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  A Administração Municipal vem 
dedicando atenção especial às 
estradas do interior com o objeti-
vo de aprimorar as condições de 
trafegabilidade e segurança ao 
transporte em geral, e dinamizar 
o escoamento das produções lo-
cais. + Pág. 3.

A Secretaria de Agricultura reto-
mou o fornecimento de alevinos 
aos produtores rurais, interrom-
pido no município há pelo menos 
sete anos. Daqui para frente, a 
ação será viabilizada mensalmen-
te, sempre na última sexta-feira do 
mês. + Pág. 2.

Prefeitura quer legitimar 
terrenos na área urbana

Estradas Transferência de Alevinos Comemorações do Dia da Água  
A Secretaria de Meio Ambiente, 
em parceria com a secretária de 
Educação, promoveu  uma pro-
gramação especial nas escolas 
do município para celebrar o 
Dia Mundial da Água, comemo-
rado anualmente em 22 de mar-
ço. + Pág. 6.

A Administração Municipal está legalizando mais de 90 lotes urbanos na sede do 
município para que os posseiros possam obter escritura. Os beneficiários já foram 
notificados e devem comparecer ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC)  
portando a documentação exigida no processo de legalização dos imóveis. +Pág. 6.

 INVENTÁRIO LINGUÍSTICO
 VAI RECONHECER O POMERANO
Uma equipe do Instituto de Investigação e Desen-
volvimento em Política Linguística (IPOL), iniciou 
em Vila Pavão nos dias 15 e 16 de março, a coleta 
de dados para o Inventário da Língua Pomerana. 
Com  isso o pomerano será legitimado como uma 
das línguas inventariadas nacionalmente, assim 
como já acontece com as línguas guarani mbyá, 
talian e asurini do trocará, reconhecidas como 
referência cultural brasileira.+Pág. 5.

Conferência 
discute direitos 
da pessoa idosa

Com o tema “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI 
e o Papel das Políticas Públicas”, a municipalidade re-
alizou na sexta-feira (29), a 1ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa. Durante a conferência fo-
ram apresentados e debatidos os quatro eixos visando 
a melhoria das políticas públicas para os idosos. +Pág. 7.

Município comemora Dia 
Internacional da Mulher. +Pág. 7.

Jornada pedagógica reúne  
profissionais da educação. +Pág. 4

Seminário busca aprimorar 
ferramentas tributárias com
a participação da sociedade. +Pág. 3.
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Legislativo devolve 300 
mil aos cofres municipais

Câmara de vereadores devolveu aos 
cofres do município R$ 300.000,00. 
O ato de devolução do recurso foi re-

alizado no dia 19 de fevereiro, nas dependên-
cias da secretaria de Finanças e Orçamento 
com as presenças do Prefeito Municipal, pre-
sidente da Câmara, secretário de Finanças e 
Orçamento e das tesoureiras Ivanete Flegler 
(Prefeitura) e Nilza Machado de Oliveira 
(Câmara).
  O presidente da Câmara, explicou que o 
montante devolvido à Prefeitura é provenien-
te de sobras de repasses acumuladas, resul-
tado de economia feita por gestões anterio-
res.  “Quando assumi a presidência da Mesa 
Diretora em Janeiro passado fiz um levanta-
mento e percebi que esse capital se encontra-
va parado, sem utilização nenhuma. Então, 
decidimos devolve-lo à Prefeitura para que 
o Executivo possa investi-lo em aéreas de ne-
cessidade do município”, disse o presidente.
 O secretário municipal de Finanças e Orça-
mento, afirma que por se tratar de recurso ex-
tra, esse dinheiro não pode ser utilizado

A

                                   INCENTIVO À DIVERSIFICAÇÃO

O recurso é proveniente de sobras de repasses acumuladas, 
resultado de economia feita por gestões anteriores

Daqui para frente, a ação será viabilizada mensalmente, sempre na última sexta-feira do mês

para despesas de custeio. Foi depositado em con-
ta específica para atender as demandas de 
investimento e vai ajudar a administração 
a efetivar novas ações previstas para o ano 
corrente, como por exemplo, a construção de 
uma praça no centro da cidade.
   Uma devolução de recursos tão significa-
tiva como esta, seguramente, nunca havia 
sido feita no município. Historicamente, não 
é uma prática muito comum em Vila Pavão. 
Em algumas gestões do passado, foram feitos 

alguns repasses para o Executivo, porém, de 
peque na monta.
  O Prefeito do município parabenizou o pre-
sidente do legislativo pela iniciativa.  “A de-
volução desse considerável recurso é um ato 
nobre da Mesa Diretora desta Casa de Leis. 
Prova que o relacionamento entre a Câmara 
e Prefeitura é de harmonia e cooperação. É 
também uma demonstração de como os po-
deres devem se relacionar”, pontuou o pre-
feito.

Programa de transferência 
de alevinos é resgatado

                                FINANÇAS

Secretaria de Agricultura retomou o 
fornecimento de alevinos aos produ-
tores rurais, interrompido no muni-

cípio há pelo menos sete anos.
  Daqui para frente, a ação será viabilizada 
mensalmente, sempre na última sexta-feira 
do mês, em parceria com os agricultores que 
irão comprar os alevinos, cabendo ao muni-
cípio, a organização de um cadastro de cria-
dores, transporte e distribuição do produto.
  Nessa primeira remessa, entregue na últi-
ma sexta-feira (29), foram atendidos cinco 
produtores do município, totalizando 5.500 
alevinos. Conforme o secretário municipal 
de Agricultura, foi feito um levantamento, 
levando em consideração a qualidade, ori-

