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Ex-prefeito de Barra de 
São Francisco, Luciano 
Pereira sofreu mais um 
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Contas do Estado (TCE-ES) 
durante a semana que 
passou
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Estamos indo a todo vapor mas
sem pressa de abandonar o barco

Por Weber Andrade

As expressões, gírias e jargões que permitem nos 
fazer entender no universo informal, quase sempre 
alcançam o status de linguagem incorporada ao 
nosso modo pessoal e coletivo de comunicação, rom-
pendo séculos no imaginário popular. Nos períodos 
em que fui viver lá para as bandas da Europa, no-
meadamente Portugal, pude absorver boa parte da 
linguagem nativa, graças à minha vontade de enten-
der o que estão dizendo à minha volta.

De volta ao Brasil, difícil foi me acostumar a não 
dizer cú ou rabo, em lugar de bunda, ou trocar ro-
tunda por rotatória. Ou mesmo deixar de pedir uma 
cerveja fresquinha...

Mas o que me chama a atenção, nesses tempos de 
comunicação digital instantânea é a falta de substi-
tutos para expressões que vêm do início da era in-
dustrial. Tenho observado, até mesmo em veículos 
de comunicação de grande porte, a falta de substitu-
to para a frase “a todo vapor” ou “de vento em popa”, 
quando se quer dizer que uma obra está sendo feita 
com rapidez ou que uma pessoa ou um grupo está 
desenvolvendo bem um projeto ou obtendo sucesso 
em uma empreitada.

Vivemos em tempos que a velocidade dita o rit-
mo de tudo. As palavras, as imagens, viajam em 
velocidades que superam a do som e se aproximam 
da luz. Mas as expressões que temos no português e 
na maioria dos idiomas que conheço para expressar 
velocidade ainda remontam aos navios e locomoti-
vas do início do século 19, da revolução industrial, 
que usavam velas e motores movidos a lenha para se 
locomoverem.

Nem mesmo nas redes sociais, entre os millen-
nials, conseguimos encontrar substitutos à altura do 
nosso condicionamento secular. Aliás, temos, com os 
millennials, uma frase consideravelmente nova para 
exprimir velocidade, rapidez, mas que não serve 
para realizações:  Os millennials estão a um clique 
de resolver alguma dúvida ou obter informação. 

“Um clique”, claro, se refere a um clique do mou-
se do computador, do notebook, mas, esse conceito 
também está ficando obsoleto. Hoje, já poucos usam 
o mouse nos computadores, notebooks ou mesmo o 
teclado do smartphone. Para alguns basta dizer: Alô 
google e fazer uma pergunta em voz alta. A resposta 
aparece logo, em texto ou voz na tela da máquina. 

De certa forma, as crianças e jovens da era mil-
lenials, também conhecidos por geração Y, aqueles 
nascidos entre os anos 80 e 2000, tendem a interagir 
menos com os pais e os professores, uma vez que eles 
conseguem achar o que procuram de maneira mais 
rápida na tela de computador, ou seja, a um clique.

Se perguntamos a um millennial o que ele usa 
para aparar a barba, certamente ele não dirá “gi-
lette”, no lugar de lâmina de barbear, como dizemos 
nós os cinquentões, sessentões. Mas provavelmente 
dirá que usa prestobarba, outra metonímia comum 
entre todas as idades para o aparelho de barbear.

Quem é do tempo em que se amarrava cachorro 
com linguiça, certamente nunca irá procurar palha 
de aço no supermercado ou no mercadinho do bair-
ro ou num palheiro. Até porque, o tempo em que se 
amarrava cachorro com linguiça nunca existiu, mas 
é também uma figura de linguagem que expressa um 
tempo em que havia fartura e, porque não, paz. 

E, naqueles tempos, que ficaram presos nas me-
mórias dos nossos antepassados, nas películas dos 
filmes, nas fotografias desbotadas, ninguém conhe-
cia palha de aço, mas apenas o velho e popular Bom-
bril.

