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PREFEITURA CONCEDE ANISTIA DE 100%
NOS JUROS E MULTAS DAS DÍVIDAS ATIVAS

Informativo da Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES . Ano II. N° 07 . Maio de 2014

A Prefeitura está oferecendo uma
boa oportunidade para os contribuintes que possuem débito com o município, de
quitarem suas dívidas.
Já está em vigor a lei, sancionada
pelo Prefeito Municipal
que concede anistia nas multas e juros incidentes sobre os créditos tributários:
IPTU, ISS, Alvará de Licença e outros.
A anistia é concedida nos pagamentos à vista. Consiste na dispensa de
100% (cem por cento) do pagamento da multa e juros incidentes as dívidas inscritas ou não em Dívida Ativa.
Os benefícios são concedidos para os
débitos tributários, devidos por pessoas físicas e jurídicas, consolidados até o dia 31 de dezembro de 2013.
A anistia será concedida também aos que
possuam parcelamento de débitos, ainda
não quitados, nos termos das leis específicas, mediante processo administrativo.
Atualmente existem seiscentos e quatro contribuintes inscritos na dívida ativa
do município e o valor chega a mais de
R$ 630 mil. Com os descontos esse valor cai para pouco mais de R$ 450 mil.
A anistia é possível porque a Câmara
de Vereadores votou e o Prefeito Municipal sancionou o projeto de lei que prevê
o desconto total das multas e juros pelo
não pagamento de dívidas como IPTU,
ISS Alvará de Licença entre outros.
O prazo de vigência da lei, encerra-se
no dia 01 julho de 2014. Mais informações podem ser obtidas na sede do
NAC, localizado à rua Germano Linhares, 118, centro de Vila Pavão, ou então, através do telefone (27) 3753-1159.
Campanha
O Secretário Municipal de Finanças,
Darci Freire Leal, lembra que ao pagar
seu tributo, o contribuinte dá ao Governo Municipal, condições implementar programas que visam o bem estar
da população em geral. Darci adianta
que o setor tributário do município implementará nos próximos dias, campanha para estimular o contribuinte a
quitar suas dívidas, composta de faixas, cartazes e através sonorização volante que percorrerá todo o município.

Cultura pavoense promove atividades
na 12ª Semana Nacional de Museus

Durantes as comemorações da 12ª Semana Nacional de Museus, ocorrida no período de 14 a 18 de maio, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, desenvolveu

atividades culturais e recreativas no museu
pomerano “Franz Ramlow”, com alunos da
Rede Fundamental de Ensino de diversas
comunidades do interior do município. Nos

dias 17 e 18 de maio (sábado e domingo),
ocorreram apresentação de danças folclóricas, exibição de filmes e almoço típico

pomerano. Leia mais

na página 04.

Museu pomerano “Franz Ramlow” desenvolveu várias atividades nas comemorações da 12ª Semana Nacional de Museus

Medalhista olímpico faz palestras no município

O medalhista Olímpico Fabio Luiz, proferiu no dia 21 de maio, palestra motivacional, “Os Valores do Esporte” para os alunos
da EMEF Professora Esther Da Costa Santos e EEEFM Professora Ana Portela de Sá.
Fabio Luiz, jogador de vólei consagrado, é capixaba da cidade de Marataízes. .
O atleta que é formado em Administração,
mas está cursando Direito, faz questão de
ressaltar em sua palestras a importância do
estudo na vida do atleta profissional. Para
as palestras, leva consigo o grande triunfo da sua vida: a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Pequim.
O medalhista traz em seu currículo de des-

portista profissional, títulos como: Bicampeão Brasileiro de Vólei de Praia; Campeão
Mundial de Vólei de Praia; Vice-Campeão
do Circuito Mundial de Vólei de Praia;
Campeão do Rei da Praia e Campeão do
Desafio Reis dos Reis entre Brasil e EUA.
O atleta que é Embaixador do Comitê
Olímpico do Estado do Espírito Santo está
percorrendo o estado, promovendo palestras
pelo Programa , “Esporte pela Paz” da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).
Ele destaca que seu papel no projeto é usar sua
trajetória de esportista vencedor para incentivar alunos a prosseguirem com os estudos,
incentivar práticas saudáveis nos jovens, atra-

vés do esporte e também fazer um diagnostico do esporte no Estado. O medalhista veio
ao município a convite da municipalidade.
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Motoristas insistem em atravessar
ponte de São Gonçalo com caminhões
Desobediência pode privar a comunidade de uma importante
via de acesso e ainda causar uma tragédia

A comunidade Beira Rio (São Gonçalo) no
interior de Vila Pavão está preocupada com a
imprudência de alguns condutores que insistem em transitar na ponte que faz a ligação
com o município de Nova Venécia. Apesar
das restrições que limitam o peso dos veículos a 5 mil quilos, condutores de caminhões
com carga pesada não estão obedecendo a
regra. Devido à precariedade da sua estrutura, só é permitido trafegar na ponte, apenas, pedestres, motocicletas e automóveis.
A ponte foi reconstruída parcialmente recentemente pela Secretaria de Obras de Vila Pavão em parceria com os moradores da região,
após ser destruída quase por completa pelas
enchentes de dezembro do ano passado, como
medida paliativa para ajudar a população ribeirinha que era obrigada a fazer a travessia em
botes improvisados sem nenhuma segurança.
A velha ponte de madeira com mais de meio
século de existência e aproximadamente 60
metros de extensão foi reconstruída várias vezes e já não comportava mais o tráfego que nos
últimos anos aumentou muito em decorrência
da aglutinação de empresas extratoras de granito que se estabeleceram na região e a utilizam como via de escoamento de seus produtos.
Outra preocupação do moradores é que se
continuar o tráfego de caminhões na ponte, eles podem perder a única via de acesso que têm, que mesmo com as restrições,
está sendo muito útil para a comunidade.
A solução, segundo os técnicos, para restabelecimento por completo do tráfego na
região é a construção de uma ponte nova.