gem, os custos e variedade dos alevinos. Aí 
se chegou à conclusão que seria viável ad-
quirir os alevinos de criadores do município 
de Itarana, região centro-serrana do Estado.
 A iniciativa tem por objetivo aumentar a 
oferta do pescado na região, dando maior se-
gurança alimentar, além de possibilitar uma 
nova opção de renda para as famílias. “A 
diversificação na propriedade é importante 
e o peixe se destaca como uma boa opção 
para o consumo próprio e comercialização 
da produção excedente ”, comentou o secre-
tário.
  “Essa primeira remessa, foi realizada a títu-
lo de teste, uma vez que havia a preocupação 
que pudesse haver perda, devido à distância 

a percorrer até Vila Pavão. Mas o resultado 
foi melhor do que esperávamos. Os alevinos 
chegaram ao município em ótimas condi-
ções“, completou. 
  Estão sendo disponibilizadas várias espé-
cies, como, tilápia (três espécies), carpa, 
catt-fisch, curimatã, lambari, piau, pintado, 
pirarucu, trairão, tucunaré e vários outras.
  Os filhotes de peixe são repassados aos 
agricultores a preço de custo. O pagamento 
é feito via boleto na conta bancária do for-
necedor. 
  O agricultor interessado em adquirir os 
alevinos deve passar na Secretaria de Agri-
cultura no horário de expediente para fazer 
o seu cadastro.

A
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Evento reuniu diversos segmentos da sociedade pavoense

stimular a população 
a participar do pro-
cesso de desenvolvi-

mento do município, através 
do cumprimento das obriga-
ções, mas também de cobrar 
os seus direitos exigindo do 
governo a correta aplicação 
dos recursos públicos. Este 
foi um dos objetivos do se-
minário de Educação Tribu-
tária realizado em Vila Pavão 
no início da tarde da última 
quinta-feira (28).
  O evento que está inserido 
no Programa Estadual de 
Educação Tributária reuniu 
no auditório do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, centro 
da cidade, diversos segmen-
tos da sociedade pavoense.
 O seminário foi idealizado 
para mostrar à sociedade 
local o impacto do Progra-
ma de Educação Tributária 
nas finanças do Município e 
a partir de essa ação traba-
lhar a consciência tributária 
nas escolas públicas e priva-
das, levando aos estudantes 
temas relacionados com ci-
dadania e gestão pública. É 
estimulado pelo Governo do 
Estado/Sefaz-ES, e realiza-
do pela Prefeitura Municipal 
por meio das Secretarias de 
Finanças e Orçamento, Edu-
cação e Agricultura.

Palestras

  O seminário contou com 
duas palestras de conteúdo. A 
primeira abordou o tema – “A 
Educação Tributária Contri-
buindo Positivamente na Ad-
ministração Municipal” e foi 
proferida pelo Coordenador 
EAD – Disseminadores de 
Educação Fiscal/PEET/ESAF, 
Arthur Sérgio Rangel Viana, 
que exibiu um vídeo contan-
do a história dos tributos e 
apresentou metodologias de 
trabalho em sala de aula so-
bre o tema.
   A segunda palestra foi pro-
ferida por Francisco Costa 
de Andrade, Coordenador do 
Grupo Estadual de Educação 
Tributária da SEFAZ. Nela foi 
abordado o tema IPM – Índi-
ce de Participação dos Muni-
cípios e IPVA, uma receita de 
sucesso para os municípios 
capixabas, com o palestrante 
destacando a importância do 
Produtor Rural no processo 
de aumento da arrecadação 
de ICMS através da emissão 
da Nota Fiscal do Produtor, 
e as formas de conscientizar 
e estimular os proprietários 
de veículos a emplaca-los no 
município, tendo em vista 
que 50% do valor do Imposto 
retornam para o município.

A

As principais estradas já foram patroladas e encontram- se em boas condições de trafegabilidade

SEMINÁRIO BUSCA APRIMORAR AS FERRAMENTAS 
TRIBUTÁRIAS COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

                                FINANÇAS

O seminário contou com 
duas palestras de conteúdo, 
proferidas por profissionais 
da Sefaz-ES

Programa Municipal de 
Educação Tributária

  
  O programa foi instituído em 
Vila Pavão no ano de 2006 
pela Lei nº 543/20006, com o 
objetivo geral de propiciar aos 
indivíduos a conscientização e 
educação tributária por meio 
de ação permanente, visando 
à formação de cidadãos e ao 
exercício pleno da cidadania.
   O secretário municipal de 
Finanças e Orçamento Valde-
cir Berger durante pronuncia-
mento salientou que o tema 
”Educação Tributária” não é 
totalmente desconhecido no 
município. “No painel na en-
trada do recinto vocês pude-
ram ver algumas fotos e regis-
tros de ações desenvolvidas 
em outras épocas. Gostaria de 

lembrar que no ano de 2001, 
realizamos o primeiro seminá-
rio sobre esse assunto. Naque-
la ocasião fazíamos algumas 
indagações do tipo: Para que 
serve a educação tributária, 
qual a importância de falar so-
bre isso nas escolas, também 
com os produtores rurais, e 
em que isso poderia ajudar o 
município? Nossa caminhada 
completa 18 anos. Uma se-
mente foi plantada, germinou 
e deu resultados importantes 
para o município”, disse.

O Nac
  O secretário reconheceu que 
a criação do NAC foi um mar-
co para o início de várias con-
quistas, a começar pelo aten-
dimento ao produtor que foi 
facilitado no que diz respeito 

às questões de documentação 
da sua propriedade. Antes, 
tudo era feito na Agência da 
Receita em Nova Venécia. Um 
Termo de Acordo de Coope-
ração com a Sefaz foi firmado 
e vários treinamentos foram 
realizados através dessa par-
ceria em busca de conheci-
mentos. – “Foi nessa época 
que entendemos o conceito de 
Valor Adicional Fiscal, da im-
portância da Produção Agrí-
cola no critério de apuração 
do IPM, do combate à evasão 
fiscal através da conscienti-
zação tributária, enfim, foram 
momentos de muito aprendi-
zado”, afirmou Valdecir.
   A Equipe do NAC esteve pre-
sente no evento e contribuiu 
para a exposição de materiais 
como cartilhas, folders, fotos 

de vários eventos de ações 
realizadas nos anos de 2006 
a 2009, com destaque para o 
álbum de figurinhas que teve 
repercussão no estado, servin-
do de inspiração para outros 
municípios.

