ação visa apoiar os pro-
dutores na colheita cafeeira, 
visto que, carreadores e ter-
reiros são  extremamente im-
portante nas propriedades,  
onde o produto colhido passa 

por alguns processos,  até se 
converter na principal fonte 
de renda para os produtores.
   O  secretário de Agricultu-
ra e Meio Ambiente,  explicou 
que o trabalho está sendo exe-
cutado por córrego para aten-
der o maior número possível 
de produtores. O Secretário 
acrescentou que o cadastra-
mento na secretaria de Agri-
cultura é necessário para que 
a municipalidade possa ter 
controle no atendimento, já 
que, a demanda por estes ser-

viços é muito grande no mu-
nicípio.
   Conforme o Projeto Lei nº 
941/2014 que autoriza a exe-
cução de serviços em proprie-
dades particulares, serão  be-
neficiados os produtores que 
tenham inscrição de produtor 
rural e bloco de nota fiscal. Os 
valores cobrados pelo serviço 
serão depositados em conta 
aberta especialmente para 
esta finalidade e destina-se ao 
Fundo Municipal de Desen-
volvimento Rural (FMDRS).

A

Carreadores e terreiros são extremamente importante 
nas propriedades, especialmente, em épocas de colheita

Serviço está sendo executado por córregos2º módulo do curso de apicultura 
secretaria municipal 
de Agricultura e Meio 
Ambiente em parce-

ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR)  
promoveu o segundo módulo do 
curso de capacitação em apicul-
tura.
  A capacitação contou com a 
participação de 11 produtores 
rurais do município.  
    O curso foi  destinado aos agri-
cultores que já têm um pouco de 
experiência no manejo de abe-
lhas. O primeiro módulo com 24 
horas de aulas foi realizado no 
início de novembro do ano pas-

sado com instruções sobre as  
técnicas de cuidados com o ma-
nejo de abelhas; montagem das  
caixas de abelhas;  colocação de 
arames;  cera violada e a captura 
das abelhas na natureza.
    Segundo o que disse o instru-
tor do SENAR-ES, o apicultor e 
biólogo João Maurício da Escos-
sia Martins, o curso vai influen-
ciar diretamente na qualidade e 
quantidade de mel produzindo 
no município. Nas suas pala-
vras, o segundo módulo é mais 
aprofundado. Nele estão sendo 
repassadas informações sobre 
como se agregar valor ao mel, 

própolis e cera de abelha, fugin-
do do atravessador para se obter 
um lucro maior no final.
     O instrutor do SENAR-ES disse 
que foi gratificante voltar a Vila 
Pavão para ministrar mais uma 
parte da capacitação, primeiro 
porque o grupo está muito em-
polgado, partindo deles a solici-
tação pela continuação do curso 
e segundo porque a secretaria 
de Agricultura está dando total 
apoio no sentido de organizar um 
grupo de produtores de mel para 
ampliar a atividade no município, 
gerando com isso, uma alternati-
va de renda para os produtores.

A

movimentação em 
torno da realização 
da 21ª Pomitafro já 

começou em Vila Pavão. Nos 
últimos dias o secretário 
municipal de Cultura e Tu-
rismo do município promo-
veu reuniões com os setores 
organizados do município 
para discutir a realização 
do evento.
  Num primeiro momento, 
o secretário de Cultura se 
reuniu com os  vereadores 
do município.   “Foi uma 
reunião de planejamento 
onde foi colocada a impor-
tância do apoio do nosso 
legislativo na realização 
desse grande evento cultu-
ral. A discussão foi voltada 
para relevância da  Pomita-
fro para a cultura da região.  
A reunião foi muito produti-
va e tive a impressão que o 
movimento Pomitafro terá 
o apoio integral da Câmara 
Municipal“,  ponderou o se-
cretário.
   Em outro momento, a 
reunião foi direcionada à 
sociedade civil organizada, 
ou seja, aos representantes 
das entidades culturais e 
grupos folclóricos que re-

presentam também a coor-
denação da festa.
    No último encontro os 
participantes avaliaram a 
20ª Pomitafro; realizaram 
a  pré-divisão de equipes 
de trabalho e começaram 
a planejar a 21º Pomitafro 
que ficou programada para 
os dias 31 de agosto, 1º e 02 
de setembro.
   O secretário lembra que 
a Pomitafro é realizada por 
voluntários, cabendo ao 
Poder Público apoiar e ar-
car com a parte estrutural 
do evento. “A festa vai ter a 
mesma proporção do ano 
passado, porém, com algu-
mas melhorias. O  caráter 
cultural será mantido. A in-
tensão é realizar uma festa 
mais organizada e melhor.  
Tudo está sendo planejado 
com muito carinho para re-
alizarmos da melhor forma, 
esse que é o maior evento 
etnocultural da região su-
deste”, disse.
Programação
  A Pomitafro continuará a 
ser trabalhada em sala de 
aula pelas escolas do muni-
cípio. Além disso, a propos-
ta é que o evento seja tam-