e-mail: gabinetedoprefeito@vilapavão.es.gov.br

Prefeito Municipal
Eraldino Jann Tesch

Vice-prefeito
Edmar Klemz Schraiber

Mesmo com proibição motoristas continuam atravessando a ponte com caminhões carregados

Coordenador de Governo
José Lopes Mariano

Chefe de Gabinete
Jhenyfer Januth Tesch Foerste
Secretário Municipal de Saúde
Ademir Teixeira Maria
Secretária Municipal
de Administração
Marlete Pionte Kosky

Secretária Municipal de Educação
Marlene Moronari de oliveira
É permitido apenas, a passagem de pessoas e veiculos até cinco toneladas

Recentemente uma equipe do Governo do
Estado esteve no local fazendo estudos para
elaborar projeto de construção de uma nova
ponte que atenda às necessidades da região.
Perigo
A desobediência dos motoristas pode privar a comunidade de uma importante via

de acesso e ainda causar uma uma tragé
dia.
Os
moradores
denun
ciam
que
membros
da
pró
pria comunidade estão entre os
que estão desobedecendo as normas, mesmo com as placas alertando para o perigo e
proibindo caminhões de atravessar a ponte.

Evento foi realizado no dia 07 de abril em frente à sede da Prefeitura

O evento aconteceu em praça pública, em frente à sede da Prefeitura Municipal e contou com a presença de autoridades militares, políticas, estudantes,
professores, diretores de escolas, secretários municipais, funcionários, entre outros.
Em seu discurso, o Prefeito Municipal reafirmou o seu compromisso em prol de uma
educação de qualidade, destacando que como
gestor municipal se sente feliz em poder dar
sua parcela de contribuição para a educação
do município, proporcionando meios para
que o estudante pavoense possa aprimorar
seus conhecimentos, tornando-se bom profissional e cidadão integro, contribuindo assim,
para desenvolvimento de Vila Pavão e região.

Rua Travessa Pavão, n° 80 - Centro
Vila Pavão - ES - Cep 29.843-000
Telefax: (27) 3753.1001

www.vilapavao.es.gov.br

Prefeitura realiza solenidade para oficializar
entrega de dois novos ônibus escolares
A prefeitura de Vila Pavão realizou na última segunda-feira, dia 07 de
abril, solenidade para oficializar a entrega de 02 novos ônibus rodoviários
escolares aos estudantes do município.

EXPEDIENTE

O coordenador da associação criada para
zelar e gerir os ônibus, Weverton Gueis Rodrigues, falando pelos universitários, agradeceu ao Prefeito Municipal pela iniciativa que segundo ele, ajudará na promoção
da educação e de uma melhor qualidade de
vida para os estudantes do município. Weverton lembrou que a conquista é uma reivindicação que vem sendo pleiteada pelos
estudantes desde a criação do município.
Os novos veículos se destinam ao transporte
de universitários (UNIVEN) e alunos do IFES
– Instituto Federal do ES – IFES, em Nova
Venécia e outras demandas como, transportes de idosos e excursões aos fins de semana.
Os dois novos ônibus beneficiam diariamente
cerca de 100 estudantes do município. Adquiridos com recursos próprios do município, possuem carroceria Marco Polo de última geração
com capacidade para 45 passageiros cada um,
ar condicionado, entre outras comodidades.

Secretária Municipal
de Assistência Social
Ana Rosa Marin Silva

Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico
Michel Vasconcelos Gomes

Secretário Municipal de Obras
Amilton Damasceno Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças
Darci Freire Leal
Secretário Municipal
de Agricultura
Valdez Ferrari

Secretário Municipal
de Meio Ambiente
Izáias Tressmann

Secretária Municipal
de Cultura e Turismo
Márcia Giuslei J. Tesch Ventorim
Secretário Municipal de Esportes
Cézar Antonio Bassetti

Mais dois ônibus escolarles foram adquiridos

O Informativo Vila Pavão em Ação é
uma publicação da Prefeitura
Municipal de Vila Pavão - ES,
editado pela
Assessoria de Comunicação
Fale com a Redação:

assessoriacomunicacaopmvp@gmail.com

Jornalista Responsável
Cleber Luiz Sabino - DRT-ES 01410
Fotos
Cleber Luiz Sabino

Populares participaram do evento
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Prefeitura constrói pontes com
blocos de granito no interior
Foram construídas quatro pontes: duas no Córrego do Socorro,
uma no Córrego da Peneira e outra no córrego Cutieira

A Prefeitura de Vila Pavão, por meio
da Secretaria Municipal de Obras, construiu na semana passada quatro novas pontes no interior do município.
As quatro pontes: duas no Córrego do Socorro, uma no Córrego da Peneira e outra no córrego Cutieira, fazem parte do cronograma de
recuperação e melhoria da infraestrutura das
vias vicinais que ficaram bastante destruídas,
após enchentes de dezembro do ano passado.
No serviço, a Secretaria de Obras está substituindo a velha estrutura de madeira das pontes, muitas com décadas de uso, por grandes
blocos de granito, o que garante mais segurança aos usuários e maior durabilidade à obra.
O Prefeito Municipal que na última sexta-feira, 09, esteve inspecionando o trabalho, destaca que além de normalizar
o tráfego de veículos nas localidades, as
pontes vão proporcionar melhores condições de escoamento da produção cafeeira iniciada recentemente no município.
“Proporcionar melhores condições de
trafegabilidade e segurança aos agricultores empresários do nosso município, é também um compromisso da nossa administração”, disse o
prefeito.
As pontes foram construídas com recursos
próprios do município em parceria com empresas extratoras de granito estabelecidas no
município. Fizeram parte da parceria, a Mineradora Verde Pavão Ltda, Pleades Mineração
Ltda, Mineração Gramatos Ltda, Margramar
Mineração Ltda e Torgran Mineração Ltda.