Avaliação 
  O secretário de Finanças do 
município avaliou como po-
sitivo o evento. Para ele, é 
importante a retomada das 
campanhas promocionais da 
Nota Fiscal e outras ações que 
buscam estimular a população 
a participar do processo de de-
senvolvimento do município, 
através do cumprimento das 
obrigações, mas também de 
cobrar os seus direitos exigin-
do do governo a correta apli-
cação dos recursos públicos.

E

Prefeitura trabalha no melhoramento 
de estradas no interior do município

                                OBRAS E SERVIÇOS

Administração Muni-
cipal vem dedicando 
atenção especial às es-

tradas do interior com o obje-
tivo de aprimorar as condições 
de trafegabilidade e segurança 
ao transporte em geral, e dina-
mizar o escoamento das produ-
ções locais. Com esse intuito, no 
mês de janeiro, a secretaria de 
Obras iniciou o serviço de recu-
peração, abertura e construção 
de bueiros nas estradas do in-
terior.
  Desde início da atual admi-
nistração, o Governo Municipal 
vem realizando periodicamente 
o melhoramento das estradas, 
através de rodízio, começando 
pelas regiões mais afetadas.
  As boas condições das estra-
das estão ligadas a fatores cli-
máticos. Se chove muito é cer-
to que a colheita será boa, mas 
também, temos que levar em 
consideração que as chuvas da-
nificam as estradas, e enquanto, 
há incidência de chuva, a prefei-

tura fica impedida de realizar a 
recuperação das mesmas.
  O município de Vila Pavão 
possui uma malha rodoviária 
extensa, por isso, a recuperação 
de todas as estradas é lenta e 
trabalhosa.
  O secretário municipal de 
Obras e Serviços conta que o 
trabalho obedece a um planeja-
mento que visa recuperar toda 
a malha rodoviária municipal 
de forma gradativa e regiona-
lizada, córrego a córrego, afim 
de evitar o deslocamento des-
necessário de maquinário para 
longas distâncias, o que leva o 
município a economizar com-
bustível, tempo e o desgaste de 
equipamentos.
  “Não temos como atender to-
das as regiões de uma só vez. O 
serviço geralmente é iniciado 
pelos locais onde a situação é 
mais crítica. Temos compromis-
so com os produtores de todas 
as regiões. Por isso, digo: Podem 
ficar tranquilos que a região de 

vocês também será atendida”, 
garante o secretário.
  Na contabilidade do secretá-
rio, as principais estradas já 
foram patroladas e encontram- 
se em boas condições de trafe-
gabilidade. Foram recuperadas 
estradas na região de Beira Rio 
XV de Novembro, Veloso, Boa 
Sorte, Praça Rica, Conceição do 
XV (Cascudo), Córrego da Poaia, 
parte do Córrego do Alecrim, 
estrada principal sentido São 
Gonçalo, Beira Rio São Gonçalo, 
Córrego do Estevão, Córrego da 
Lapa, Barra do Socorro e Barra 
de Todos os Santos.
  Nas últimas semanas as má-
quinas trabalharam  no Córrego 
Paraiso, Córrego Quati e adja-
cências. Na sequência foram  
deslocadas para a região do 
Córrego São Sebastião, Todos 
os Anjos, Córrego Santa Filome-
na e Córrego Figueira. Córrego 
Peneira, Córrego  Mutum,  entre 
outras comunidades, serão as 
próximas a serem beneficiadas.

  Além do serviço de recupe-
ração de estradas, a secretaria 
de Obras vem trabalhando na 
sede, nos distritos e locali-
dades do interior, realizando 
limpeza e capinação em pátios 
de escolas, postos de saúde, de 
ruas, nos consertos de meio fio 
e calçamento, entre outras de-
mandas.

  Na realização do serviço, a 
prefeitura utiliza maquinário 
próprio com patrois, retro-es-
cadeiras, caminhões e outros.   
Para reforçar o trabalho foram 
contratadas patrois e escava-
deira hidráulica. Os serviços da 
porteira para dentro, como por 
exemplo, confeccão de carrea-
dores, terreiros e estradas nas 

propriedades estão sendo exe-
cutado pela secretaria de Agri-
cultura. De acordo com o secre-
tário, José Henquique Martins, 
inicialmente estão sendo aten-
didos os produtores da região 
de Beira Rio XV de Novembro e 
Praça Rica que devido ao perí-
odo chuvoso não foram atendi-
dos no ano passado.
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JORNADA PEDAGÓGICA REÚNE GESTORES E 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

                                EDUCAÇÃO

No total, participaram do evento 185 funcionários públicos entre, 
professores, diretores, pedagogos, secretárias escolares e equipe da SEMED