Portanto, nós que passamos para a vertiginosa 
sequência dos “enta” na nem tão longa “estrada da 
vida”, não estamos ainda a “um clique” de sover-
termos, mas caminhando a todo vapor – de vento, e 
outras cositas mas, em popa, só alguns – para o fim 
do mundo que, na verdade, não é um fim em si, mas 
provavelmente um novo recomeço, quem sabe em 
uma plataforma virtual um pouco mais tranquila 
do que a desses tempos de violência e ódio. 

cronica
Ex-prefeito Luciano  
Pereira sofreu mais 
um revés no TCE-ES

TCE-ES recomenda rejeição de 
contas do ex-prefeito Luciano

O Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo en-
caminhou à Câmara Munici-
pal de Barra de São Francisco 
a recomendação de que vote 
e rejeite as contas do ex-pre-
feito Luciano Pereira (DEM), 
referentes ao ano de 2015. A 
decisão foi lavrada no acór-
dão TC-0710/2019-4, da se-
gunda câmara, nos autos do 
processo 04696/2016-7, aber-
to para avaliar a prestação de 
contas anual do gestor muni-
cipal referentes ao penúltimo 
ano de seu mandato.

O processo foi relatado 
pelo conselheiro Rodrigo 
Coelho, que apurou indica-
tivo de irregularidade e fez 
recomendações ao atual 
gestor municipal, o prefeito 
Alencar Marim (PT), atenção 
para não incidir no mesmo 
erro de seu antecessor. Lu-
ciano Pereira ainda foi con-
denado a ressarcir ao erário 

municipal os valores decor-
rentes de juros e multas que 
incidiram sobre o erro admi-
nistrativo.

De acordo com a apu-
ração da área técnica do 
Tribunal de Contas, houve 
desequilíbrio financeiro-atu-
arial em função da ausência 
da completa retenção da 
contribuição previdenciária 
patronal do Regime Geral 
de Previdência Social e do 
Regime Próprio de Previ-
dência Social, elevando o 
déficit financeiro dos respec-
tivos planos previdenciários, 
“desrespeitando os ditames 
legais contidos no artigo 40 
da Constituição Federal, no 
artigo 1º da Lei 9717/1998 e 
nos artigos 1º, parágrafos 1º 
e 69 da LC 101/2000”.

Explicou a área técni-
ca que a gestão de Luciano 
Pereira ficou devendo R$ 
593.739,30 do repasse pre-

videnciário ao instituto dos 
servidores municipais. Foram 
recolhidos dos servidores a 
quantia de R$ 4.447.134,94 
e repassados ao instituto 
somente R$ 3.853.395,64. 
Igualmente, consta um saldo 
a pagar de R$ 4.579.824,31 
ao INSS, acumulado de ou-
tros exercícios financeiros, 
pertinente a contribuições 
consignadas dos servidores. 
Ou seja, Luciano recolheu 
o valor dos servidores, mas 
não repassou à Previdência 
Social.

O valor a ser restituído 
por Luciano Pereira ao erário 
municipal deverá ser apura-
do pela gestão de Alencar 
Marim e informado ao Tribu-
nal de Contas, com base nos 
juros e multas gerados com 
o atraso do recolhimento 
parcial, feito somente em 17 
de fevereiro de 2016. (Fonte: 
ES em Foco)
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A instalação da 5ª Com-
panhia do Batalhão de Polícia 
Militar Ambiental (BPMA) deve 
acontecer ainda este ano em 
Barra de São Francisco. O as-
sunto foi debatido no final de 
janeiro deste ano pelo prefei-
to Alencar Marim, o secretário 
municipal do Meio Ambiente, 
José Henrique Bolzan e repre-
sentantes do BPMA, que pro-
curavam uma área para a im-
plantação da unidade.

Marim decidiu ceder uma 
parte do Parque Natural Muni-
cipal Sombra da Tarde à insti-
tuição, por indicação do secre-
tário Bolzan, como forma de 
assegurar vinda deles para o 
município. “A cessão do espa-
ço do parque, mesmo que de 
forma provisória agradou mui-
to aos oficiais do BPMA”, disse 
Bolzan.

Esta semana, a Secretaria 
Municipal do Meio Ambienta 
(Semam) começou a promover 
a reforma da sede do parque, 
uma casa feita em madeira tra-
tada e alvenaria. De acordo com 
o gerente ambiental do parque, 
Vaury Profirio, os servidores 

municipais já estão trabalhando 
na reforma da casa para que o 
batalhão, possa, finalmente, ser 
instalado na cidade.

A assinatura do convênio 
com a PMES, para que a com-
panhia seja instalada no mu-
nicípio também já está sendo 
providenciada. Para o gerente 
ambiental do Parque Sombra 
da Tarde, Vaury Profirio, a me-
dida também dará mais segu-
rança aos frequentadores do 
parque, evitando o mau uso 
do mesmo.

