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DA COMUNIDADE VELOSO

               
          

                         

  A SESA divulgou nota técnica 
com orientações sobre o fim do 
surto de malária no ES. O último 
caso positivo da doença na re-
gião, foi registrado no dia 20 de 
setembro de 2018. 
+ Pág. 2.

20 jovens do sexo masculino do 
município, nascidos em 2.000 e 
anos anteriores, prestaram jura-
mento à Bandeira e receberam 
o Certificado de Dispensa de In-
corporação Militar, o CDI. 
+ Pág. 3.

    O empreendimento vai propiciar a prática esportiva e de lazer, tão ne-
cessários para a saúde e qualidade de vida dos estudantes, sem contar 
que no espaço, a comunidade vai poder realizar, eventos sociais, religio-
sos, apresentações teatrais e shows musicais. + Pág. 8.

Foram investidos R$ 446.927,00. A contrapartida do município foi  de R$ 105.677,46

Governo Municipal 
presta contas
na Câmara.+ Pág. 3.

Salários de todos 
os servidores são 
reajustados.+ Pág. 6.

Compra direta de 
alimentos começa 
em abril

    Implantado pela Secretaria de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), o proje-
to permite que a Prefeitura compre os alimentos direto 
do pequeno produtor rural. Consiste em selecionar 40 
produtores rurais familiares, mais cadastro de reserva, 
por meio de chamada pública para fornecer os produtos 
que serão repassados pelo Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS), à rede socioassistencial.+ Pág. 7.

Gerenciamento por conta do município

Fim da malária Jovens juram bandeira Campo society no interior
Foi entregue no fim do ano 
passado, um moderno campo  
com grama sintética, em ponto 
estratégico, na comunidade do  
Córrego Sossego para atender  
a demanda esportiva da região. 
+ Pág. 4.

Câmara homenageia grupo Zacimba

Integrantes do grupo parabenizaram a iniciativa dos vereadores

   A última sessão legislativa da 
Câmara Municipal,  de 2.018, 
realizada extraordinariamen-
te no dia 27 de dezembro, se 
destinou exclusivamente à ho-
menagear o grupo de percus-
são Zacimba Gaba pelo cinco 
anos de atividades.
    O Zacimba Gaba é um grupo 
de percussão composto por 
jovens com idade mínima de 7 
anos.     O grupo trabalha prin-
cipalmente com crianças ca-
rentes, desenvolvendo a coor-
denação motora, o audiovisual 
e a percepção com o objetivo 
de fortalecer e reverenciar a 
cultura africana. +Pág.5.
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Serviços locais de saúde permanecem atentos
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 o final do mês de dezembro, a Secre-
taria Municipal de Assistência Social, 
realizou momentos de confraterniza-

ção com os usuários do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
  Uma animada festa no dia 12 de dezembro 
marcou encerramento das atividades de 2018 
com o Grupo da Terceira Idade. No dia 18 de 
dezembro, a festinha de confraternização en-
volveu as crianças e adolescentes da Comuni-
dade de Praça Rica; no dia 19 de dezembro foi 
a vez dos jovens da Comunidade de Conceição 
do XV e Assentamento Três Corações. O en-
cerramento das confraternizações foi com as 
crianças de Todos os Santos e da sede, na Co-
munidade de Todos os Santos.
  As atividades têm o objetivo de propiciar en-
tre os usuários oportunidades para a escuta; 
valorização e reconhecimento do outro; pro-
dução coletiva; exercício de escolhas; tomada 
de decisões sobre a própria vida e do grupo; 
diálogo para a resolução de conflitos e diver-
gências, além de ser um espaço de trocas de 
experiência e convívio social. 
  De acordo com a secretária de Assistência 
Social do município, Alexsandra Holz, nos 
grupos são desenvolvidas atividades planeja-
das que consideram as especificidades relacio-
nadas aos ciclos de vida dos usuários, poten-
cias vulnerabilidades e riscos sociais de cada 
território.  
  “É um trabalho de fundamental importância 
por proporcionar a convivência comutaria, 
respeitando a condição de vida de cada indi-
víduo,” diz.

Sesa comunica fim do 
surto de malária na região

Secretaria de Estado da Saúde 
(SESA) divulgou na semana pas-
sada, nota técnica com orientações 

sobre o fim do surto de malária no ES
    Conforme relatório da SESA, no perío-
do de julho a setembro desse ano,  foram 
detectados em Vila Pavão e Barra de São 
Francisco aproximadamente 2.300 casos 
suspeitos da doença, destes 142 casos fo-
ram confirmados. Um óbito decorrente da 

doença foi registrado, outros quatro casos, 
estão sob investigação.
   Logo que o surto de malária foi identi-
ficado na divisa entre Vila Pavão e Barra 
de São Francisco, a SESA, o Ministério da 
Saúde (MS) e as Prefeituras locais se jun-
taram e montaram imediatamente um gran-
de cerco para identificação e tratamento de 
pessoas doentes e controle do Anópheles 
Darling, mosquito mosquito hospedeiro e 

A

                                SAÚDE

   AÇÃO SOCIAL

principal vetor na transmissão da ma-
lária no país. 
 O último caso positivo da doença na 
região, foi registrado no dia 20 de se-
tembro.  Segundo o Ministério da Saú-
de,  o principal fator para a definição 
do fim do surto é 60 dias ininterrup-
tos sem registros de casos da doença. 
No entanto, o serviços locais de saúde 
deverão permanecer atentos a possível 
reintrodução de novos casos.

Doadores de sangue devem passar 
por triagem
  A principal forma de transmissão da 
doença ocorre por meio do mosquito 
Anopheles, mas também pode acon-
tecer via transfusão de sangue. Para 
reduzir esse tipo de ocorrência, nas 
áreas endêmicas, o Programa Estadu-
al de Controle da Malária orienta aos 
municípios envolvidos no surto, que 
doadores de sangue que estiverem nas 
localidades onde houve transmissão 
de casos sejam triados seguindo os 
procedimentos e as orientações esta-
belecidos em portaria do Ministério da 
Saúde.