Prefeitura Muni-
cipal, por meio da 
secretaria munici-
pal de Educação, 

realizou nos dias 7 e 8 de 
março a Jornada Pedagógi-
ca de 2019.
  No total, participaram do 
evento  185 funcionários 
públicos, entre, professores 
, diretores , pedagogos es-

colares ,  secretárias  esco-
lares e equipe da SEMED. 
O evento contou com a par-
ceria da editora FTB e acon-
teceu no auditório da EMEF 
Professora Esther da Costa 
Santos com o tema: “Um 
Novo Olhar Para Os Dife-
rentes Modos De Aprender 
e Ensinar”.
   A proposta da jornada pe-

dagógica 2019 é refletir a 
partir do currículo as com-
petências socioemocianais 
e sua aplicabilidade pelos 
professores para formar 
cidadãos com competên-
cias e habilidades capazes 
de entender e intervir na 
sociedade, criar soluções, 
expressar-se, comunicar-
se, fazer escolhas, defen-

der ideias, lidar com suas 
emoções, fazer-se respeitar 
e promover o respeito ao 
outro, para uma sociedade 
mais democrática, inclusi-
va e sustentável.
  A abertura oficial contou 
com as presenças do prefei-
to do município; da secretá-
ria municipal de Educação, 
do coordenador comercial 

da editora FTB Fabrício Pe-
rez; diretores, professores, 
entre outros profissionais 
da área da educação.
  A programação incluiu 
apresentação cultural (pro-
jeto Arte e Cultura da Esco-
la); Palestras: Matriz dos 
saberes (Educação Voltada 
para Integralidade do Su-
jeito), ministrada pelo pro-

fessor Sylvio Olavo Conti 
Junior; Currículo na Prática 
da Sala de Aula: A Luz das 
Competências por  Lucas 
Pestana; mesas  redondas 
mediadas pelas professo-
ras Nicélia Lauer Berger e  
Kedyma Boone Rodrigues;  
sorteio de prêmios e dis-
tribuição de rosas para as 
mulheres .

A

Prefeitura Muni-
cipal, através da 
Secretaria de Edu-
cação (SEMED), 

promoveu na tarde última 
quinta-feira (7), o I Treina-
mento para Manipuladores 
de Alimentos, direcionado 
a todos os Auxiliares de 
Serviços Gerais (ASG) liga-
dos à Secretaria.
   O treinamento foi reali-
zado no auditório da EMEF 
Esther da Costa Santos e 
ministrado pela atual nu-
tricionista responsável 
técnico da Alimentação 
Escolar, Rahyza Valbusa 
Cheibub, com o apoio da 
equipe SEMED em, especial 
da Secretária Municipal de 
Educação, Arlete Ramlow 
de Souza, que não mediu 
esforços para que o evento 
ocorresse.
  No treinamento foram de-
batidos temas essenciais 
para a adequada e higiênica 
manipulação de alimentos, 
referenciados na RDC 216 
(Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços 

de Alimentação). Dentre os 
assuntos abordados esta-
vam: Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTAs); hi-
giene pessoal e do manipu-
lador de alimentos; higiene 
da cozinha e dos utensílios, 
higienização dos alimen-
tos; cuidados e etapas do 
descongelamento seguro 
de alimentos; organização 
e higiene de geladeiras, 
freezers e estoques secos; 
armazenamento e controle 
quanto a data de validade 
dos alimentos.
   A tarde foi bem descontra-
ída e todos os participantes 
puderam levar para casa 
um livro de receitas rela-
cionado ao aproveitamento 
integral dos alimentos. O 
livro continha em média 20 
receitas, dentre elas, doces 
e salgados, todas seleciona-
das pela nutricionista que 
fez questão de colocar re-
ceitas com os ingredientes 
que a Alimentação Escolar 
e que a Agricultura Fami-
liar do município fornecem. 
Além do livro de receitas, 

os participantes tiveram a 
oportunidade de provar e 
aprovar duas das receitas 
que levariam para casa, 
posteriormente: o bolo de 
Casca de Banana e o Sal de 
Ervas e, ao final, ainda re-
ceberam uma linda home-
nagem ao Dia Internacional 
da Mulher.
   Entre as práticas ensina-
das, podemos destacar, a 
elaboração do sal de ervas, 
para agregar valor nutri-
cional ao sal de cozinha e 
ao mesmo tempo, reduzir 
o seu consumo. “O sal de er-
vas é um sal que leva sal co-
mum de cozinha em menor 
quantidade e várias ervas 
desidratadas comuns nas 
hortas da região como, por 
exemplo: alecrim, manjeri-
cão, salsa. Essas especiarias 
quando unidas ao sal, agre-
gam sabor, aroma e mais 
saúde, pois elas são medici-
nais. O sal de ervas é para ser 
utilizado em substituição do 
sal comum de cozinha. Com 
isso, haverá menor consumo 
do sal, já que durante o pre-

Servidores da educação recebem
capacitação em manipulação de alimentos

paro do sal de ervas, é adi-
cionado bem menos sal e 
mais ervas secas, o que de 
forma, indireta, irá prevenir 
o surgimento de diversas do-
enças ligadas ao alto consu-
mo de sal, como, por exem-
plo, a hipertensão arterial e, 
ainda, estimular o cultivo de 
hortas nas escolas”, ensinou 
Rahyza .
 “Esse encontro para nós foi 
um grande bate-papo, onde 
todos que estiveram ali pu-
deram somar conhecimen-

tos. Foi bem descontraído 
com dinâmicas que arranca-
ram gargalhadas. A intenção 
de presentear os participan-
tes desse treinamento com 
um livro de receitas ligado 
ao aproveitamento integral 
dos alimentos, foi estimular 
à escola ao menor desperdí-
cio de alimentos e mostrar 
para as ASGs que preparam 
a alimentação escolar, que 
sim, podemos aumentar o 
valor nutricional da nossa 
merenda já que, há estudos 

que apontam que as partes 
descartadas dos alimentos 
como cascas e talos, podem 
conter, muitas vezes, mais 
nutrientes do que a polpa de 
comum consumo pela popu-
lação”, completou a nutri-
cionista.
  Num outro momento, as 
mulheres foram homenage-
adas com rosas e uma lin-
da mensagem, uma forma 
simples, porém carinhosa 
de reconhecer a dedicação, 
carinho e amor ao trabalho.