O clamor da região por 
um destacamento da Polícia 
Ambiental em Barra de São 
Francisco é antigo e, segun-
do autoridades ouvidas pelos 
sites ocontestado.com e vo-
zdabarra.com.br, vai ajudar 
muito na preservação do meio 
ambiente, principalmente da 
fauna local. Hoje os rios, além 
de estarem totalmente assore-
ados, quase não têm mais pei-
xes. Apenas tilápias e bagres 
africanos são encontrados na 
maioria dos cursos d’água a 
montante da cidade.

O prefeito Alencar Marim 

também se mostrou satisfeito 
com a vinda da Polícia Am-
biental para Barra de São Fran-
cisco. “Vai ajudar muito a nossa 
sociedade, pois com eles aqui, 
poderemos ter aulas de edu-
cação ambiental no parque e a 
certeza de que a proteção do 
nosso meio ambiente estará 
reforçada”, analisa.

Atualmente o BPMA con-
ta com um efetivo previsto de 
297 policiais entre oficiais e 
praças para atender aos mais 
diversos níveis de atuação, 
como patrulhamento terrestre 
rural ou urbano, patrulhamen-
to náutico, educação ambien-
tal e apoio aos demais órgãos 
de fiscalização ambiental que 
atuam no Estado.

A lei de organização básica 
da Polícia Militar do Espírito 
Santo define ser de compe-
tência do BPMA, a realização 
do policiamento ostensivo e 
ambiental, seja nas áreas urba-
nas ou rurais, em observância 
às legislações específicas e aos 
convênios que delegam com-
petência. (Weber Andrade 
com PMBSF  e PMES)

Parque Sombra da Tarde recebe reformas 
para abrigar o Batalhão de Polícia Ambiental

Instalação da Polícia Militar Ambiental no Parque 
Sombra da Tarde deve acontecer este ano

política

Negociações 
para trazer a 
Polícia Ambiental 
estão bastante 
adiantadas



A competição foi realizada no último sába-
do, em Vitória, entre 140 equipes de todo o 
Estado. O Centro Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) 
Daniel Comboni, de Ecoporanga, está em fes-
ta. Estudantes dos 8º e 9º anos conquistaram 
o 1º lugar geral na categoria “Dedicação” da 
Olimpíada Brasileira de Robótica – etapa es-
tadual 2019, realizada no último sábado, 10, 
em Vitória.

O professor de Matemática, Marciano de 
Almeida Vieira, relatou que a proposta de tra-
balhar com robótica é usar a prática para ensi-
nar os conteúdos e não o inverso, como é co-
mum. “Quando estamos construindo o robô, 
algo sempre dá errado e temos que corrigir. 
Aí é que entra a teoria, em que eu mostro que 
para resolver o problema, precisamos utilizar 
a geometria, por exemplo. É um método muito 
efi caz e fez com que o robô construído por 
nossos alunos, conquistar essa premiação”, 
disse Vieira.

Os alunos Marina Nogueira, Ivan Cunha, 
Alexandre Vidoto e Pedro Marques foram os 
responsáveis pela conquista. Eles compe-
tiram com outras 140 equipes de todo o Es-
tado, incluindo escolas públicas, particulares 
e escolas técnicas. As atividades de robótica 
são realizadas no CEEFMTI Daniel Comboni 
há três anos e também conta com o apoio do 
professor de Física Márcio Cypriano. (Fonte: 
Sedu)
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Assembleia aprova quebra de sigilo
fi scal e bancário da Fundação Renova

O deputado Enivaldo dos 
Anjos teve aprovada ontem, 
sua solicitação de quebra de 
sigilo fi scal e telefônico da 
Fundação Renova e de seus 
diretores. A solicitação veio 
após Waak se recusar a de-
clarar seus ganhos fi nanceiros 
bem como sustentar que não 
possuía conhecimento dos 
valores movimentados pela 
Fundação em depoimento 
na reunião conjunta das CPIs 
da Sonegação e das Licenças 
Ambientais, realizada nesta 
quarta-feira, 14, na Assem-
bleia Legislativa (Ales). 

Mais de três anos após o 
desastre da Samarco, da Vale 
e da BHP, em Mariana (MG), 
muitos atingidos ainda não fo-
ram indenizados e continuam 
convivendo com os prejuízos 
deixados pelas empresas no 
meio ambiente. Para esclarecer 
o motivo pelo qual os acordos 
não têm sido cumpridos pela 
Fundação Renova, o presiden-
te da instituição, Roberto Sil-
va Waack, foi convocado pela 
reunião conjunta das CPIs. 