Maio de 2014

Mais qualidade
de vida e educação
para a população

Praça Cidadã na rua Sete de Setembro

Pontes de blocos de granito no Córrego Socorro

Velha estrutura de madeira foi substituída

Material utilizado garante mais segurança

Está em andamento no município um
pacote de obras que mexem com a educação e bem estar da população. São realizações na aérea da educação, esporte e de infraestrutura urbana, executadas
com recursos próprios do município.
Na sede do município, serão entregues nos
próximos dias à população, uma Praça Cidadã, localizada entre as ruas Espírito Santos
e Sete de Setembro, com academia popular
para proporcionar mais qualidade de vida
ás pessoas de todas as idades, incluindo os
portadores de deficiências físicas que contarão com aparelhos de ginastica adaptados.

Ponte no Córrego da Peneira

Rua Jacó Ost recebe calçamento e mini praça

Blocos foram doados pelas mineradoras

Início da construção da ponte no C. Cutieira

Distrito de Todos os Santos recebe
calçamento e outras melhorias

Outra obra esperada pela população e o
complemento do calçamento da rua Jacó
Ost, no bairro Ondina, cujo projeto inclui a
construção de uma mini praça, com iluminação, bancos e área de lazer para as crianças.

Creche Girassol recebe anexo

Ampliação da Creche Girassol - Em adiantado estado construção está a ampliação da
Creche Girassol no bairro Nova Munique.
Um anexo para suprir a demanda de alunos
do Cmei Criarte que será desativado está
erguido. A atual creche municipal que funciona num prédio com mais de 50 anos de
existência, no centro da cidade, não condiz
mais com a realidade atual. Hoje exige-se
maior conforto e segurança para os alunos.
O anexo da CMEI Criarte será composto de
setor administrativo, três salas de aulas com
novos equipamentos e outras comodidades.

Rua principal de Todos os Santos recebeu melhoria no calçamento. Comunidade prepara a sua tradional festa nos dias 13 e 14 de junho

A comunidade do distrito de Todos os
Santos, no interior de Vila Pavão que
realizará sua tradicional festa nos dias
13 e 14 de junho, tem mais um motivo

para comemorar: a localidade está recebendo obras de melhoria na sua infraestrutura
como, calçamento da rua central, concerto de calçamentos, concerto de rede de esgoto, limpeza de ruas e podas de árvores.
As obras de melhorias na comunidade, tiveram início na semana passada e estão sen-

do acompanhados de perto pelo secretário
municipal de obras do município, Amilton
Damasceno e seu auxiliar Claudio Xavier.
O distrito de Todos os Santos é cortado pela
rodovia estadual ES 220. O fluxo constante de
automóveis e caminhões pesados no povoado,
diariamente, acarretou uma série de problemas no calçamento e rede esgoto, e os transtornos, decorrentes disso, se tornaram, motivo de queixas dos moradores da localidade.
Na opinião de Ereci da Fonseca, comer-

ciante no povoado, resolvidos esses problemas, Todos os Santos se tornará um lugar
digno para se viver e receber as centenas de
visitantes que no mês de junho procuram
a localidade em busca de diversão na festa anual promovida pela comunidade local.
As obras que estão sendo realizadas em
Todos os Santos beneficiarão centenas de famílias. Os recursos que tornaram possível a execução dessas benfeitorias, são oriundas dos cofres municipais.

Escola Maria P. Storary está sendo reformada

Escola de Conceição do XV - A escola
de Conceição do XV, Maria Pagel Storary que se encontrava em péssimas condições, está sendo completamente reformada. Receberá cerca (alambrados) para
aumentar a segurança para os estudantes,
visto que está situada próxima a um rio.
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Município participa da Feira
Regional do Agroturismo

Atendimento
da Polícia Civil
sempre às terças

Evento foi realizado entre os dias 01 e 04 de maio na Praça do Granito
em Nova Venécia com a participação de vários municípios

Grupo de danças Fauhan foi atração cultural na feira

Produtos da agroindústria regional, artesanato e apresentações
culturais, foram alguns atrativos
da Feira Regional de Agroturismo,
realizada entre os dias 01 e 4 de
maio na Praça do Granito em Nova
Venécia com a participação dos
municípios que compõem a Região
Turística das Pedras, Pão e Mel.
O município pavoense levou para

a feira, produtos da sua agroindústria e do artesanato local
que foram exposto e comercializados no stand do município.
”Como sempre nossos produtos
foram muito bem aceitos por quem
esteve visitando a feira”, disse a
secretária municipal de Cultura e
Turismo de Vila Pavão, Márcia J.
T. Ventorim, acrescentando que o

Sr. Frederico Grinevald deu show com sua concertina

evento tende a contribuir com o
crescimento do turismo, da agroindústria e artesanato da região,
porque a feira oferece aos municípios participantes, oportunidade
mostrar as suas potencialidades.
Na noite de sábado, 03, o evento foi
abrilhantado por dois grandes valores da cultura local: o Grupo Folclórico de Danças Pomeranas Fauhan

que fez uma belíssima apresentação
e o Sr. Frederico Grinevald com
seu show de concertina, que arrancou aplausos do público presente.
O evento foi promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de
Nova Venécia em conjunto com os
municípios componentes da Região
Turística das Pedras, Pão e Mel, em
parceria com o Governo do Estado.