bém trabalhado na rua pelo 
comércio um mês antes do 
evento acontecer. As gran-
des atrações como eleição 
das rainhas; o 2º Percurso 
Pomitafro; festival de dan-
ças folclóricas;  atrações 
musicais culturais tradi-
cionais; as barracas típicas 
cada uma sua culinária par-
ticular, entras outras serão 
mantidas.
Novidades
    Segundo os organizadores,  
uma das novidades é que na 
semana anterior à festa será 
realizado no estádio muni-
cipal  “ O Campeonato das 
Etnias”, uma  disputa entre 
equipes de futebol com re-
presentantes das etnias. Ou-
tra novidade será a Semana 
Cultural Pomitafro com pa-
lestras e um fórum de cultu-
ra promovido pelo IFES em 
parceria com professores do 
município e região
Parceiros
     Os parceiros sempre fo-
ram decisivos quando se 
trata de Pomitafro. Para este 
ano está sendo esperada 
uma grande parceria com a 
CDL e envolvimento maior 
do comércio.

A
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epresentantes da 
CDL e Associação 
dos Catadores de 

Materiais Recicláveis do 
Município Vila Pavão (AS-
CAMVIP), foram a Monta-
nha conhecer as instala-
ções da Usina de Triagem 
de Compostagem daquele 
município na manhã do 
dia 24 de abril.
  Os diretores da CDL lo-
cal, juntamente com inte-
grantes da (ASCAMVIP), 
realizaram a visita técnica 
com o objetivo de conhe-
cer o sistema de gestão de 
resíduos sólidos adotado 
para poder replicá-lo em 
Vila Pavão.
  Em Montanha, após se-
rem recebidos por uma 
equipe da Secretaria de 

Meio Ambiente local, fo-
ram conhecer as instala-
ções da Usina. 
  Em recente reunião com 
o prefeito Irineu Wutke 
em seu gabinete, a dire-
ção da CDL se comprome-
teu em estar contribuindo 
com a municipalidade na 
solução dos problemas 
ambientais do município, 
principalmente os que se 
referem à coleta seletiva.
   “A CDL, em  parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e ASCAM-
VIP está trabalhando para 
dinamizar a coleta sele-
tiva no município.  Nes-
se primeiro momento, o 
nosso objetivo é ajudar 
a implantar recipientes 
adequados e personaliza-

dos em substituição aos 
antigos toneis de PVC que, 
além de dificultar o traba-
lho dos catadores, deixa o 
lixo exposto à ação de ani-
mais domésticos que revi-
ram o material em busca 
de alimentos, provocando 
transtornos aos morado-
res como mal cheiro e su-
jeira e risco de prolifera-
ção de doenças“,  destacou 
o presidente da entidade 
Luciano R. Joann.
   Luciano reforça que a im-
plantação de recipientes 
adequados irá contribuir 
também para aumentar 
o volume de materiais re-
ciclados, gerando assim, 
mais renda para os cata-
dores e economia de re-
cursos para o município, 

uma vez que, os resíduos 
não aproveitados no mu-
nicípio são transportados 
a custos elevados a um 
aterro sanitário no mu-
nicípio de Aracruz, cerca 
de 300 quilometro de dis-
tancia do município.
    A CDL, juntamente 
com os parceiros está se 
propondo ainda a fazer 
um trabalho nas escolas, 
Igrejas,  residências e co-
munidade em geral  para  
instruir a população em 
relação a reciclagem e aos 
benefícios que ela traz ao 
meio ambiente.  O objeti-
vo é ensinar às pessoas a 
separarem seus lixos em 
materiais secos e úmidos, 
para facilitar o trabalho 
para os catadores.

CDL FIRMA COMPROMISSO PARA AJUDAR A 
APRIMORAR A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO

+ PARCERIA

Representantes da CDL e ASCAMVIP

Em recente reunião com o prefeito do município, a CDL se comprometeu em 
estar contribuindo com a municipalidade na solucão dos problemas ambientais

Após as chuvas,  Prefeitura realiza manutenção
de estradas por todo município município 

+ OBRAS 

     As ações da CDL vol-
tadas ao aprimoramento 
da coleta seletiva na cida-
de e preservação do  nos-
so meio ambiente serão 

intensificadas na Semana 
do Meio Ambiente pre-
vista para ser realizada 
no município no final do 
mês de junho.