De acordo com Waack, o 
Estado do Espírito Santo já re-
cebeu em torno de R$ 800 mi-
lhões em verbas indenizatórias, 
o que corresponde a 40% dos 
impactados - maior parte seria 
de pescadores profi ssionais.

Na condição de testemu-
nha, Waack depôs à CPI sobre 

as atividades que a instituição 
realiza. A Renova é respon-
sável pela mobilização para a 
reparação dos danos causados 
pelo rompimento da barragem 
de Fundão, em novembro de 
2015, em Mariana, na região 
Central do Estado de Minas 
Gerais, provocando a morte de 
19 pessoas.

Liderada pelo deputado 
Enivaldo dos Anjos (PSD), pre-
sidente da CPI da Sonegação, a 
reunião contou com oito par-
lamentares que indagaram o 
diretor sobre assuntos como 
o descumprimento de acordos 
pactuados com a Justiça, falta 
de assistência às famílias atin-
gidas pela lama, indenizações 
dos pescadores que viviam da 
pesca do Rio Doce, esqueci-
mento dos produtores rurais 
que sentiram os impactos nas 
produções agrícolas, conta-
minação da água e prazo de 
compensação.

Na ocasião, o deputado 
Marcelo Santos (PDT) logo in-
dagou sobre a falta de critérios 
e prazos para o cadastramen-
to das pessoas que serão in-
denizadas, físicas e jurídicas, e 
apontou a existência de uma 
seletividade com intuito de 
favorecer algumas pessoas, 
escolhendo a quem vai pagar 
e contemplando os demitidos 
de Mariana que detêm altos 
salários.

De acordo com Santos, a 
Fundação não cumpriu a cláu-
sula 19 do TAC que determina 
que o prazo de cadastramento 
individualizado devesse ocor-
rer em oito meses, encerrando 
em janeiro de 2017, e conside-
rando a área de abrangência 
sócio econômica.

“O cadastro não se restrin-
giu ao prazo original porque 
várias pessoas se inscrevem 
tardiamente, essa foi uma de-
cisão coletiva dos signatários 
do termo de ajustamento de 
conduta em prol da manuten-
ção do cadastro aberto. Teve 
a primeira fase, que já foi con-
cluída, e agora estamos na fase 
dois, que está e em curso”, de-
fendeu o diretor.

O deputado Euclério Sam-
paio (sem partido), também 
protestou sobre o atraso de 
mais de dois anos nas indeni-
zações. 

“As principais realizações 
foram feitas para aquelas situ-
ações que existiam um vínculo 
claro de formalidade. Por isso 
as políticas avançaram. Existe 
um sistema de governança que 
defi ne de como essas políticas 
de reconstrução serão estabe-
lecidas. Infelizmente admiti-
mos que ainda não foi possível 
indenizar aquelas pessoas que 
são mais necessitadas”, com-
pletou Waack. (Weber Andra-
de com Webales)

Robô criado por alunos de 
Ecoporanga garante premiação 
na Olimpíada de Robótica

Diretor da Fundação Renova, 
Roberto Waack foi sabatinado 
na Assembleia Legislativa



Prefeitura de Ecoporanga publica 
nota sobre prisão de secretário
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Depois da prisão do secretá-
rio municipal de Meio Ambiente 
de Ecoporanga, Thiago Caldei-
ra Rosa Cabral, na tarde desta 
quarta-feira, 14, a Prefeitura de 
Ecoporanga divulgou nota ofi-
cial onde afirma que tem co-
laborado com as investigações 
do Ministério Público Estadu-
al (MPES) através do Grupo de 
Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado (Gaeco). 
Na nota o prefeito municipal 
afirmou demitiu o secretário 
assim que soube da sua prisão. 
Thiago Cabral era considerado 
foragido da Justiça, uma vez 
que deveria ter sido preso no 
mesmo dia em que prenderam 
o vereador e ex-presidente da 
Câmara de Ecoporanga, Robé-
rio Pinheiro Rodrigues. Ambos 
são acusados de participarem 
de um esquema de fraude de 
licitação no município. 