Cultura pavoense
promove atividades

Presente no município desde
o dia 04 de junho de 2013, a
Polícia Civil de Nova Venécia
presta atendimento ao público sempre às terça-feiras das
10 h da manhã a 5 h da tarde.
Nesse período um escrivão e um
investigador de polícia ficam à
disposição da população local para
dar encaminhamento às demandas.
A Polícia Civil é composta por
policiais à paisana, encarregados de investigar crimes e contravenções e reunir provas sobre
suas circunstâncias e sua autoria.
O posto contribui dando mais
agilidade ao trabalho da polícia
que poderá resolver muitos casos
no próprio município, evitando
assim, que o cidadão tenha que se
deslocar até o município de Nova
Venécia em busca de atendimento.
O prédio onde funciona o serviço,
(o antigo Posto Telefônico) pertencente a Prefeitura Municipal, antes
de ser cedido para a Polícia Civil, passou por reforma completa.

Empossada nova
diretoria da CIPA

na 12ª Semana

Nacional de Museus

Evento objetivou destacar, a importância dos
museus no desenvolvimento da sociedade

No período de 14 a 18 de maio,
quando se comemorou a 12ª Semana Nacional de Museus, alunos da
Rede Fundamental de Ensino de
diversas comunidades do interior
do município estiveram visitando o
museu pomerano “Franz Ramlow”.
Nesse período a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoveu atividades recreativas e
culturais com a finalidade de sensibilizar sobre o papel dos museus
no desenvolvimento da sociedade.
A programação nos dias 14. 15
e 16 de maio, foi direcionada aos
alunos do 1º ao 5º ano das escolas das comunidades do interior.
Pelos cálculos da Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 250
alunos participaram das atividades que envolveram,
gincana,
leitura e brincadeiras recreativas.
“Despertar o interesse dos alunos
tanto para a história quanto para a
cultura e toda a magia que o uni-

Museu “Franz Ramlow” esteve aberto à visitação de 14 a 18 de maio
Fotos: Ingrid Wutke

verso da memória oferece é a proposta para essa data. Além de se
divertirem, as crianças estão tendo
a oportunidade de conhecer um pou
co mais da história do município
e das famílias pomeranas”, disse
Edna Ramlow Beling, Coordenadora de Projetos da Secretaria de
Cultura e Turismo de Vila Pavão.

Os dias 17 e 18 de maio, (sábado e domingo), foram reservados às apresentações culturais,
que tiveram inicio no sábado
(17) a partir das 18 horas com
apresentação de danças folclóricas

pelo o grupo de danças infantil italiano, Piccolo Pavone e o grupo de
danças pomeranas, Fauhan. Ainda
no sábado à noite, houve exibição
de filmes com o cineasta Martin
Boldt de Santa Maria de Jetibá.
No domingo dia 18, a festa no
museu começou às 10 horas da
manhã com apresentação de artista

Pavoenses prestigiaram o evento

Grupo de danças Fauhan

Cineasta Martin Bold

Grupo Infantil Piccolo Pavone

Nova diretoria da CIPA, eleita dia
10 de abril de 2014

Foi empossada na manhã do dia
21 de maio, a nova diretoria da
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O servidor
Marcio R. Valente de Freitas foi
eleito vice-presidente com 124
votos para o mandato de 01 ano.
O presidente da entidade conforme o estatuto em vigência
é indicado diretamente pelo Prefeito Municipal.
Os outros candidatos: Marcelino Gabret, o Marreco, (Sub
encarregado de Setor), que obteve 83 votos ficou com a suplência. Nauva Bening (agente de
Apoio Administrativo) obteve 42
votos e o atual vice-presidente, Marcelo Tomaz (Agente de
Apoio Administrativo), 15 votos
A eleição foi realizada no dia
10 de abril de forma itinerante percorrendo
todas as
secretarias
municipais
em
horário pre-determinado através do edital de convocação.
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Convênio de cooperação técnica
com Veneza beneficia pecuaristas

Convênio vai proporcionar apoio técnico aos produtores e melhoramento genético do rebanho
Durante o Encontro Técnico do
Leite Certo, ocorrido na manhã
do dia 11 de abril, em Vila Pavão,
a Prefeitura Municipal e a Veneza
assinaram convênio de Cooperação
Técnica que objetiva aumentar a
produtividade, reduzir custos, elevar a receita e melhorar a qualidade
do leite produzido no município.
Para participar do Programa Leite
Certo, criado há pouco mais de dois
anos, o produtor precisa ser filiado
à Cooperativa Veneza. O Programa,
atende produtores distribuídos em
quase todos os municípios do norte do Estado e atua em três frentes: melhoria genética do rebanho,
a suplementação da alimentação
durante a seca e a adubação das
pastagens. Entre as entidades envolvidas na parceria, estão, o SebraeES, Cooptec e SistemaOCB/ES.
O presidente da Veneza, José
Carniele lembrou que Vila Pavão
sempre foi um grande parceiro
da Veneza. Depois do município
de Nova Venécia, com 471 produtores filiados, vem Vila Pavão
com 225 filiados. Mas quando se
trata de produção de leite, o município perde para outros com um
número bem menor de filiados.
Carnieli afirmou que a atual administração de Vila Pavão, sob o
comando do prefeito Eraldino Jann
Tesch foi a primeira realmente a
se preocupar em buscar soluções
para os desafios que exige a transição da pecuária antiga que se
pratica no município para a pecuária moderna dos dias atuais.
O presidente da Veneza esclarece que a finalidade do convênio é
exatamente reverter essa realidade,