Festas de confraternização 
marcam encerramento das 
atividades de 2018 no SCFV
N

O último caso positivo da doença na região, foi registrado no dia 20 de setembro 

Confraternização com as crianças do Serviço de Convivência
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m cerimônia reali-
zada na tarde de 20 
de dezembro, nas 

dependências do NAC, 12 
jovens do sexo masculi-
no do município, nascidos 
em 2.000 e anos anterio-
res, prestaram juramento 
à Bandeira e receberam 
o Certificado de Dispensa 
de Incorporação Militar, o 
CDI.
  A responsável pela Jun-
ta de Serviço Militar, Cile-
ne Magewisk Rodrigues 
comandou o ato. Sob ju-
ramento, os jovens assu-
miram o compromisso de 
respeitar os deveres que a 
Constituição impõe a todos 
os brasileiros, para com a 
defesa nacional e compro-
meteram em “estar sem-
pre prontos a cumprir com 
as obrigações militares, 
inclusive, a de atender a 
convocações de emergên-

cia. Durante a cerimônia, o 
prefeito Irineu Wutke fez a 
entrega do CDI aos jovens.
  Em 2018, 80 jovens se 
alistaram no município.
 Desde 1906, o alistamento 
militar é um ato obrigató-
rio a todo brasileiro nato, 
do sexo masculino, que 
completa 18 anos de idade. 
Em tempos de paz, as mu-
lheres são isentas de alis-
tar-se. O período de alista-
mento compreende os seis 
primeiros meses do ano em 
que o cidadão completar 
18 anos.

Alistamento online
Até 30 de junho de 2019, 
rapazes que completam 18 
anos em 2019 podem fazer 
o alistamento militar por 
meio do site www.alista-
mento.eb.mil.br.   É neces-
sário informar o número do 
Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) e dados da certidão 
de nascimento ou de casa-
mento e do Registro Geral 
(RG) ou de nacionalização. 
Também é solicitado um 
número de telefone celu-
lar válido no Brasil e uma 
conta de e-mail particular. 
Após o alistamento online, 
o jovem receberá um nú-
mero de protocolo. Depois 
e só procura a Junta de Ser-
viço Militar de sua cidade 
para pagar a taxa e marcar 
o Juramento de Bandeira e 
receber o CDI.
  Agora, se o jovem preferir, 
o alistamento presencial, 
ele deve se dirigir à Junta 
de Serviço Militar (JSM) do 
município no qual reside. 
Em Vila Pavão, a JSM fica 
situada na Rua Germano 
Linhares , 118, bairro cen-
tro. O alistamento poderá 
ser feito no horário normal 
de expediente.

Jovens pavoenses fazem
juramento à bandeira

E

Prefeito Munici-
pal,   usou a tri-
buna da Câmara 

durante a sessão do dia 4 
de dezembro de 2018 para 
prestar contas das ativi-
dades desenvolvidas pelo 
Executivo Municipal no de-
correr de 2018.
  O prefeito iniciou seu pro-
nunciamento dizendo que o 
esclarecimento e discussão 
das ideias, projetos e ações 
são necessário para o bom 
andamento da máquina pú-
blica, destacando a impor-
tância do apoio e parceira 
dos vereadores na discus-
são e elaboração de bons 
projetos para o município.
  Caminhando para dois 
anos de gestão, o prefeito 
afirmou que chega à meta-
de do seu mandato com al-
gumas realizações para se 
comemorar e desafios rea-
lizados.  Para dar clareza às 
suas palavras, ele apresen-
tou um relatório atualizado 
do IPCA, o indicador oficial 
da inflação brasileira, rela-
tivo ao período de 2009 a 
2018 que aponta que a ar-
recadação do ano de 2017 
foi menor dos últimos anos,  
e nem por isso, o município 
deixou de pagar fornecedo-
res, manter a folha de paga-
mento em dia e nem parali-
sar os serviços essenciais à 
população em geral.
  De forma rápida, mostrou 
a evolução positiva nas con-
tas públicas, onde a redu-
ção dos gastos, organização 
e controle das finanças fo-

ram metas perseguidas, es-
pecialmente em 2017, pri-
meiro ano do seu mandato, 
quando houve uma redução 
em mais de 1 milhão na fo-
lha de pagamento.
  Ele explicou para os ve-
readores e demais pessoas 
presentes à sessão que a 
municipalidade foi obriga-
da a devolver recursos por 
causa de projetos defeituo-
sos e quitar dívidas deixa-
das pelas gestões anterio-
res.
 Num segundo momento do 
seu pronunciamento, des-
tacou algumas boas reali-
zações da sua gestão, como 
por exemplo, a regulariza-
ção fundiária; criação do 
Plano Municipal de Sanea-
mento Básico, item neces-
sário para acessar recursos 
federais; fusão de consór-
cios na área da saúde; a 
valorização dos servido-
res com reposição salarial; 
aumento no valor do vale 
alimentação; renovação 
da frota de veículos; obras 
nos distritos e localidades 
do interior; ampliação da 
nova unidade de saúde da 
sede do município para fi-
nalmente colocá-la em fun-
cionamento em 2019, entre 
outra ações.
  “Comparativamente te-
mos um custo muito maior 
do que arrecadamos, então, 
conseguir manter os ser-
viços essenciais e executar 
pequenas ações com respon-
sabilidades é algo que deve-
mos comemorar. Estamos 

realizando uma gestão com 
o pé no chão.  O nosso desa-
fio é fazer mais com menos”, 
disse.
  Com relação ao ano que 
vem, disse que mesmo com 
as finanças controladas, os 
desafios serão muito maio-
res do que nos dois primei-
ros anos de administração 
porque o custo de vida e o 
custo operacional da má-
quina pública crescem a 
cada dia, mas a expectativa 
é que as parcerias com os 
governos estadual e federal 
tenham prosseguimento 
para tirar do papel proje-
tos já encaminhados como 
construção de barragens, 
calcamentos de ruas, refor-
ma de prédios públicos, es-
colas, postos de saúde, qua-
dras esportivas e outros.
  Irineu encerrou o seu 
discurso com palavras de 
otimismo. “Não temos que 
lamentar. Coisas boas fize-
mos. Temos que continuar 
com as parcerias para que 
o município continue de pé, 
não esquecendo que quan-
to mais planejamento e in-
teração, mais eficientes se-
rão os serviços prestados. 
A meta a ser alcançada é o 
bem estar da coletividade, 
finalizou o prefeito desejan-
do, a todos um feliz natal e 
2019 cheio de realizações.
  Ao final, o prefeito pre-
senteou cada vereador com 
uma lembrança oficial da 
21ª Pomitafro, da qual, a 
instituição foi parceira.