Robério foi preso no dia 6 de 
junho, durante a quarta fase da 
Operação “Varredura”, deno-
minada “Eco do Inhambu”, que 

investiga fraudes em contratos 
no setor de coleta e tratamento 
de lixo em municípios do norte 
e noroeste do Estado. O verea-
dor foi levado para o Centro de 
Detenção e Ressocialização de 
Linhares (CDRL). 

Além de Ecoporanga, a ope-
ração também é realizada em 
São Gabriel da Palha. 

Foram cumpridos seis man-
dados de busca e apreensão na 
sede da Prefeitura e da Secreta-
ria de Meio Ambiente de Ecopo-
ranga e na casa dos investiga-
dos, em ambos os municípios. 
Na ocasião, o secretário de 
Meio Ambiente “desapareceu” 
da cidade, mas retornou assim 
que a equipe do Gaeco foi em-
bora e manteve-se no cargo até 
a sua prisão, esta semana.

As investigações estão sendo 
conduzidas por cinco promoto-
res de Justiça, com participação 
e apoio de 13 policiais do Nú-
cleo de Inteligência da Asses-
soria Militar do MPES, além de 
outros servidores.

O presidente Jair 
Bolsonaro determi-
na ao Ministério da 
Justiça e Segurança 
Pública, por meio de 
despachos publica-
dos hoje, 15, no Di-
ário Ofi cial da União, 
que suspenda o uso 
de radares “estáticos, 
móveis e portáteis” 
até que o Ministé-
rio da Infraestrutura 
“conclua a reavalia-
ção da regulamenta-
ção dos procedimen-
tos de fi scalização 
eletrônica de veloci-
dade em vias públi-
cas”.

De acordo com o 
documento, a medi-
da tem por objetivo 
“evitar o desvirtu-
amento do caráter 
pedagógico e a uti-
lização meramente 
arrecadatória dos 
instrumentos e equi-
pamentos medidores 
de velocidade”.

O despacho do 
presidente pede tam-
bém que o ministério 
“proceda à revisão 
dos atos normativos 

internos que dispõem 
sobre a atividade de 
fi scalização eletrôni-
ca de velocidade em 
rodovias e estradas 
federais pela Polícia 
Rodoviária Federal.

Ao deixar o Palá-
cio da Alvorada, nes-
ta manhã, Bolsonaro 
destacou que os ra-
dares fi xos, aqueles 
instalados em postes 
ao lado das rodovias, 
não entram nessa 
suspensão, pois o 
governo tem contra-
tos com empresas 
que operam esses 
equipamentos. “Não 
vamos alterar con-
tratos”, disse. O pre-
sidente já afi rmou, 
entretanto, que a in-
tenção é, ao fi m do 
prazo, não renovar 
esses contratos.

Contraponto – No 
Espírito Santo, as al-
terações no Código 
de Trânsito Brasilei-
ro (CBT), propostas 
pelo governo de Jair 
Bolsonaro, foram cri-
ticadas recentemen-
te pelo governador 

Renato Casagrande, 
principalmente a re-
dução dos radares 
nas rodovias.

Durante um even-
to de apresentação 
das Ações Integradas 
com Foco na Prote-
ção da Vida no Trân-
sito, promovido pelo 
Departamento de 
Trânsito (Detran-ES), 
no Palácio Anchieta, 
em Vitória, Casagran-
de criticou as medi-
das anunciadas pelo 
Governo Federal e 
garantiu que os ra-
dares serão mantidos 
nas rodovias estadu-
ais. “Essas medidas 
fl exibilizam as regras 
atuais e nós não con-
cordamos com elas. 
Nosso governo não 
concorda. Nós não 
vamos acabar com 
o controle de velo-
cidade das rodovias 
estaduais. Isso redu-
ziu muito a violências 
nas rodovias federais 
e estaduais”, disse. 
(Weber Andrade 
com Agência Brasil 
e Secom/ES)

Bolsonaro manda suspender uso 
de radares nas rodovias federais

Thiago Caldeira Rosa foi preso esta 
semana pela Polícia Civil em Ecoporanga
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Marim garante videomonitoramento
em reunião com vereadores e a CDL

Como já havia sido divul-
gado em primeira mão pe-
los sites ocontestado.com e 
vozdabrra.com.br, o prefeito 
Alencar Marim confi rmou, 
mais um vez – ele já o havia 
dito em programa de sába-
do na rádio Clube FM – que 
já tem um projeto viável de 
videomonitoramento para o 
centro de Barra de São Fran-
cisco e que o mesmo já se 
encontra em fase de estudos 
para implantação até o fi nal 
deste ano.