proporcionando aos produtores pavoenses, apoio técnico,
melhoramento genético, disponibilização
de máquinas e outros equipamentos
que possibilitem alavancar a pecuária local. Mas para se chegar a isso,
é necessário um conjunto ações que
só podem ser implementadas através de parcerias, como a que foi firmada com Prefeitura de Vila Pavão.
Ao assinar o convênio, a prefeitura de Vila Pavão se compromete
a destinar à parceria 01 trator, um
operador e duas motocicletas. O
papel do município na parceria
será de apoiar os produtores integrados aos programa, através
da Secretaria de Agricultura, no
que tange, confecção de represas,
abertura de poços para irrigação,
aração de terra para plantação de
milho e capim napie, enquanto os
outros parceiros cuidariam da contratação de técnicos, trabalho de
conscientização com reuniões nas
comunidades do interior e outros.
Tanto o Prefeito Prefeito de Vila
Pavão, como o Secretário Municipal de Agricultura, destacaram
a importância social do projeto no
sentido de valorização do homem
do campo. Para Prefeito ao se investir a modernização da pecuária e
no melhoramento genético, visando aumento da produção leiteira resolve-se uma pendência antiga que
não condiz mais com a realidade
atual. Já para o Secretário Municipal de Agricultura, a assinatura do
convênio é uma boa medida para
se fixar o homem no campo, evitando o inchaço das grande cidades.
Palestra - Momento importante do

evento foi a palestra ministrada pelo
pecuarista de Alta Floresta – MS,
Nivaldo Michetti, intitulada: “Mudando de Vida Produzindo Leite”.
Por cerca de 1h30min, o palestrante
prendeu a atenção dos presentes, contando suas experiências bem sucedidas de pequeno produtor que conseguiu êxito com a pecuária de leite.
Importância do Projeto
Com as consultorias, os produtores
aprendem que o gado precisa ter
uma dieta balanceada e diferenciada
conforme a época do ano e passam
a traçar metas de produção individual por área, entre outras lições.
Outra ajuda importante para os
produtores é o acompanhamento
gerencial da atividade. O produtor aprende a importância de fazer
o controle financeiro da atividade
para saber quanto está gastando e
quanto está ganhando. “Isso ajuda
o produtor a avaliar a importância
da atividade para a propriedade
e também a importância de reduzir os custos”, avalia Santana.
No final da reunião, a Veneza entregou seis botijões de sêmen, provenientes da parceria junto ao Governo
do Estado, para associações da região
que entregam leite na cooperativa.
A solenidade de assinatura do
convênio aconteceu na manhã do
dia 11 de abril no Ginásio de Esportes da sede do município de
Vila Pavão com a participação
de cerca de 200 produtores de
leite.
O encontro reuniu, técnicos, secretários municipais, vereadores, além de lideranças políticas de vários município vizinhos.

Momento da assinatura do convênio

Público lotou o Ginásio de Esportes

O pecuarista de Alta Floresta – MS, Nivaldo Michetti, proferiu palestra

Famílias atingidas pelas enchentes são
beneficiadas com vales-compra de R$ 2,5 mil
14 Famílias pavoenses atingidas pelas chuvas de dezembro de
2013, receberam R$ 2,5 mil para
comprar móveis, eletrodomésticos e material de construção.
Na lista com os mais de 6,5
mil beneficiados pelo Cartão Reconstrução ES, divulgada pela
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humano, consta apena 14 moradores
de Vila Pavão relacionados. .
O recurso no valor de R$ 2,5
mil contempla as famílias capixabas que tiveram suas casas afeta-

das pelas chuvas do fim de 2013
em 55 cidades do Espírito Santo.
Os cartões são emitidos pelo Banestes e podem ser utilizados somente nas lojas credenciadas do
Banescard para comprar móveis,

eletrodomésticos e materiais de construção. O dinheiro não poderá ser

sacado diretamente nos bancos.

Para ter o cadastro validado, as
famílias precisaram de laudos da
Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social que comprovassem
os danos causados pelas chuva.
A previsão inicial era de que o

pagamento fosse feito até fevereiro último, em um investimento total de R$ 16,3 milhões, mas a Secretaria de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos (Sead)
informou que o cadastro de algumas famílias apresentou dados inconsistentes. Nesses casos, essas
pessoas poderão regularizar suas
informações nas prefeituras para
garantir o recebimento do benefício.
Confira na lista abaixo, relação
dos pavoenses que foram contemplados com o Cartão Reconstrução-ES que dá direito a um vale
compras no valor de R$ 2,5 mil:

Nome dos beneficiados
LNDAURA MAZARINI DE SOUZA
MARIA SOLANGE NASCIMENTO
ANA DO NASCIMENTO KAPICH
NELIA FERRARI FLEGLER
ERICA NOGUEIRA FIRMINO
MARILDA PANSERE FELIPE
MARIA DE L. RODRIGUES DE O
LENI DA SILVA KNAAK
LUCIANA PEREIRA FAGUNDES
ELIANA MORAIS DOS SANTOS
JAQUELINE TENNES BOONE
CRISTIANA DO NASC. KAPICH
TATIANE RODRIGUES EVALD
DAYANA DA SILVA SANTOS
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Vila Pavão na EXPOTUR 2014

O município de Vila Pavão participou nos dias 04, 05 e 06 de abril, da
EXPOTUR 2014 - 10º Salão do Turismo e 5º Salão do Artesanato do ES.
O evento foi realizado na Praça do
Papa em Vitória com a participação
de todos os municípios capixabas.
Estima-se que este ano, passaram
pela feira mais 40 mil pessoas durante os três dias e conferiram o
que o Espírito Santo tem de melhor
em gastronomia, artesanato, roteiros turísticos, manifestações culturais e produção da agroindústria.

A Expotur é a maior vitrine de turismo local e a cada ano tem se consolidado como referência na divulgação dos destinos turísticos capixabas
que proporciona um cenário propício para os profissionais do setor
promoverem e fecharem negócios.
O stand da Região das Pedra
Pão e Mel, ao qual Vila Pavão fez
parte, mais uma vez, estava muito bem representado no evento.
Nesta edição da EXPOTUR, Vila
Pavão levou par a feira, produtos
do artesanato e da agroindústria,

além da medicina alternativa, que
teve grande aceitação por parte do público presente na Feira.
O Prefeito Municipal, esteve
presente nos dois primeiros dias
do evento, prestigiando a participação do município e mais uma
vez constatando a importância de
investimentos nessas áreas específicas. O prefeito garante que a Administração Municipal estará dando
apoio às iniciativas e eventos que
promovam a visibilidade de nosso
município para o Espírito Santo.