O
Prefeito destacou as ações da sua gestão

Em 2018, 80 jovens se alistaram no município

   Se o jovem preferir pode se alistar pelo 
  site: www.alistamento.eb.mil.br

Dia da família na escola reúne mais 300 alunos

comunidade escolar 
pavoense esteve reu-
nida na manhã do dia 

12  de dezembro,  participan-
do de mais uma programação 
especial. Estamos falando do 
“Dia da Família na Escola”, 
evento promovido pela Emef 
Esther da Costa Santos que 
reuniu aproximadamente 
300 alunos do 1º ao 9º ano.
  O evento foi realizado no gi-
násio de esportes Artur Kru-

ger, e contou com a presença 
de autoridades municipais, 
pais, funcionários e comuni-
dade escolar.
  A programação do “Dia da 
Família na Escola”, incluiu 
uma Cantata de Natal orga-
nizada pelos alunos e profes-
sores, dentro do projeto “Arte 
e Cultura na Escola” ; bazar 
com brinquedos arrecada-
dos na “Gincana X”; entrega 
de medalhas, certificados e 

menção honrosa aos alunos 
que se destacaram na Olimpí-
ada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OB-
MEP) e Olimpíada Brasileira 
de Astronomia (OBA), além 
de diversas outras atrações.
  Durante o evento aconteceu 
a eleição do Conselho da Es-
cola, onde os pais de alunos 
puderam escolher democra-
ticamente os seus represen-
tantes para o conselho da es-

cola.  Dentro da programação 
foi realizado ainda, o ato de 
premiação e entrega de cer-
tificados aos atletas do “Pro-
jeto Campeões do Futuro” 
que integraram as equipes 
premiadas na 5ª Copa Garra 
de Futsal.
   Ao final, houve um momen-
to de confraternização com 
um farto café típico, oferta-
do pelos organizadores do 
evento.

A
Durante o evento aconteceu a eleição do Conselho da Escola e a premiação
e  entrega de certificados aos atletas do “Projeto Campeões do Futuro”

O evento foi realizado no ginásio de esportes Artur Kruger
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TORNEIO MARCA INAUGURAÇÃO
 DE CAMPO SOCIETY NO INTERIOR

 Área onde foi contruído o campo foi cedida pelo produtor rural Arlindo Neimeg

                                OBRAS 

m tornei de futsal 
marcou a inaugu-
ração do campo de 
futebol society no 

Córrego do Sossego, inte-
rior do município.
  O moderno campo, cons-
truído com grama sintéti-
ca, em ponto estratégico, 
cedido pelo produtor rural 
Arlindo Neimeg, atenderá 
a demanda esportiva da 
comunidade local e adja-
cências. Uma pessoa apon-
tada pelos moradores irá 
cuidar da limpeza e pre-
servação do equipamento. 
além de fazer o agenda-

mento das atividades es-
portivas, lazer e recreação, 
por meio de cronograma 
pré-elaborado pela secre-
taria municipal de Esporte 
e Lazer.
  O ato inaugural foi rea-
lizado na tarde do último 
sábado, dia 8 de dezem-
bro, com as presenças do 
Prefeito Municipal, vice-
prefeito municipal, secre-
tário de Esportes e Lazer, 
da chefe de gabinete do 
prefeito, estagiária Samila 
Aparecida Costa, atletas, 
produtores rurais, entre 
outros.

  A obra consumiu recursos 
na ordem de R$ 342.500, 
00 reais, provenientes de 
emenda federal, destinada 
ao município pelo então 
deputado federal e atual 
vice-governador do Esta-
do Cesar Colnago. A con-
trapartida do município 
foi de R$ 75.000,00.
  Apesar do tempo chu-
voso, um grande número 
de pessoas compareceu 
à inauguração. O torneio 
contou com a participação 
de seis equipes da região. 
O vencedor da competição 
foi a equipe do Guarani.

U

O campo, construído com grama sintética em ponto estratégico, 
atenderá a demanda esportiva da comunidade local e adjacências

Município faz novo repasse 
de nitrogênio aos produtores

prefeitura de Vila 
Pavão, através da 
secretaria de Agri-
cultura, realizou 

no dia 11 de dezembro, 
mais um repasse de nitro-
gênio líquido  para conser-
vação de sêmen bovino aos 
produtores rurais do mu-
nicípio.
  Desta vez, foram benefi-
ciados 11 núcleos de pro-
dutores do município com 
a doação média de 120 a 
135 litros em cada abaste-
cimento.
  Em 2018, a secretaria 
de Agricultura já realizou 
cinco abastecimentos de 
nitrogênio aos pecuaristas 
do município.
  Conforme explicou o téc-
nico da secretaria de Agri-
cultura Welber Alberti, 
  

Em 2018 foram realizados cinco repasses para os produtores

Produto vai beneficiar 11 núcleos
   de produtores do município

A

MEIO AMBIENTE

T E C N O L O -

Escola do interior 
desenvolve projeto 
ambiental

ma experiência de-
senvolvida com alu-
nos do CMEA Agos-
tinho Batista Veloso, 

no interior do município, co-
ordenada pela professora de 
Língua Portuguesa e Inglesa, 
Diane Cristina Nogueira Zon, 
tem dado bons resultados.
 Desenvolvido inicialmente 
em uma propriedade parti-
cular da família da professora 
com resultados satisfatórios, 
o projeto de recuperação de 
nascentes com plantio de es-
pécies nativas, foi adaptado 
e começou a ser executado 
na área do entorno da Escola 
e depois levado a proprieda-
des da região com nascentes 
necessitando de proteção. “A 
partir das visitas, nós conse-
guimos uma parceria, junto 
à proprietária de uma das 
áreas, Cássia Veloso, e as ati-
vidades do projeto foram ini-
ciadas. Eu procurei orientar 
os alunos nas atividades do 