Esse foi um dos assuntos 
debatidos na Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL), na 
manhã desta quinta-feira, 15. 
Além de Marim, estiveram 
presentes alguns vereadores 
do município e comerciantes 

locais.
Na pauta estava também 

o problema da escassez de 
vagas de estacionamento no 
perímetro urbano e projeto 
da calçada cidadã.

Dentre os assuntos abor-
dados, o que exigiu um tem-
po maior de discussão foi as 
vagas de estacionamento. No 
caso, para mitigar o proble-
ma, levantou-se a possibili-
dade de usar a área no centro 
da cidade onde funcionava a 
garagem da Viação Pretti e 
chegou a ser iniciada a cons-
trução da rodoviária.

Associada ao uso des-
sa área, a ideia seria utilizar 
como modelo o estaciona-
mento rotativo utilizado em 
Santa Maria de Jetibá, sul do 

estado. Lá o local destinado 
ao estacionamento é geren-
ciado por um funcionário da 
APAE, instituição na qual é 
benefi ciada com o que é ar-
recado.

Ao fi nal da discussão so-
bre o estacionamento, Alen-
car sinalizou positivamente a 
ideia e disse que encaminha-
rá a demanda do uso da área 
da prefeitura, no centro da 
cidade, para a Procuradoria e 
nos próximos dias já terá um 
parecer.

Sobre a padronização das 
calçadas, já existe um proje-
to, mas o mesmo deve ainda 
passar por alguns alinhamen-
tos pra ser executado. (We-
ber Andrade com informa-
ções da Ascom/PMBSF)

Flamengo Sub-17 já está no ES
para decisão do brasileirão 2019
O primeiro tempo da decisão do Campeonato 
Brasileiro Sub-17 foi no Pacaembu, em São 
Paulo, e o segundo será neste sábado, 17, 
no estádio Kleber Andrade, em Cariacica às 
11h. Mas a jovem delegação do Flamengo já 
está no Espírito Santo para a decisão contra o 
Corinthians
Em vantagem por ter vencido o jogo de ida por 4 
X 3, de virada, o Rubro-negro poderá jogar pelo 
empate para ser campeão, mas a vantagem foi 
deixada de lado pelos jogadores, pelo menos 
no discurso.
Estrela maior da equipe Flamengo, já que 
Reinier está integrado ao elenco profi ssional, o 
atacante Lázaro, de 17 anos e autor de dois gols 
no primeiro jogo, falou sobre a expectativa dele 
para jogar a decisão em solo capixaba.
“A gente fi ca feliz pelo primeiro jogo, pelo primeiro 
resultado, mas é pé no chão, pois ainda tem o 
segundo. Vamos treinar bem nessa semana para 
sermos campeões”, disse o jogador que herdou 
a camisa dez - antes vestia a 9.
O atacante, aliás, tem uma motivação extra para 
brilhar no Klebão, já que tem laços familiares 
por aqui. “Tem uns primos dos meus pais 
que moram aqui. Eles vão ao jogo”, contou o 
atacante, que é o artilheiro da competição.
“Fico feliz demais por isso, mas é o que eu falei, 
pés no chão sempre e muita humildade, não 
tem nada ganho”, destacou.
No fi m de outubro, o Kleber Andrade será um 
dos palcos do Mundial Sub-17 da Fifa. Embora a 
seleção brasileira não tenha jogos programados 
para o estádio na primeira fase, é possível que 
nas fases seguintes o time canarinho pise no 
gramado do Klebão, logo alguns desses jovens 
jogadores podem trocar o vermelho e preto pelo 
amarelo.
Essa coincidência, por ora, não é colocada 
como prioridade pelo também atacante Pedro 
Arthur, de 16 anos, e que também balançou as 
redes corintianas.
“Eu nem penso agora em seleção, estou só 
focado na fi nal, fazendo meu trabalho da melhor 
forma, mas quem sabe”, disse o jovem que 
não escondeu a expectativa de encontrar um 
estádio lotado de fl amenguistas.