A

A capacitação foi realizada no auditório da Emef Esther da Costa Santos 

A proposta da jornada pedagógica 2019 é refletir a partir do currículo as competências socioemocianais

   Curta a nossa página no facebook : https://www.facebook.com/prefeituravp/
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   Uma equipe do Insti-
tuto de Investigação e 
Desenvolvimento em 
Política Linguística 
(IPOL), iniciou em Vila 
Pavão nos dias 15 e 16 
de março, a coleta de 
dados para produzir o 
Inventário da Língua 
Pomerana ( ILP).
  O objetivo do ILP é efe-
tuar registros da língua 
e produzir dados sobre 
ela, documentar a pre-
sença da fala em uso 
nos diversos municípios 
incluídos na pesquisa, 
fomentar a preserva-
ção, conscientizar os 
falantes da importância 
de sua língua, valorizar 
suas identidades e levar 
às comunidades o co-
nhecimento acerca dos 
seus direitos linguísti-
cos. Além disso, a ini-
ciativa promove o for-
talecimento da cultura 
pomerana.
  O Inventário possibili-
tará o reconhecimento 
da variedade pomerana 
como Língua Brasilei-
ra de Imigração e, con-
sequentemente, como 
Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil, ali-
nhando-a à Política do 
Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística 
(INDL), desenvolvida 
pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN).
  As politicas linguísticas 
são importantes para 
garantir os direitos das 

pessoas que falam lín-
guas que não seja o por-
tuguês. O IPHAN estima 
que mais de 250 lín-
guas sejam faladas no 
Brasil entre indígenas, 
de imigração, de sinais, 
crioulas e afro-brasilei-
ras, além do português 
e de suas variedades. 
Esse patrimônio cultu-
ral é desconhecido por 
grande parte da popu-
lação brasileira, que se 
acostumou a ver o Bra-
sil como um país mono-
língue.
   Com  isso o pomerano 
será legitimado como 
uma das línguas inven-
tariadas nacionalmente, 
assim como já acontece 
com as línguas guarani 
mbyá, talian e asurini 
do trocará, reconhe-
cidas como referência 
cultural brasileira.
   A linguagem dos pome-
ranos já é reconhecida 
como patrimônio cultu-
ral pela Constituição do 
Espírito Santo e tam-
bém é língua cooficial 
em cinco municípios do 
Estado: Santa Maria de 
Jetibá, Domingos Mar-
tins, Vila Pavão, Pancas 
e Laranja da Terra.
   Em Vila Pavão, o po-
merano foi co-oficiali-
zado em 2009, por meio 
da lei municipal 671, 
uma forma de preservar 
a cultura, incentivar o 
seu uso e aprendizado, 
além de libertar os fa-
lantes da discriminação 

que vinham sofrendo.
   O trabalho no municí-
pio conta com a parceria 
da Prefeitura Municipal, 
através da secretaria 
municipal de Cultura e 
Turismo.

Encontro na Câmara
  
   A proposta de trabalho 
desenvolvido pelo IPOL 
foi apresentada em en-
contro no plenário da 
Câmara Municipal tar-
de do dia 15 de março 
com as presenças das 
pesquisadoras do IPOL 
Mariela Silveira, Renata 
Fonseca Galart e Nel-
biana Veloso Beilke; dos 
ativistas culturais Arno 
Stuhr e Solineia Thon 
Stuhr; das educado-
ras Lilian Jonat Stein e 
Síntia Bausen; Prefeito  
Municipal; secretarios, 
vereadores,  servido-
res públicos; sociólo-
go e pesquisador Jorge 
Kuster Jacob; represen-
tantes dos grupos fol-
clóricos; promotores 
culturais; diretores de 
escolas;  gerentes de 
instituições financeiras, 
Sicoob e Banestes;  pas-
tores, entre outros.
   As famílias pomera-
nas estavam represen-
tadas pelo casal Ger-
mano Wutke/ Jamila 
e o neto Adryan Diego 
Wutke que abrilhantou 
a reunião com uma bela 
apresentação de acor-
deon.     

 

                                CIDADANIA

  O trabalho abrangerá, 
inicialmente, os mu-
nicípios de Santa Le-
opoldina, Santa Maria 
de Jetibá, Pancas, Vila 
Pavão, Itaguaçu, La-
ranja da Terra, Afonso 
Claudio e Domingos 
Martins. “Basicamen-
te, a gente se preocupa 
com as questões dos di-
reitos linguísticos nas 

comunidades falantes 
das línguas brasileiras. 
Num outro momento 
a coleta de dados será 
estendida a alguns mu-
nicípios dos Estados do 
Rio Grande Sul , Santa 
Catarina e Rondônia, 
onde se concentra co-
munidades grandes de 
descendentes de Pome-
ranos”, informou a pes-

quisadora do IPOL Ma-
riela Silveira.
   O Inventário terá como 
produtos: um livro com 
a análise dos dados da 
língua pomerana, ima-
gens das comunidades 
visitadas e também um 
documentário produzi-
do em parceria com os 
produtores Arno Stuhr 
e Solinéia Thom Stuhr.