     Recentemente foram realiza-
dos serviços de drenagem, lim-
peza, cascalhamento dos pontos 
mais críticos em estradas na re-
gião de Veloso, Córrego Boa Sorte 
e Córrego São Sebastião, além da 
construção de inúmeros bueiros 
em estradas da região de  Praça 
Rica, Córrego Mutum, Córrego 

Alecrim e Todos os Anjos.
Patrolamento de estradas

Os serviços de patrolamento de 
estradas no interior estão sendo 
realizados em caráter de urgência 
depois que vários trechos foram 
severamente danificados pelas 
últimas chuvas.
   O patrolamento deu sequência 

ao trabalho iniciado no final de 
fevereiro nas estradas da região 
de Conceição do XV, Córrego Boa 
Sorte, Praça Rica e Veloso, Córrego 
Figueira, e demais localidade em 
situação crítica. O serviço conti-
nua por todo o município nos pe-
ríodos de estiagem. Para acelerar 
o trabalho o município contratou 

1000 horas máquina com recur-
sos da secretaria de Obras (400 
horas ) e secretaria de Agricultu-
ra (600 horas). Nessas ocasiões 
emergências as duas secretarias 
integram os equipamentos e pes-
soal para dar uma resposta mais 
rápida às demandas dos produto-
res do município.

Integração de equipamentos e pessoal entre as secretarias de Obras e Agricultura para dinamizar o trabalho

esde o final de fevereiro  
a Prefeitura Municipal, 
por meio de integração 

das secretarias de Obras e  Agri-
cultura vem realizando serviços 
de reparo em bueiros e melho-
rias nas estradas rurais do mu-
nicípio, danificadas pelas chuvas 
regulares dos últimos dois meses 
para proporcionar a trafegabi-
lidade do transporte escolar, de 
veículos leves e pesados que es-
coam a produção agrícola local. 
“A principal solicitação dos nos-
sos produtores é estrada em boas 
condições.  Antes faltava água 
e a seca prejudicou muito a nos-
sa economia, a ponto de termos 
que abastecer com o carro pipa a 
sede e as comunidades de Praça 
Rica e Todos os Santos, por outro 
lado,  hoje tem chovido bastante, 
então, precisamos ficar atento às 
estradas, nunca podemos deixar 
de olhar para a população do in-
terior”,  ressaltou o prefeito do 
município.
  Conforme informou o Secretá-
rio Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, nos últimos meses um 
grande volume de serviços foi re-
alizado no interior pavoense.  

O patrolamento 
deu sequência ao 
trabalho iniciado  
em fevereiro
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ma grande festa de con-
fraternização marcou 
o encerramento do 4º 

Campeonato Interno de Fut-
sal, disputado entre os dias 23 
a 27 de abril no ginásio de es-
portes Artur Kruger.
  Os jogos, realizados entres às 
18h e 22h, envolveram mais 
de 80 alunos dos 03 aos 16 
anos do Projeto Campeões 
do Futuro. As equipes foram 
montadas de acordo com a fai-
xa etária dos alunos.
 O campeonato foi promovi-
do pela Prefeitura Municipal, 
por meio da secretaria mu-
nicipal de Esportes e Lazer e 
organizado pelo coordenador 
de projetos, Dhiego Fernando 
Borges com o objetivo incen-
tivar a prática esportiva e há-
bitos saudáveis que o esporte 
proporciona, além promover 
a integração e socialização en-
tre os alunos e seus familiares.
  Os pais dos atletas mirins 
também participaram da com-
petição. Com muita disposi-
ção, eles entram em quadra 
na noite da última quinta-feira 
(26).

 A cerimônia de encerramen-
to foi uma atração à parte. A 
equipe da secretaria de Espor-
tes e Lazer e estagiários pre-
pararam um vídeo, exibido em 
um telão, destacando as ativi-
dades e momentos importan-
tes do desenvolvimento do 
projeto “Campeões do Futuro”, 
desde a sua implantação no 
município. No Vídeo, vários 
desportistas e atletas de reno-
me, entre eles, o craque inter-
nacional Richarlison, e seu pai 
Caçola que incluisive marcou 
presença na cerimônia, deram 
depoimento ressaltando a im-
portância social do projeto 
“Campeões do Futuro”.
  Entre as autoridades pre-
sentes à cerimônia de encer-
ramento estavam:  prefeito 
municipal; o vice-prefeito mu-
nicipal; o secretário municipal 
de Esporte e Lazer; o secretá-
rio de Finanças e Orçamento; 
a chefe de gabinete Ingrid Wu-
tke da Costa; o vereadores; o 
presidente  (CDL) Luciano R. 
Joann, o pastor da IECLB An-
dré Radins, diretores de esco-
la, entre outros.