projeto e a manter o entu-
siasmo. Eles fizeram as pri-
meiras 120 mudas de espé-
cies nativas (Jatobá, Cramará 
ou Cascudeiro, Jenipapo, Fa-
rinha Seca, Pata de Vaca e 
Ipê Amarelo) com sementes 
trazidas por eles mesmos e 
por alguns professores. Es-
sas primeiras mudas produ-
zidas na própria Escola es-
tão ainda muito jovens, mas 
logo servirão para substituir 
mudas que eventualmente, 
morrerem”, disse. 
  A professora explica que 
esse tipo de projeto é bom 
para a escola porque tem 
o potencial de servir como 
uma ferramenta para des-
pertar nas crianças e adoles-
centes a satisfação de cuidar 
da terra. Com um pouco de 
orientação e incentivo, os 
alunos poderão aprender 
a responsabilizar-se pelo 
Meio Ambiente. “Cuidar do 
Meio Ambiente é uma for-

ma de proporcionar o bem 
para todos nós seres huma-
nos. Muitas pessoas ainda 
vão precisar entender que 
proteger  e recuperar as nas-
centes é a forma de garantir 
água para as atividades hu-
manas das próximas gera-
ções. Ninguém melhor que 
os jovens para essa tarefa e 
nada melhor do que a Escola 
para ajudar nesse desper-
tar. A educação pode contri-
buir grandemente para que 
os alunos de hoje sejam os 
protetores das nascentes no 
futuro próximo. Afinal, sem 
água, será impossível viver!”, 
completa
    O primeiro plantio para re-
cuperar nascentes da região 
ocorreu no dia 27 de novem-
bro de 2018. As primeiras 70 
mudas de árvores nativas, já 
crescidas e prontas para o 
plantio, foram doadas pelo 
viveiro da Prefeitura de São 
Roque do Canaã – ES.

os produtores rurais foram cadastrados e recebem gra-
tuitamente o material. Já o material genético com as raças 
de preferência fica por conta dos produtores.
  A doação do material tem o objetivo de apoiar e incenti-
var o melhoramento genético do gado leiteiro e de corte 
das propriedades rurais do Município.

Projeto foi adaptado para ser aplicado na região

U

Aulas na rede pública de ensino 
começam dia 05 de fevereiro

ano letivo de 2019 
nas redes munici-
pal e estadual de 

ensino do município come-
ça no dia 5 de fevereiro.
Fazem parte da rede mu-
nicipal de ensino a Emef 
Professora Esther da Cos-
ta Santos, o  Cmei Criarte/ 
Creche Girassol, os Cmeas 

e escolas multisseriadas. Já 
a rede estadual é composta 
pelo  Centro Estadual Inte-
grado de Educação Rural 
– Ceier e EEFM Professora 
Ana Portela de Sá.
  De acordo com a secretá-
ria municipal de Educação, 
o encerramento das ativi-
dades escolares, sem o pe-

ríodo de recuperação está 
previsto para o dia 12 de 
dezembro e com recupe-
ração para o 19 dezembro. 
Conforme a determinação 
da Secretaria Estado da 
Educação (Sedu), o muni-
cípio é obrigado a cumprir 
no mínimo 200 dias leti-
vos.

O

                                EDUCAÇÃO

          TECNOLOGIA AO ALCANCE DO PRODUTOR



Dentro do evento foi realizado ainda o sorteio de 10 valiosos    
prêmios, entre eles, uma moto 0 km, da Campanha “Natal 10”

o último dia de 
2018, A CDL e 
Prefeitura de 
Vila Pavão rea-

lizaram no centro da ci-
dade, uma grande festa, 
aberta ao público que 
marcou a chegada de 
2019.
 Centenas de pessoas 
saíram de suas casas e 
vieram para ruas saudar 
a chegada do novo ano. 

A contagem regressiva 
foi feito pelo locutor e 
apresentador Romerito 
Sartório.
 Durante festa que co-
meçou por volta das 7 
h e continuou após a vi-
rada, várias bandas de 
destaque regional subi-
ram ao palco para agitar 
a galera.
 Dentro do evento foi re-
alizado ainda o sorteio 

de 10 valiosos prêmios, 
entre eles, uma moto 0 
km, da Campanha “Natal 
10”, promovida pela Câ-
mara de Diretores Lojis-
tas (CDL) local.
 Além das atrações mu-
sicais, a festa da virada 
contou com barraqui-
nhas de comidas e be-
bidas, brinquedos para 
as crianças e queima de 
fogos de artifício.
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+ ATEN-
                                FESTA
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Os contemplados da Campanha Natal 10:
 
    01 Sapatênis ferracini preto: Silvana da Costa;
    01 ventilador Britania Protect six 30cm preto: Ana Cláudia Machado N. Da Silva;
    01 liquidificador diamante pp Britania 400w branco: Arichele Gumez Biral;
    01 batedeira pérola Maxx Britania 4l preta: Pollyana Berger Quartezani;
    01 panela de arroz nks Milano 10 xícaras branca: Luciana d. Vieira;
    01 churrasqueira elétrica portátil nks Milano preta: Eduardo Freisleber;
    01 umidificador de ar Mondial Confort air 2,2 l branco: Zilda Siqueira de Miranda
    01 jogo de panelas 05 peças Maria Eduarda Eirilar: Laisielle Geike Tones;
    01 relógio euro feminino dourado: Elias pereira da Silva;
    01 moto Honda CG 125 Fan KS: Maria da Penha R. Braida.