As famílias pomeranas estavam  bem representadas 

O sociólogo Jorge Kuster Jacob é um estudioso da cultura pomerana 
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IPOL FAZ INVENTÁRIO PARA 
RECONHECER LÍNGUA POMERANA
O Inventário possibilitará o reconhecimento do 
pomerano como Língua Brasileira de Imigração

Visite o portal do município: http://www.vilapavao.es.gov.br
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TERRENOS NA ÁREA URBANA  
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                                ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

stá tramitando na 
Casa de Leis Pavo-
ense, em Regime de 

Urgência Especial, o proje-
to de Lei nº 016/2019, de 
autoria do Executivo Muni-
cipal que busca autorização 
legislativa para doar imó-
veis urbanos, integrantes 
das áreas de terras  de pro-
priedade do Erário Público 
a mais de 90 posseiros do 
município.
   Os lotes urbanos encon-
tram-se devidamente re-
gistrados no Cartório do 1º 
Oficio da Comarca de Nova 
Venécia, conforme deter-
minação da justiça.
 Na mensagem que acom-
panha o projeto, a assesso-
ria técnica da Prefeitura ex-
põe que a doação ocorreu 
no ano de 2010 e a lei que 
a autorizou, fixou um pra-
zo de 12 meses para que o 
município promovesse

Os beneficiários já foram notificados e devem comparecer no NAC portando 
CPF, RG, comprovante de residência, documento do terreno e planta do imóvel 

(com ART) para dar início ao processo de posse dos imóveis

A

E

 a doação dos imóveis aos pos-
seiros.   Por sua vez, à época da 
doação, por razões desconhe-
cidas, o município não con-
seguiu efetivar a doação dos 
imóveis  no prazo estipulado 

em  lei, e em 2013, o Estado 
do Espirito Santo moveu ação 
judicial, visando a reversão da 
doação pelo não cumprimen-
to do encargo pelo município 
no prazo legal.

 Diante da situação posta, a 
administração atual, para não 
ver frustrado o sonho dos 
posseiros, que tanto desejam 
regularizar seus imóveis, para 
fins diversos, fez proposta de 

acordo,  licitando novo prazo 
para cumprimento do dispos-
to na Lei Estadual  que trata 
da doação, o que foi aceito 
pelo Estado e homologado por 
sentença, restabelecendo

novo prazo de 12 meses 
para que a municipalidade 
cumpra o encargo previsto 
na Lei, qual seja, efetivar as 
doações aos atuais possei-
ros.
  Em seu artigo 4º, o projeto 
de Lei que trata do assunto, 
observa que as despesas 
relativas  à lavratura de es-
critura publica de doação, 
junto ao Cartório do 1º Ofí-
cio da Comarca de Nova Ve-
nécia correrão por conta do 
beneficiário donatário.
  Segundo o  Núcleo de Aten-
dimento ao Contribuinte 
(NAC) de Vila Pavão, todos 
os beneficiários já foram 
notificados e devem com-
parecer ao setor portando 
CPF, RG, comprovante de 
residência, documento do 
terreno e planta do imóvel 
(com ART) para dar início 
ao processo de posse defi-
nitiva dos 

Vista panorâmica da cidade de Vila Pavão 

 Dia da Água é comemorado 
em parceria com as escolas 

                                MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal, 
por meio da secreta-
ria de Meio Ambiente, 

em parceria com a secretária de 
Educação, promoveu  uma pro-
gramação especial nas escolas 
do município para celebrar o Dia 
Mundial da Água, comemora-
do anualmente em 22 de março 
para chamar a atenção sobre a 
importância da água doce e de-
fender a gestão sustentável dos 
recursos hídricos.
  A programação começou na 
semana anterior com palestras 
na Emef Professora Esther da 
Costa Santos, Ceier e nos Cmeas 
Agostinho Batista Veloso, Artur 
Pagung e Luiza Souza Barros, 
ministradas pelos profissionais 
da secretaria de Meio Ambiente.
 A culminância do projeto acon-
teceu na manhã do dia 22 de 
março (sexta-feira), com  mo-
mento solene no ginásio polies-
portivo da Comunidade Veloso,  
e presença de alunos dos três 
Cmeas e Ceier,  professores,  pais 
de alunos, autoridades munici-
pais, entre outros.
   O encerramento do trabalho foi 
coroado com replantio de espé-
cies nativas, visando a recupera-
ção de encostas de uma nascente 

em uma propriedade nas ime-
diações da comunidade.
   O replantio foi executado pelos 
alunos com orientação das equi-
pes escolares e das secretarias 
de Meio ambiente e Educação.  
No replantio foram utilizadas 
mudas de ipê, sapucaia, jenipa-
po, açaí, palmeira, pau d’alio, ja-
tobá,  entre outras,  produzidas 
em  parceria com o viveiro mu-
nicipal de Boa Esperança com 
sementes doadas pelos  agricul-
tores da região.

Equipe 

  O planejamento em edu-
cação ambiental é a espi-
nha dorsal do processo de 
preservação do meio am-
biente. Para trabalhar a 
questão, a  municípalida-
de concedeu uma equipe 
de profissionais e montou 
um setor dentro da secre-
taria de Meio Ambiente 
especificamente para di-
recionar atenção que o 
tema requer.

Parcerias 
   No entendimento do secretá-
rio municipal de Meio ambiente 

Braz Marré, a comemoração do 
Dia Mundial da Água no muni-
cípio foi o ponto de partida para 
a equipe da secretaria de Meio 
Ambiente levantar um conjun-
to de questões relacionadas ao 
meio ambiente. Primeiro, deixar 
claro a importância da água para 
a manutenção da vida de todos 
os seres vivos. Outro ponto des-
tacado foi a possibilidade real de 
se produzir água. Agora, produ-
zir água não envolve só a prote-
ção das encostas de nascentes, 
envolve vários fatores como pre-
servação das matas, replantio 
em curva de nível, construção de 
caixas secas, entre outras ações.
    A integração da sociedade, 
através dos estudantes, profes-
sores e pais de alunos e o Po-
der Público representado pelas 
secretarias de Meio Ambiente e 
secretaria de Educação em torno 
de um objetivo comum  foi outro 
objetivo alcançado. “A lição que 
ficou desse evento é que podemos 
fazer preservação ambiental  uti-
lizando parcerias. O agricultor, 
a escola e a secretaria de Meio 
Ambiente claro que podem fazer 
sozinhos, mas se juntarmos os 
parceiros, o trabalho será muito 
mais abrangente”, disse.