+ ESPORTES

U

MUITA FESTA NO ENCERRAMENTO DO 
4º CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL

A competição envolveu cerca de 80 alunos do Projeto Campeões do futuro

OS PAIS  acompanharam de perto as atividades dos pequenos
     No final do certame todos os 
atletas participantes recebe-
ram medalhas como premiação. 
Teve ainda distribuição de brin-
des doados pelos comerciantes 

ao público presente. 
Cantina - Os organizadores e os 
pais dos atletas montaram uma 
cantina no Ginásio para vender 
durante os jogos churrasqui-

nho, lanches, salgados, pipo-
ca, pizza, refrigerantes, água e 
doces para angariar recursos 
para ajudar na manutenção das 
equipes na competição.

CAMPEONATO RURAL

Mesmo vencendo, Vila 
Pavão não passa para a 
próxima fase

pesar de ter ven-
cido a equipe de 
Barra de São pelo 
placar de 4 a 2, no 

estádio municipal Orlan-
do Ferrari no sábado (28 
de abril), Vila Pavão não 
conseguiu se classificar 
para a próxima fase do 
Campeonato Rural de Fu-
tebol Amador. Isso, por-
que, no duelo do dia 21 
na casa do adversário, a 
equipe pavoense perdeu 
por 2 a 0.

  Nas rodadas dos dias 28 
e 29 de abril foram reali-
zadas mais duas rodadas 
que definiram as 16 equi-
pes classificadas para 
a próxima fase:  Afonso 
Cláudio, Anchieta, Atílio 
Vivácqua, Barra de São 
Francisco, Ecoporanga, 
Guaçuí, Guarapari, Iba-
tiba, Itaguaçu, Jaguaré, 
Marilândia, Pancas, Pre-
sidente Kennedy, Santa 
Maria de Jetibá, São José 
do Calçado e São Mateus. 

A

Equipes do município estreiam com 
vitórias na 5ª Copa Garra de Futsal

   As semifinais serão re-
alizadas dia 11 de agosto 
e as finais no mês de de-
zembro.
  A  premiação será de 
troféus e medalhas para 
as equipes que conquis-
tarem do 1º ao 3º lugar 
em todas as categorias, 
divididos em série ouro 

e série prata. O primeiro 
lugar de cada categoria 
da série ouro será con-
templado ainda com a 
premiação de R$ 300,00 
reais em dinheiro. Tam-
bém serão contemplados 
os artilheiros e melhores 
goleiros da competição. 
A premiação de melhor 

goleiro será decidida en-
tre os quatro goleiros que 
disputarem a fase semifi-
nal e final de cada catego-
ria. 
   As equipes locais  con-
tam com o apoio total 
da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de 
Esportes e Lazer.

EQUIPES. Categorias sub 7, sub 11 sub 13 e sub 15

ila Pavão começou 
bem na 5ª Copa Garra 
de Futsal. A primeira 
rodada da competi-

ção foi realizada no dia 14 
de abril. O município ins-
creveu equipes nas catego-
rias sub 7, sub 11 sub 13 e 
sub 15.  Das quatro equipes 
inscritas, três voltaram para 
casa com vitórias:  Equipe 
Vila Pavão sub7 6×0 Pales-
tra, Sub11 3×1 Palestra e 
Sub15 8×0 Palestra.
  O campeonato envolve 
equipes de vários municí-
pios da região: Vila Pavão, 
Nova Venécia, São Gabriel 
da Palha, Barra de São 
Francisco, Boa Esperança, 
Pinheiros, Ecoporanga, São 
Mateus e do distrito Km 35.         
Os jogos acontecem sempre 
no segundo sábado de cada 
mês no ginásio de esportes 
de Nova Venécia das 8h às 
17h.    
  A competição é de inicia-
tiva particular, promovida 
como projeto social que 
visa incentivar crianças, 
adolescentes e jovens à rea-
lização da prática esportiva, 
promovendo o intercâmbio 
entre os municípios,     além 
de descobrir novos talentos 
para o futsal.
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NÃO DEU. Valeu o esforço. Competir é importante