A equipe que representou Vila Pavão na da EXPOTUR 2014 estava
representada pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo, pela
coordenadora de projetos da Semult, Edna Ramlow Beling e pela
coordenadora da divisão de artesanato, Sandra Schneider dos Santos.
Como atração cultural do município, o Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone marcou
presença no domingo à tarde, fazendo uma belíssima apresentação.
A secretária avalia como muito

Ponto de Cultura realiza
oficinas para editais culturais

boa a feira e participação de Vila
Pavão no evento, acrescentando que
a Expotur é um evento importante
porque promove o intercâmbio, integração e divulgação das potencialidades dos municípios capixabas.

Stand de Vila Pavão

Seis editais foram encaminhados
para pleito. Espera-se um bom
resultado final

O Ponto de Cultura Pomitafro
do Centro de Cultura Italiana de
Vila Pavão – CECIVIP realizou
nos dias 09, 10 e 11 de abril, com
o apoio da Prefeitura Municipal
de Vila Pavão, secretarias de Educação e Cultura, uma oficina para
Formação de Gestores Culturais
com ênfase nos editais da Secretaria de Estado da Cultura 2014.
De acordo com Libian Timm Paganoto Rossim, Presidente do CECIVIP e Coordenadora do Ponto de
Cultura Pomitafro, em Vila Pavão
existem diversas representações e
manifestações culturais, são pomeranos, italianos, afro-brasileiros, escritores e poetas, grupos de danças
folclóricas, artesãos, mestres da cultura popular, eventos culturais, bandas, museus e até o recém formado
Cineclube Pavãozinho, no entanto
ainda há por parte de seus gestores a
dificuldade da captação de recursos
para manutenção de seus projetos e
ações. Por outro lado tanto governo
estadual quanto o governo federal
vem oferecendo já há vários anos os
editais culturais para financiamento
de ações e projetos em diversas áreas. Neste ano de 2014 o fundo estadual de cultura repassará mais de 8

milhões de reais em editais, nosso
intuito é pleitear e quem sabe trazer
uma parcela desses investimentos
para o nosso movimento cultural.
A oficina foi ministrada pelo produtor cultural Luciano Guimarães,
também diretor de memória do Conselho Nacional de Cineclubes brasileiros. Além de um passo a passo
sobre os editais oferecidos esse ano
também foi ofertado atendimento
individualizado aqueles que pretendem inscrever seus projetos em
alguma categoria. Todos os seguimentos e representações culturais
pavoenses foram convidados e acredita-se na elaboração de pelo menos
cinco editais entre difusão de obras
literárias, aquisição de indumentárias e adereços, circulação cutural,
valorização da capoeira, desenvolvimento e manutenção de cineclubismo, coletivos juvenis e projetos de
valorização da diversidade cultural.
Como resultado da oficina, seis editais foram encaminhados para pleito
e espera-se um bom resultado final.
Ainda no dia 11, no encerramento
da oficina foi realizado uma sessão
de cineclube no Bar da Leila com a
presença de um significativo público.

Reuniões de trabalho acontecem na sede do Ponto de Cultura

Grupo de danças Piccolo Pavone fez belissíma a presenta na feira

Membros da equipe organizadora

ACESA promove III Festa
da Saúde Natural dia 31 de
A ACESA - Associação
Central de Saúde Alternativa,
atua desde 2001, no Estado
do Espírito Santo. É uma associação ligada à IECLB, que
tem como objetivo resgatar e
difundir a medicina preventiva, além de buscar parcerias
para que esse trabalho chegue a
toda população dos municípios.

Há dez anos, programa foi inserido
na Prefeitura de Vila Pavão, onde se
tornou, Departamento da Saúde Natural Preventiva, ligado à Secretária
de Saúde do Município. O departamento oferece hoje à população,

a oportunidades de se obter saúde
através de métodos e produtos totalmente naturais, norteado pelo trabalho de prevenção e conscientização.

O Departamento de Saúde Natural Preventiva do município promove a interação entre o sistema
público de saúde e a população,
socializando o serviço que já vem
sendo realizado há muitos anos em
Vila Pavão, mostrando os resultados positivos e os benefícios e vantagens do uso de remédios naturais.
O programa oferece atendimento com acupuntura, massoterapia,
plantas medicinais, Xarope do Vovó
e da Vovô, além de Seminário Estadual da Saúde Natural Preventiva
em parceria com a Universidade

Federal de Viçosa e ACESA-ES.
No momento mantém também, parceria com a Prefeitura de Pancas
através de convênios, cujo foco visa
beneficiar os Terapeutas Populares,
para assim, melhorar sua formação.
A Festa
Visando difundir a ideia da medicina preventiva, no dia 31 de
maio acontecerá a III Festa da
Saúde Natural de Vila Pavão.
Os realizadores Aproveitam para
convidar toda população pavoense e de demais localidades
para prestigiar a festa e divulgar

a importância desta medicina.
Programação
- 16 h – Celebração Ecumênica da
Saúde com inauguração e Benção
da nova horta medicinal;
- Visitação à Horta Medicinal;
- Café Saudável
- Artesanato local
- Apresentação da Ginastica Terapeuta Lin Kung
- Apresentação de danças folclóricas
- Apresentação do Grupo de Canto
Semear
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Município cumpre metas do Plano
Municipal de Resíduos Sólidos