FESTA DA VIRADA NO ÚLTIMO DIA DE 2018 
LEVA MULTIDÃO PARA AS RUAS DA CIDADE

CULTURA                                 

Integrantes do grupo parabenizaram a iniciativa dos vereadores

Sessão solene para homenagear o grupo Zacimba

última sessão le-
gislativa da Câ-
mara de Vila Pa-

vão,  de 2.018, realizada 
extraordinariamente no 
dia 27 de dezembro, se 
destinou exclusivamente 
à homenagear o grupo de 
percussão Zacimba Gaba-
os pelo cinco anos de ati-
vidade.
  Os integrantes do gru-
po o batizaram com este 
nome em homenagem a 
Zacimba Gaba, uma prin-
cesa guerreira africana 
que que chegou ao Brasil 
em navios como milhares 
de africanos. Sua vida foi 
marcada pela resistência 
à escravidão.
  O Zacimba é um grupo de 
percussão composto por 
jovens com idade mínima 
de 7 anos. Sua proposta 
social é direcionada às 
crianças e adolescentes. 
O grupo trabalha princi-
palmente com crianças 
carentes, desenvolvendo 
a coordenação motora, o 
audiovisual e a percepção 
com o objetivo de fortale-
cer e reverenciar a cultura 

africana, além de formar 
músicos e cidadãos.
  O projeto Zacimba Gaba, 
Coordenado por Alex da 
Silva Pereira, surgiu há 
cerca de sete anos,  mas 
se firmou mesmo como 
grupo de percussão nos 
últimos cinco anos, quan-
do começaram as apre-
sentações. Nesse período, 
o grupo vem se apresen-
tando regularmente em 
escolas e festas comunitá-
rias, dentro e fora do mu-
nicípio, tendo inclusive se 
apresentado em Vitória 
na Assembleia Legislati-
va do Espírito Santo. Este 
ano pela primeira vez, se 
apresentou com grande 
sucesso na Pomitafro.
  Em discurso no plená-
rio da Câmara Municipal, 
o coordenador Alex da 
Silva Pereira, enalteceu a 
iniciativa dos vereadores 
do município; destacou 
as dificuldades enfrenta-
das e agradeceu o apoio 
de todos que colaboraram 
para o sucesso do grupo.
  A cerimônia foi abri-
lhantada com a presen-

ça da rainha africana da 
21ª Pomitafro Raniele de 
Souza Bernaldo. Discur-
saram também durante 
a cerimônia em favor do 
grupo de percussão, o so-
ciólogo e professor Jorge 
Kuster Jacob; o professor 
do Ceier, Guilherme Al-
ves Pereira; o secretário 
municipal de Cultura e 
Turismo  e o vice-pre-
feito municipal. Os vere-
adores usaram a tribuna 
da Casa para destacar a 
importância do grupo no 
contexto social e cultural 
da cidade.
  Marcaram presença no 
evento a cerimonialista 
e chefe de gabinete In-
grid Wutke da Costa; os 
secretários municipais 
de Educação e Meio Am-
biente; a diretora da Emef 
Esther da Costa Santos 
Chirlei Vigna Tagliaferri, 
a coordenadora pró arte 
e cultura Valdete Berger 
Matheus; a professora 
Sergiana Helmer, a foto-
grafa Ana Paula Nasci-
mento, alunos, servidores 
públicos,  entre outros. 

   

Câmara Municipal homenageia grupo Zacimba

A
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O percentual de reajuste é o mesmo concedido ao salário mínimo pelo Governo Federal

SALÁRIOS DOS SERVIDORES 
SÃO REAJUSTADOS EM 4,61%

06
                                REVISÃO ANUAL DOS SALÁRIOS

  Os vereadores do mu-
nicípio aprovaram por 
unanimidade em ses-
são extraordinária re-
alizada na manhã de 
21 de janeiro, o Proje-
to de Lei nº 002/2019, 
de autoria do Executi-
vo Municipal que pro-
moverá a revisão geral 
anual da remuneração 
dos Servidores Públi-
cos Municipais.
 O percentual de reajus-
te será de 4,61% (qua-
tro vírgula sessenta e 
um por cento), o mes-
mo concedido ao salá-
rio mínimo pelo Gover-
no Federal, através do 
Decreto nº 9.661, de 01 
de janeiro de 2019.
 Conforme o projeto 
aprovado, a revisão é 
extensiva aos subsídios 
dos Agentes Políticos 
(Prefeito Municipal, 
Vice-Prefeito, Vereado-

res e Secretários Mu-
nicipais), bem assim 
aos vencimentos dos 
cargos de Chefe de Ga-
binete e Tesoureiro, e 
também aos servidores 
do Legislativo Munici-
pal.
   Com a aprovação do 
projeto, sem o vale ali-
mentação que é de R$ 
300,00, o menor salário 
pago pela Prefeitura de 
Vila Pavão vai para R$ 
997,98 e o maior para 
R$ 6.560,23.
   A revisão de 4,61% 
nos salários dos ser-
vidores públicos foi 
aplicada à folha de pa-
gamento do mês de ja-
neiro,  paga no  dia 31 
deste mês.
   A prefeitura de Vila 
Pavão possui em média 
460 funcionários, entre 
efetivos, contratados e 
comissionados.

  
  Para apreciar a maté-
ria, em tempo da repo-
sição ser incorporada 
aos salários de Janeiro,  
o presidente da Câmara,  
o vereador Marcos Lau-

renço Kloss, convocou 
uma sessão extraordi-
nária, visto que, a Casa 
de Leis, encontra-se em 
recesso parlamentar 
até o dia 15 fevereiro.  

Suplementação  - Na 
mesma sessão, os ve-
readores aprovaram, 
o Projeto de Lei nº 
001/2019, também de 
autoria do Executivo 

Municipal, que solicita-
va abertura de crédito  
suplementar até o limi-
te de 10% para atender 
as insuficiências de do-
tações orçamentárias.       

  

A revisão de 4,61% nos salários dos servidores públicos  
foi aplicada à folha de pagamento de janeiro

Reunião para discutir implantação de fábrica
 de farinha reúne grande número de produtores 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                                

s agricultores 
familiares de 
Vila Pavão com-

pareceram em massa à 
reunião promovida pela 
secretaria municipal de 
Agricultura na noite de 
15 de janeiro para discu-
tir a implantação de uma 
fábrica de farinha no mu-
nicípio.
  O encontro realizado no 
auditório do Pronaf, foi 
aberto pelo secretário 
municipal de agricultura 

que falou aos presentes 
sobre a importância da 
implantação da indústria 
na geração de emprego 
para a população e forta-
lecimento da agricultura 
familiar local. O secretário 
afirmou que a Prefeitura 
estará presente em todas 
as etapas de implantação 
do projeto, bem como, 
dando o suporte neces-
sário aos produtores na 
produção de matéria-pri-
ma para a indústria.