  Próximas ações

“O Dia da Água foi o ponto 
de partida. Já nos reunimos 
para avaliar o evento, e ao 
mesmo tempo planejar os 
próximos passos.  Daqui 
para frente ações como 
esta, serão desenvolvidas 

constantemente no municí-
pio, assim, certamente, em 
breve estaremos colhendo 
os frutos. Para a semana do 
Meio Ambiente, comemo-
rada no mês de junho e no 
dia da árvore, comemorado 
no final de setembro,  a se-
cretária de Meio Ambiente 

e parceiros está preparan-
do programações especifi-
cas  com várias atividades, 
envolvendo as comunida-
des e escolas do município”, 
destacou a Engenheira Sa-
nitarista e Ambiental  da 
Prefeitura Talita Alves De 
Carvalho Tones.

O evento reuniu alunos dos três Cmeas e do Ceier
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 CAPACITAÇÃO 

CONFERÊNCIA DEBATE 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA

om o tema “Os De-
safios de Envelhe-
cer no Século XXI e 

o Papel das Políticas Públi-
cas”, a Prefeitura de Vila Pa-
vão, por meio da secretaria 
de Assistência Social e seus 
serviços, realizou na sexta-
feira (29), a 1ª Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa.
   O evento foi realizado no 
auditório do Centro de Re-
ferência de Assistência So-
cial (Cras), e reuniu idosos 
de todo o município que 
puderam participar das 
discussões e ações voltadas 
para a terceira idade.
 As atividades começaram 
pela manhã com creden-
ciamento; café da manhã; 
abertura solene com forma-
ção da mesa de autorida-
des; plenária de leitura do 
regimento para aprovação; 

Palestra “Os Desafios de 
Envelhecer no Século XXI 
e o Papel das Políticas Pú-
blicas”; almoço; discursão 
de grupos; apresentação 
das propostas e eleição dos 
delegados para conferência 
estadual com previsão de 
acontecer em junho.
   Durante a conferência fo-
ram apresentados e debati-
dos os quatro eixos visando 
a melhoria das políticas 
públicas para os idosos que 
são eles: 1º – Direitos Fun-
damentais na Construção 
/Efetivação das Políticas 
Públicas. Sub eixos: Saúde, 
Assistência Social, Previ-
dência, Moradia, Transpor-
te, Cultura, Esporte e Lazer 
; 2º – Educação: Asseguran-
do Direitos e Emancipação 
Humana; 3º – Enfrentamen-
to da Violação dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa e 

4º – Os Conselhos de Direi-
tos: Seu Papel na Efetiva-
ção do Controle Social na 
Geração e Implementação 
das Politica Públicas.
  “Neste espaço democrá-
tico, a proposta da pales-
tra intensificou a reflexão 
sobre os direitos da Pes-
soa Idosa sob implicação 
das políticas públicas e o 
comprimento como forma 
de assegurar a efetivação 
dos direitos fundamentais, 
desde as competências de 
cunho político ao familiar”, 
comentou a palestrante 
Alyne Rossow Litig, estu-
dante de psicologia do 9º 
período da faculdade Mul-
tivix.
 A secretária municipal 
de Assistência Social, afir-
mou que o debate tem to-
tal apoio da Administração 
municipal

O B R A S    

O evento foi realizado no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Durante a conferência foram apresentados e debatidos os quatro 
eixos visando a melhoria das políticas públicas para os idosos

C

  “A conferência é um es-
paço extremamente im-
portante, pois, é neste 
momento que a socieda-

de civil e Poder Público 
tem oportunidade de 
colocar no papel pro-
postas a nível municipal, 

estadual e federal que se 
transformam em políti-
cas públicas”, destacou a 
secretária.

                                HOMENAGEM ÀS MULHERES

prefeitura Munici-
pal, por intermé-
dio da secretaria 

de Assistência Social/
Cras/Creas, promoveu 
na tarde do dia 8 de mar-
ço, uma grande ação em 
comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher.
   O evento aconteceu na 
sede do Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social (Cras), no bairro 
Ondina, onde foram de-
senvolvidas ações simul-
tâneas, por voluntários, 
voltadas para a saúde, 
embelezamento e bem 
estar da mulher.
    O evento foi aberto a 
todas as mulheres. “o 
encontro objetivou pro-
porcionar momentos 
de descontração e lazer, 
além disso, foi uma for-
ma de reconhecer a im-
portância das mulheres 
no desenvolvimento do 
município, construção da 
família, na sociedade, e 

em ações corriqueiras do 
seu dia a dia”, destacou a 
secretária de Assistência 
Social Alexsandra Holz 
Rossim.
  A programação incluiu 
aferição de pressão arte-
rial pela equipe da secre-
taria municipal de Saúde; 
corte de cabelo (Salão 
do Souza); maquiagem; 
manicure; sobrancelhas; 
lanches, além de sorteio 
de diversos prêmios, do-
ados pelos empresários 
locais.
   As crianças usuárias dos 
serviços assistenciais do 
Cras, também receberam 
atenção especial.
  Marcaram presença na 
evento, o Prefeito Muni-
cipal; o vice-prefeito; os 
secretários municipais 
Cultura e Turismo e Ad-
ministração e Recursos 
Humanos,  a chefe de ga-
binete Ingrid Wutke da 
Costa, a vereadores,  en-
tre outros. O evento foi aberto a todas as mulheres

A

 Município comemora dia
 internacinal da mulher  
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Atlético Pavoense conquista o campeonato