A Secretaria de Meio Ambiente
de Vila Pavão está viabilizando a
criação de uma associação de catadores de materiais recicláveis, e ao
mesmo construindo uma célula no
aterro de sanitário, implantado nas
imediações da sede do município.
A criação da entidade que conta
com o apoio da Agencia de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas - ADERES, segundo a
diretora de Meio Ambiente do município, Vera Lúcia Elias de Souza, está em estágio avançado e já
conta com 21 pessoas cadastradas.
Depois das novas regras estabelecidas pela legislação ambiental,
os catadores passaram a desenvolver
uma função ambiental
importante na destinação de materiais descartados, além de usufruir de oportunidades econômicas e sociais, surgidas a partir da
venda dos produtos reciclados.
Atualmente já existe no município, um grupo envolvido no
trabalho de reciclagem de materiais. A expectativa é que com a
criação da associação, o grupo
passe a utilizar diariamente, mão
de obra de no mínimo 12 pessoas.
Importância da reciclagem - O
processo de reciclagem, além de
preservar o meio ambiente também gera riquezas. Os materiais
mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta
reciclagem contribui para a dimi-

nuição significativa da poluição do
solo, da água e do ar. Muitas empresas estão reciclando materiais
como uma forma de reduzir custos.
Outro benefício da reciclagem é
a oportunidade de empregos que
ela oferece. Muitos desempregados estão buscando trabalho neste setor e conseguindo renda para
manterem suas famílias. Já existem
inúmeras cooperativas de catadores
espalhadas pelo Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos.
A Associação dos Catadores de
Vila Pavão, recebeu a denominação de AFCOMVIP. Foi criada
para reciclar resíduos sólidos do
município, ajudando assim, a solucionar o problema do acumulo
de materiais nas zonas urbanas,
dando-lhes uma destinação correta. Na última reunião entre funcionários da Secretaria de Meio
Ambiente e catadores, foi criado o
estatuto que regulamenta a entidade.
Vera Lúcia destaca que a criação da associação de catadores,
assim como, a reformulação do
aterro sanitário do município, estão sendo acompanhados de perto
pelo Ministério Público Estadual.
É que os municípios, conforme a
Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, têm
até o mês de agosto de 2014 para
regularizar a destinação dos resíduos produzidos nas cidades e logística para a reciclagem dos materiais.

Ela garante que Vila Pavão tem se
esforçado para cumprir as exigências e prazos de elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
“Nosso cronograma de trabalho, se
formos comparar com outros municípios, até supera às expectativas”, diz
Na parceria, a Prefeitura Municipal, além de construir a Célula
Sanitária, vai arcar com a construção do galpão onde será feito a
reciclagem dos materiais. A ADERES participa com a concessão
dos equipamentos necessários
ao desenvolvimento do trabalho.
Campanha - O Plano Municipal
de Resíduos Sólidos e a criação
da associação de catadores do município, irão mexer com dia o dia
dos pavoenses da sede do município, que respondem pela produção diária de 2,5 toneladas de lixo.
Regras no que tange a produção
de materiais descartados deverão ser implementadas. A começar pela separação dos materiais,
haja vista, que a maior dificuldade
encontrado hoje pelos catadores,
reside na mistura de materiais classificados como secos e úmidos.
Depois deverá estipulado dia e
hora para o recolhimento dos materiais conforme a sua classificação.
Para conscientizar sobre os benefícios do programa, a Secretaria
de Meio Ambiente do Município
em parceria com o CDL e outras
entidades, irá promover em breve
uma campanha junto a população.

A primeira Célula Sanitária do município está em construção

Célula Sanitária
É um o sistema de engenharia que
consiste na escavação, compactação
e impermeabilização do fundo de
uma área, onde é depositado o lixo
urbano. É projetado para receber o
lixo, sem causar a contaminação do
ar, do solo, das águas subterrâneas e
superficiais, sem provocar doenças
ou riscos para a saúde da população.

A primeira célula do município
com aproximadamente 90 metros de comprimento, 30 metros
de largura e 5 metros de profundidade, está sendo construída no
aterro sanitário de Vila Pavão,
localizado em São Roque do Estevão, cerca de cinco quilometros
de distancia da sede do município.

A Prefeitura está no facebook. Acesse o site:
https://www.facebook.com/prefeituravilapavao

Município
oferece
fonoaudióloga
a
estudantes
do
município
Atendimento é voltado para as crianças com dificuldade no aprendizado escolar

Dra. Camila Mello Santana

O município de Vila Pavão, através de Prefeitura Municipal, oferece
especialmente, aos estudantes do
ensino fundamental, atendimento
especializado em Fonoaudiologia.
Os atendimentos são feitos pela
Dra. Camila Mello Santana nas
terças, quartas e sextas-feiras,
nas dependências da Secretaria
Municipal de Educação no horário de 07h às 11 h e 13h às 17h.
O fonoaudiólogo é o profissional responsável pela promoção da
saúde e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiólogos da função
auditiva, da linguagem oral e es-

crita, da voz, da fluência, da articulação da fala e dos sistemas mio
funcional, orofacial, cervical e de
deglutição, entre outras atribuições.
A Dra. Camila é fonoaudióloga
do município, desde o ano de 2012.
Emprega sua experiência profissional no trabalho desenvolvido
a partir de atendimento preventivo,
voltado para as crianças com dificuldade no aprendizado escolar e de
comunicação oral e verbal, desenvolvido em parceria com as escolas
do município que encaminham as
crianças ao tratamento. O Serviço
que tem como objetivo oferecer

um espaço terapêutico, com acompanhamentos, atualmente atinge
cerca de 25 crianças do município.
Segundo a fonoaudióloga, o problema pode ser detectado a partir
dos 02 anos de idade quando a
criança não consegue pronunciar
frases que seria normal em seu
estágio de desenvolvimento. “Damos destaque ao atendimento às
crianças, principalmente àquelas
que demoram a falar, que apresentam problemas na fala, pois se não
tratarmos esses casos, isso poderá
causar um impacto muito negativo na vida dessas crianças”, diz.