  A fábrica de beneficia-
mento da mandioca na 
produção da farinha, a 
Fanorte, está em adianta-
do processo de instalação 
no município.   Durante o 
encontro, os sócios pro-
prietários da empresa 
sanaram as dúvidas dos 
produtores e anunciaram 
a aquisição de um terre-
no, localizado nas imedia-
ções da cidade, próximo 
ao antigo posto de com-
bustíveis do Lãonzinho.

“Vila Pavão já foi definido 
como base de produção da 
empresa. Tecnicamente, 
esse não foi o primeiro en-
contro promovido na ci-
dade. Já há algum tempo 
estamos mantendo contato 
com produtores, agentes 
políticos e proprietário de 
terras visando a instalação 
da fábrica que está em está-
gio avançado. Temos uma 
engenheira desenvolvendo 
todo o projeto estrutural e 
as obras serão iniciadas em 
breve”, disse Marcelo Ga-
briel, sócio proprietário da 
empresa.
   O grande número de 
agricultores familiares 
presentes ao encontro sur-
preendeu os empresários. 
Atendendo as solicitações, 
os diretores da Fanorte, 
trouxeram a agente de de-
senvolvimento do Banco 
Nordeste Sonia Lúcia de 
Oliveira Santos para ex-
planar sobre as linhas de 
financiamento especificas 
do Pronaf para custear a 
produção de mandioca, a 
matéria-prima para a pro-
dução da farinha e deriva-

dos.
 “O intuito dessa reunião 
aqui hoje foi esclarecer 
dúvidas e levar o amparo 
financeiro com linhas de 
crédito especificas e juros 
atraentes aos produto-
res, caso eles necessitem. 
Numa outra reunião a ser 
agendada para os próxi-
mos dias, traremos um 
técnico especializado para 
sanar todas as dúvidas dos 
produtores referentes à 
produção e comercializa-
ção da mandioca,” comple-
tou.
  Conforme foi explicado na 
reunião, quando entrar em 
funcionamento, a fábrica 
poderá processar cerca de 
30 toneladas de mandio-
ca por dia.  Nos próximos 
dias, a secretaria municipal 
de Agricultura começará a 
cadastrar os agricultores 
interessados em cultivar 
mandioca com exclusivida-
de para suprir a demanda 
da indústria farinheira.
  A administradora e advo-
gada da empresa, Daniela 
Wagmacker destacou que 
o agricultor não precisar 

ficar receoso, pois terá 
garantias para produzir. 
“A princípio, o início das 
atividades industriais no 
município está atrelada a 
chegada da matéria-prima, 
cultivada pelos produtores 
locais. A nossa intenção é 
utilizar mão de obra e ma-
téria-prima do local, dessa 
forma, diminuiríamos os 
custos de produção, e ao a 
mesmo poderíamos pagar 
um preço melhor pelo pro-
duto”, explicou.
  Outras reuniões serão re-
alizadas para levar segu-
rança e informações rela-
cionadas à quantidade de 
recursos que o produtor 
deve buscar junto a uma 
instituição financeira para 
iniciar o plantio;  tamanho 
da área plantada; espécies 
apropriadas para o culti-
vo; preparação do solo e 
colheita. A ideia é sincroni-
zar a construção da fábrica 
com o plantio do produto 
para iniciar a produção 
com matéria-prima do mu-
nicípio, caso isso não ocor-
ra,  serão utilizados produ-
tos de fora do município.

A fábrica está em adiantado processo de instalação no município 

O
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PROJETO COMPRA DIRETA DE 
ALIMENTOS PREVISTO PARA ABRIL

Projeto Compra 
Direta de Alimen-
tos (CDA), criado 

para fomentar a agricultura 
familiar e as boas práticas 
alimentares, em breve deve-
rá ser colocado em prática 
em Vila Pavão.
  Na noite da última quarta-
feira (30), a secretaria de As-
sistência Social e secretaria 
de Agricultura, promoveram 
encontro para apresentar e 
discutir o projeto junto aos 
produtores rurais do muni-
cípio.
  Implantado pela Secretaria 
de Estado de Trabalho, As-
sistência e Desenvolvimento 
Social (Setades), o projeto 
permite que a Prefeitura 
compre os alimentos direto 
do pequeno produtor rural. 
Consiste em selecionar 40 
produtores rurais familiares, 
mais cadastro de reserva, 
por meio de chamada públi-
ca para fornecer os produtos 
que serão repassados pelo 
Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS), à 
rede socioassistencial.

  Para participar, os agri-
cultores precisam estar ha-
bilitados nos quesitos que 
atendam ao perfil socioeco-
nômico definido pelo pro-
jeto. Podem se inscrever fa-
mílias de produtores rurais 
compostas por no mínimo 
02 pessoas, inseridos no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CADÚNICO) e possuidores 
de Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar (DAP pes-
soa física) atualizada.
  O produtor contratado 
vai poder fornecer até R$ 
6.500,00 em alimentos por 
um período de 12 meses.  A 
previsão da secretaria muni-
cipal de Assistência Social é 
que a primeira chamada pú-
blica seja realizada ainda no 
mês de fevereiro.
 Os agricultores familiares 
interessados deverão apre-
sentar a documentação exi-
gida para candidatura em 
data ainda a ser definida, no 
horário de expediente, na 
Secretaria Municipal de As-

sistência Social.
 Definição - O município ela-
borou uma lista de produtos 
que serão adquiridos com 
base na demanda das famí-
lias beneficiadas e da ofer-
ta do agricultor fornecedor 
que inclui verduras, hortali-
ças, frutas, cereais, produtos 
da agroindústria artesanal, 
entre outros. O preço de re-
ferência para aquisição dos 
alimentos, junto aos produ-
tores foi definido pela média 
simples pesquisas de preços 
praticados no mercado local 
ou regional nos últimos 12 
meses.
Assistência - Os agricultores 
contratados para fornecer os 
alimentos receberão orien-
tação e assistência técnica 
dos técnicos da secretaria 
municipal de Agricultura.
Distribuição - A distribuição 
dos produtos será realizada 
de acordo com um crono-
grama elaborado pela equi-
pe técnica do projeto, junto 
com os agricultores familia-
res. No momento da entre-
ga dos produtos na unidade 