 CAMPEONATO MUNICIPAL

Santos e São Gonçalo são campeões 
ma grande festa com 
apoio maciço das torci-
das marcou o encerra-

mento do Campeonato Municipal 
de Futebol Amador de Vila Pavão.  
Pelos cálculos dos organizadores 
mais de duas mil pessoas com-
pareceram à Arena Beira Rio, em 
São Gonçalo, interior do municí-
pio,  para prestigiar os jogos das 
finais entre Santos de Vila Pavão 
x Cruzeiro de Córrego das Flores 
(Aspirantes) e São Gonçalo x Pra-
ça Rica (Titulares) que revelaram 
os campeões nas duas modalida-
des.
    Os jogos das finalíssimas foram 
de alto nível e marcados por be-
las defesas dos goleiros e jogadas 
de ataque que fizeram a galera 
vibrar.
     Na categoria Aspirantes, o San-
tos conquistou o título com uma 
goleada de 4 a 0 sobre o Cruzei-
ro. Três gols de Romário Eggert e 
um de Anilton Viul.
    Já na categoria Titulares, o títu-
lo do São Gonçalo veio numa dis-
puta de penalidades máximas, 
visto que, ao bater o Praça Rica 
pelo placar de 2 a 1, no tempo re-
gulamentar,  com gols de Diona-
tham  Martins e  Adenilson San-
tos, a  equipe empatou em saldo 
de gols e levou a disputa para os 
pênaltis. Na cobrança, a equipe 
da casa marcou  04 e a visitante 
03.
   Realizada pela Prefeitura Mu-
nicipal, através da secretaria 

municipal de Esportes e Lazer, 
a  competição começou no dia 1º 
de dezembro de 2018 com a par-
ticipação de 23 equipes, dividi-
das em três modalidades:  vete-
ranos (cinco equipes), aspirantes 
(nove equipes) e titulares (nove 
equipes), e jogos 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.

Solenidade
    Poucas vezes na história do mu-
nicípio uma final de campeonato 
municipal disputada em uma co-
munidade do interior atraiu um 
público tão expressivo.
   A solenidade de encerramento 
começou ao meio dia e seguiu o 
protocolo com apresentação das 
equipes, desfiles,  execução dos 
hinos nacional e do município, 
fala das autoridades e minuto de 
silêncio em homenagem ao Sr. 
Devanir Tones, grande incentiva-
dor da equipe local, falecido no 
último dia 1º de março.
  O Prefeito Municipal, dando 
boas vinda a todos os presentes, 
declarou aberta a rodada final da 
competição. “Que hoje, nas dispu-
tas finais dessa competição, tudo 
transcorra num clima de tranqui-
lidade, comemoração, diversão e 
alegria como vem ocorrendo des-
de o princípio, disse”. 
“Quero agradecer nesse momento 

a comissão técnica, atletas, comu-
nidades, ao Governo Municipal  
que não está medindo esforços 
para promover o esporte local e  a 
todos os envolvidos na organiza-
ção dessa competição.  Agradece-
mos também a Policia Militar que 
deslocou para cá várias viaturas 
com policias para guarnecer esse 
grande público aqui presente. Es-
tamos felizes, porque não houve 
nenhum incidente durante este 
espetáculo.  O nosso povo está de 
parabéns e provou ser ordeiro e 
pacifico”, salientou ao final o se-
cretário municipal de Esportes e 
Lazer.

Premiações
  A organização da competição 
distribuiu  medalhas a todos os 
jogadores que disputaram as fi-
nais e premiou as equipes cam-
peãs e vice-campeãs com troféus 
e  jogos de uniformes completos. 
Foram premiados ainda os arti-
lheiros. Na modalidade aspiran-
tes empatados com quatro gols 
cada,  receberam troféus  Fabia-
no  Bolt e Romario Hencke Eg-
gert, ambos do Santos;  Entre os 
titulares, o troféu de artilheiro 
foi para Geovane Ribeiro Peça-
nha do São Gonçalo com 12 gols 
marcados. Homero de Oliveira e 
Edson Gums Mielke, respectiva-
mente goleiros dos Santos (as-
pirantes) e Praça Rica (titulares) 
foram eleitos os melhores golei-
ros da competição. 

Na modalidade Veteranos, o título ficou com o Atlético Pavoense 

  Com uma goleada de 6 a 0 so-
bre o Santos, a equipe do Atléti-
co Pavoense conquistou o título 
de campeão municipal invicto na 
modalidade veteranos,  no estádio 
municipal Orlando Ferrari no dia 
16 de março. No primeiro jogo da 
final, disputado no dia 9 de março, 
a equipe havia ganhado pelo pla-
car de 4×2, e saiu em vantagem na 

disputa do titulo.
  A equipe campeã do Atlético Pa-
voense foi comandada por Chexter 
Carlos Nogueira e a vice-campeão, 
o Santos, por Jonair Schmith. Um 
dos destaques da grande final en-
tre os veteranos foi o jogador Ca-
çola do Atlético Pavoense, pai do 
craque da seleção brasileira e do 
Everton da Inglaterra, Richarlison 

que marcou três gols na partida.   
Os outros gols foram marcados por 
Bolinha, Nilson Ebert e Edvaldo.
  As duas equipes que decidiram a 
competição foram agraciadas com 
troféus, jogos de camisa, calção e 
meias. O troféu de melhor goleiro 
foi para Jorde Kaike do Atlético Pa-
voense e de artilheiro para Wan-
tuil Shraiber, oTuíla, do Santos.

VETERANOS

A final do campeonato na modalidade Veteranos foi disputada no estádio municipal Orlando Ferrari

A equipe do Cruzeiro, vice-campeã da categoria Aspirantes

O Santos conquistou o tíitulo de campeão na modalidade Aspirantes

A equipe do Praça Rica conquistou o vice-campeonato entre os titulares

O time titular do São Gonçalo sagrou-se campeão municipal

Torcida compareceu em grande número para prestigiar as equipes

Cerimônia de abertura na Arena Beira Rio São Gonçalo