“Teste da orelhinha”
Dra. Atende também na policlínica
em Nova Venécia prestando serviço
de fonoaudiologia e no Hospital
São Marcos , onde realiza o “teste da
orelhinha” em bebês, para detectar
se nasceram com problema auditivo.
Serviço
Secretária Municipal de Educação
Tels: (27)3753-1212 - 3753-3753
E-mail: educação@vila.es.gov.br
Secretaria Municipal de Sude
Tel: (27)3753-1082
sms.vpavao@saude.es.gov.br .

Visite o portal do município e mantenha-se informado.

http://www.vilapavao.es.gov.br
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Escolinha de Futebol conta
com 150 atletas inscritos

Projeto tem por objetivo oportunizar a prática esportiva para crianças e adolescentes
O esporte, especificamente o futebol, é considerado um
fator importante de integração
social, pois além de amenizar
conflitos sociais, contribui de
maneira superior na formação dos cidadãos e cidadãs.
Muitos pessoas ainda não
sabem, mas foi criada recentemente em Vila Pavão, uma
Escolinha de Futebol, onde
são ensinados aos atletas mirins mais do que táticas de futebol. Nos treinos, juntamente
com as técnicas da arte do futebol, os atletas apreendem o
que é um alongamento, respeito
pelo colega, respeito pelo professor, pelos pais e muito mais.
A Escolinha de Futebol de
Vila Pavão, está inserida no
Projeto Campeões de Futuro
que tem por objetivo oportunizar a prática esportiva para
crianças e adolescentes, com o
intuito de oferecer a oportunidade da prática do esporte e do
lazer, garantir saúde, educação

e cultura, auxiliando na inserção dos alunos na comunidade.
O trabalho no município é
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer,
em parceria com Secretaria de
Estado de Esportes e Lazer (Sesport). O programa conta atualmente com 150 atletas com idade
entre 8 a 15 anos. Em virtude da
reforma do Estádio Municipal,
os treinos passaram a acontecer
no campo do Caraca, Ginásio de
Esportes e Campo Bom de Bola.
A coordenação do projeto da
Escolinha, está a cargo do Professor Dhiego Fernando Borge
Ataide, 25 anos, formado em
Educação Física pela Universidade de Colatina Unesc. “Hoje,
os nossos pequenos atletas também têm seu espaço garantido.
“O nosso maior objetivo é montar
uma escolinha de futebol modelo
em Vila Pavão e com isso, formar bons atletas e cidadãos para
divulgar positivamente o nome
da cidade”, destaca o professor.

Estádio Municipal está sendo completamente reformado

Estádio Orlando Ferrari ganha reforma
O Estádio Municipal Orlando Ferrari, interditado
temporiamente para reforma, está sendo totalmente
remodelado. A área reservada á torcida foi ampliada. A estrurura fisica do estádio vai receber novos
alambrados, nova iluminação, novos banheiros
e novas acomodações para jogadores e árbitros.

No interior, as obras de conclusão do campo
da comunidade de Todos os Anjos, foram retomadas. Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de
Obras, iniciará o trabalho de plantação do gramado.
Feito isso, a obra estará praticamente concluída e
em breve poderá do ser usufruida pela comunidade.

Município prepara equipes para disputar Copa A Gazetinha
O trabalho é desenvolvido com crianças de 08 aos 15 anos.
Município já conta com quatro equipes de base

O departamento de esportes do
município está preparando equipes de atletas mirins para disputar
a Copa A Gazetinha. O primeiro
passo para a concretização do objetivo já foi dado. Recentemente
foi criada no município uma escolinha de futebol que servirá de
base para a formatação das equipes
que serão inscritas na competição.
A Copa A Gazetinha é uma espécie de berço do futebol capixaba. Da competição infanto-juvenil, já saíram craques como
Sávio, Geovani, Carlos Germano,
Maxwell da seleção brasileira e
muitos outros. Recentemente a
competição revelou o jovem goleiro João Vitor Aquino Silva, de
14 anos, do Centro Esportivo Serrano, contratado para a categoria
sub 15 do Palmeiras de São Paulo.
Segundo o coordenador da escolinha de futebol de Vila Pavão,
professor Dhiego Fernando Borge
Ataide, o município já conta com
quatro equipes de base: 8 e 9 anos,
10 e 11 anos, 12 e 13 anos e 14 e
15 anos. “Nossa preparação para a
Copa A Gazetinha está acontecendo
de forma objetiva. Estamos treinando forte, fazendo preparo físico, du-

rante às segundas-feiras, no Ginásio
Arthur Kruger, treinos com bola no
Campo Bom de Bola e aos sábados
treino coletivo no campo da comunidade Caraca”, disse o professor.
Ainda não foi anunciado os detalhes
da realização da Copa a Gazetinha,
mas o professor adiantou que este
ano, os jogos acontecerão também
nas cidades de Vila Pavão, Nova Venécia, Águia Branca, São Domingos,
São Gabriel e Barra de São Francisco. O professor informou ainda
que o setor de esportes do município já está com três equipes prontas
para serem inscritas na competição
O trabalho desenvolvido com as
crianças está tendo uma repercussão
muito positiva junto à comunidade
pavoense que está dando total apoio
à iniciativa. Os atletas que integram
o projeto são oriundos da própria
comunidade de Vila Pavão e outras
comunidades e distritos do interior.
A Prefeitura Municipal, através
da secretaria de esportes , além de
coordenar o projeto, está dando
o suporte necessário para alancar
a iniciativa, com disponibilização de transporte, fornecimento
de alimentação entre outras ações.

Devido à reforma do Estádio Municipal, a preparação física dos atletas está sendo feita no Ginásio de Esportes

O trabalho é desenvolvido com crianças da sede e do interior do município