receptora, esta deve assinar 
o Termo de Recebimento 
e Aceitabilidade da Unida-
de Receptora, atestando o 
recebimento e a qualidade 
dos produtos adquiridos.
  Todo o gerenciamento do 
programa é por conta do 
município. De acordo com a 
secretária municipal de As-
sistência Social, Alexsandra 
Holz Rossin, inicialmente 
deverão ser beneficiadas 
pelo menos 100 famílias. 
“Para que esses alimentos 
cheguem à mesa dessa famí-
lias, a Prefeitura disponibi-
lizou cerca de 15 servidores 
que atuam nas reuniões com 
produtores, no cadastra-
mento, assistência técnica, 
transporte, distribuição e 
entrega dos alimentos. No 
meu entendimento, esse pro-
jeto tem tudo para se desen-
volver bem em Vila Pavão, e 
gerar benefícios,  tanto para 
os produtores que terão uma 
renda extra, bem como, para 
os beneficiários que recebe-
rão um importante reforço 
alimentar. 

O

Antecipação 
dos salários 
aquece comércio 

Prefeitura Muni-
cipal antecipou 
o pagamento 
dos salário de 

dezembro de todos os 
servidores, assim como, 
o 13º dos aniversarian-
tes do mês e a rescisão de 
contratos dos professo-
res. Já as férias do mês de 
janeiro dos professores 
efetivos, foram pagas no 
dia 28 de dezembro.
  Com a antecipação, a 
prefeitura atende a uma 
tradicional demanda do 
funcionalismo e busca 
estimular as vendas no 
comércio às vésperas do 
natal, injetando uma boa 
dose de recursos na eco-
nomia local.
  Junto com a remunera-
ção foi creditado, ainda, 
na conta do servidor, o 
vale alimentação no va-
lor de R$ 300,00. 
  Segundo o secretário 
municipal de Finanças 
e Orçamento,  foram in-
jetados quase R$ 1.200 
mil reais na economia 
do município no último 

mês do ano.   “Com muito 
esforço e planejamento, 
nesses dois anos de gover-
no conseguimento manter 
o compromisso de pagar 
o salário dos funcioná-
rios dentro do mês traba-
lhado. Sabemos que isso 
deixa nossos servidores 
preparados para os feste-
jos, além de repercutir de 
forma muito positiva na 
economia local”, frisou.
   De acordo com o secre-
tário,   entre as ações em 
benefício aos servidores 
municipais no decor-
rer de 2018, podemos 
citar: revisão anual dos 
salários dos servidores, 
reajuste no valor do ti-
cket alimentação, Bônus 
Valorização da Carreira 
por Tempo de Serviços e 
o Vale Feira no valor R$ 
40,00, em fase de implan-
tação que atingirá todos 
os servidores.
  A prefeitura de Vila Pa-
vão possui em média 460 
funcionários, entre efeti-
vos, contratados e comis-
sionados.

A

 Município recupera estradas

Prefeitura Munici-
pal está trabalhan-
do a todo vapor 

na recuperação da malha 
rodoviária municipal, pra-
ticamente destruída pelas 
chuvas dos últimos meses. 
Além disso, pontes e inúme-
ros bueiros foram construí-
dos nas estradas vicinais 
para permitir o escoamento 
das águas da chuva.
  Por meio das secretarias 
de Obras e Agricultura foi 
colocado em prática um 
plano emergencial de re-
cuperação priorizando as 
estradas mais movimenta-
das, começando pelo Rio XV 
de Novembro, Córrego Boa 

Sorte, Praça Rica, Veloso, 
Luzilândia e Córrego da Ra-
padura
 As ações de melhorias e 
limpeza da cidade também 
não param. A Secretaria de 
Obras elaborou um crono-
grama de ação para atender 
todo o município. Atualmen-
te estão sendo realizadas 
limpeza em ruas e retoque 
em calçamentos da sede, 
limpeza de postos de Saúde 
e escolas; capina e limpeza 
de ruas nas localidades de 
Praça Rica, Conceição do 
XV, Todos os Santos e Todos 
os Anjos.
   Estão na mira para serem 
recuperadas, as estradas 

da região do Assentamento 
Três Corações; São Gonça-
lo passando pelo Córrego 
do Estevão; São Gonçalo 
passando pela Beira Rio a 
Todos os Anjos; Todos An-
jos passando pelo Alecrim, 
Conceição do XV até Praça 
Rica, Córrego da Figueira/
Córrego Rapadura/Luzilân-
dia; Córrego Mutum e Praça 
Rica à sede.
 Segundo o secretário mu-
nicipal de Obras e Serviços 
Urbanos, o plano, é primei-
ro dar condições de trafe-
gabilidade nas principais 
estradas, visando o trans-
porte escolar, escoamento 
de produtos e a movimenta-

ção de veículos particulares 
e depois dar continuidade 
ao trabalho de recuperação 
das demais estradas do in-
terior em forma de rodízio 
como vem acontecendo 
desde o início da atual ad-
ministração.    
  “Nesses períodos de chu-
vas, a maneira de trabalhar 
muda totalmente, a gente 
fica à mercê das emergên-
cias. Sempre acontecem 
solicitação de recuperação 
emergencial. Então, estamos 
trabalhando intensamente 
nesse período de estiagem 
para darmos conta de toda a 
demanda’’, explicou o chefe 
de Obras.

A
Trabalhadores da secretaria de Obras construindo bueiro no Córrego da Rapadura

Por meio das 
secretarias de 
Obras e Agri-
cultura foi co-
locado em prá-
tica um plano 
emergencial de 

recuperacão 
priorizando as 
estradas mais 
movimentadas

ESTÍMULO AO COMÉRCIO                          OBRAS E SERVIÇOS                

O fato do município ter uma 
constituição agrária com-
posta por pequenos agri-
cultores que já cultivam 
alimentos para a própria 
subsistência é um fator de-
terminante” destacou a se-
cretaria.
  O PAA - Até o ano passa-
do, existia no município um 
programa similar, o PAA, 
(Programa de Aquisição de 
Alimentos) que beneficiou 
as famílias em vulnerabili-
dade social, através da dis-
tribuição de alimentos ad-

quiridos da Associação de 
Agricultores de São Roque 
do Estevão com recursos 
repassados pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrá-
rio – MDA, através da CO-
NAB.
 Além das secretarias de 
Assistência Social e Agri-
cultura, dão suporte ao 
projeto, a secretaria de 
Meio Ambiente; Educação;  
Saúde; Incaper e Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, 
Agricultores e Agricultoras 
Familiares de NV e VP.

O produtor poderá fornecer até R$ 6.500,00 em alimentos
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A entrega  da quadra foi bastante comemorada pela comunidade

Prefeito do município, 
inaugurou no último 
sábado, dia 26 de ja-

neiro, a quadra poliesportiva 
da Comunidade da Fazenda 
Veloso.
  O empreendimento, erguido 
ao lado do Cmea Agostinho 
Batista Veloso é o único do 
município a ter incluído no 
projeto um palco para even-
tos. A obra conta ainda com 
quadra de última geração para 
a prática de diversas modali-
dades esportivas e banheiros 
personalizados.
  A entrega da obra foi bastan-
te comemorada pela comuni-
dade. E não é para menos. Em 
decorrência de atraso de de-
sembolso das parcelas de re-
cursos por parte do Governo 
Federal, a construção se ar-
rastou desde o início da ges-
tão passada. No total, foram 
investidos R$ 446.927,00, 
dos quais, R$ 341.250,00 vie-
ram do Governo Federal, por 
meio de emenda do depu-
tado federal Jorge Silva e R$ 
105.677,46, de contrapartida 
da Prefeitura de Vila Pavão.
  O empreendimento vai pro-
piciar a prática esportiva e de 
lazer, tão necessários para a 
saúde e qualidade de vida dos 

estudantes. Sem contar que 
no espaço, a comunidade vai 
poder realizar eventos sociais, 
religiosos, apresentações tea-
trais e shows musicais.
O Prefeito Municipal, falando 
para os presentes, destacou 
que os moradores do “Veloso” 
têm um histórico de partici-
pação efetiva em eventos que 
envolvem o interesses sociais 
e o bem estar da comunidade. 
“Esse é um momento de ale-
gria. Agradecemos ao Sr. Gas-
par Veloso pelo show de fogos, 
aos vereadores, demais autori-
dades e todas as pessoas pre-
sentes. Essa comunidade tem 
como principal característica 
o pertencimento, então, natu-
ralmente, irá cuidar e utilizar 
muito bem desse espaço, por-
que sabe da importância e be-
nefícios da prática esportiva, 
das atividades social e cultu-
rais”, disse o prefeito.
  A comunidade expressou 
o seu contentamento com a 
chegada da quadra, através de 
uma intensa queima de fogos 
de artifícios. Uma das atra-
ções do evento foi a apresen-
tação da Banda Senhor dos 
Passos, da comunidade, que 
na abertura do evento, execu-
tou o Hino Nacional.  

Mais esporte e lazer. Inaugurada quadra 
poliesportiva na comunidade Veloso

O

O empreeendimento é o único do município a ter incluído no projeto, 
um palco, onde a comunidade vai poder realizar eventos sociais, 

religiosos, apresentações teatrais e shows musicais

   A quadra poliesportiva da 
comunidade Veloso deverá re-
ceber o nome de Agneu Aqui-
no de Oliveira (in memoriam), 
o primeiro professor da co-

munidade.   Um projeto legis-
lativo, de autoria do vereador 
Juvenal Médici Ferreira, assi-
nado pela Diretora Escolar e 
por representantes da comu-

nidade,  contendo relatos da 
vida e da luta do homenage-
ado em favor educação na co-
munidade está tramitando na 
Casa de Leis pavoense.

Homenagem ao primeiro professor

om grande participação 
do público, prossegue o 
Campeonato Municipal 

de Futebol Amador de Vila Pa-
vão.
     Um bom público tem compare-
cido aos campos para prestigiar 
as equipes. As últimas rodadas 
foram marcadas por goleadas  e 
jogos de bons níveis. 
    A competição começou no dia 
1º de Dezembro de 2018 com 
partipação de 23 equipes, dividi-
das em três modalidades:  vete-
ranos (cinco equipes), aspirantes 
(nove equipes)  e titulares (nove 
equipes).
    Os jogos serão disputados no 
estádio municipal Orlando Fer-
rari e nos campos de futebol de 
Praça Rica, Todos os Santos, Cór-
rego das Flores, Córrego Cutieira 
e São Gonçalo.

     O Campeonato tem como fina-
lidade desenvolver o intercâmbio 
esportivo entre os desportistas, 
visando a inclusão social, reve-
lar novos talentos, proporcionar 
momentos de lazer e descontra-
ção a todos as pessoas envolvi-
das no evento.
   A fase semifinal da competição 
começa a ser disputada nos dias 
23 e 24 de fevereiro e com isso, 
as rodadas, vão se tornando mais 
emocionantes,  não só pela rivali-
dade, mas também pela vontade 
das equipes em chegar às finais e 
tornarem-se campeãs.
   Os primeiros jogos das finais 
começam a ser disputadas no dia 
10 de março. Os confrontos finais 
que irão revelar as equipes cam-
peãs de cada modalidade estão 
programados para o dia 17 de 
março.

 Campeonato Municipal prossegue 
com jogos nos fins de semana  

 ESPORTES

Os confrontos finais que irão revelar as equipes campeãs de 
cada modalidade estão programados para o dia 17 de março

C

23 equipes, disputam a competição

  Os times que participam do 
Campeonato, recebem todo apoio 
para competir, como arbitragem, 
segurança e material esportivo. 
  Segundo o secretário municipal 

de Esportes e Lazer,  depois de 
um esforço muito grande o mu-
nicípio voltou a realizar o cam-
peonato, que não era realizado à 
aproximadamente cinco anos.

  O campeonato é promovido 
pela Prefeitura Municipal, por 
meio da secretaria de Esportes e 
Lazer com apoio das equipes de 
futebol amador da cidade.