Avenida Jones dos Santos Neves terá prioridade 
na instalação de câmeras de videomonitoramento
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Pedrinho Godoy põe decisão do TCE-ES
sob suspeição mas admite horas extras

Veja partes da 
decisão do TCE-ES
“De acordo com o noticiado na presente denún-
cia, em todo o período em que o servidor público, 
Senhor Pedrinho Godoy de Oliveira, exerceu car-
go comissionado no município de Barra de São 
Francisco, sua remuneração mensal era acresci-
da de pagamento de horas extras.
Apontou a equipe técnica desta Casa, de acordo 
com as inferências colhidas na documentação 
acostada aos autos, que o mencionado servidor 
recebeu horas extras em todo o período traba-
lhado na Administração Municipal, sem qualquer 
espécie de controle sobre a prestação dessas 
horas excepcionais.”
“...Retomo ao caso concreto, advertindo que 
mesmo compreendendo devida a autorização 
da realização de horas extraordinárias por ser-
vidores comissionados, há que se perquirir se o 
serviço extraordinário fora efetivamente presta-
do, e devidamente atestado, visto que segundo 
acurado pela equipe técnica, há fortes indícios 
de irregularidade na concessão das horas extras 
pagas ao servidor Pedrinho Godoy, as quais cito:
1 - A carga horária exposta na fi cha funcional do 
servidor denunciado é maior que o horário de 
funcionamento do órgão;
2 - A própria Administração afi rma que não exer-
ceu nenhuma espécie de controle
de hora de trabalho do servidor fi scalizado, seja 
as horas habituais, seja as extraordinárias;
3 - O pagamento das horas extras se deu em 
montante uniforme – sempre no quantitativo de 
30 horas no mês, sendo um indicativo de era uti-
lizado como um aumento salarial do servidor;
“Assim, mesmo que o Estatuto do Servidor Pú-
blico do Município de Barra de São Francisco 
garanta o recebimento de horas extras aos servi-
dores públicos de forma geral, traz a ressalva no 
§1º do artigo 75, de que as horas extras traba-
lhadas devem ser devidamente justifi cadas pela 
chefi a imediata, in verbis.

ACÓRDÃO TC-642/2019 refaz
decisão do Ministério Público

“Ainda que, em sede de apuração por parte do 
Ministério Público Estadual da Comarca de Barra 
de São Francisco, as notícias denunciativas te-
nham sido arquivadas, considerando a oitiva do 
Secretário Municipal de Saúde e do Ex-Secretá-
rio Municipal de Saúde, que afi rmaram em de-
poimento que o referido servidor cumpria jornada 
extraordinária, não há qualquer comprovação 
documental destas alegações que evidencie de 
modo preciso o controle de ponto
do servidor (real horário de entrada e saída), fato 
que compromete sobremaneira a legalidade da 
concessão das horas extras recebidas pelo Se-
nhor Pedrinho Godoy.
Nessa linha de entendimento, no que concerne 
à responsabilização dos responsáveis quanto à 
imputação de ressarcimento, entendo devida a 
devolução da quantia indevidamente percebida 
pelo citado servidor, referente ao pagamento de 
horas extras, frente aos fortes indícios de má-fé, 
tanto por parte da Administração Pública, como 
também do benefi ciário, pois a vantagem estava 
expressamente descrita no contracheque do ser-
vidor, sob rubrica específi ca. 

O inspetor penitenciário Pedrinho 
Godoy de Oliveira reagiu de uma forma 
inusitada à notícia veiculada em primei-
ra mão pelos sites vozdabarra.com.br e 
ocontestado.com nesta quinta-feira, 15, 
sobre a decisão técnica do Tribunal de 
Contas do Espírito Santo (TCE-ES), que 
decidiu condená-lo por má fé no caso de 
recepção de horas extras na gestão an-
terior, de Luciano Pereira. Inicialmente, 
Godoy atacou o jornalista responsável 
pelo conteúdo, tentando nos qualifi car 
como “forasteiro” e “petista”.

Confi ra a matéria publicada ontem 
http://www.sitebarra.es/tce-es-conde-
na-pedrinho-godoy-a-devolver-dinhei-
ro-de-horas-extras/

Em seguida ele atacou diretamente a 
credibilidade dos conselheiros do TCE-
-ES após dizer que foi inocentado pelo 
Ministério Público em Barra de São Fran-
cisco, ele disse: “Lá no tribunal, você sabe 

O inspetor penintenciário Pedrinho Godoy (destaque)
considerou  que a decisão do TCE-ES sofreu infl uência política

quem é que manda, né?” As especulações são 
de que ele estaria se referindo ao deputado 
estadual e ex-conselheiro do TCE-ES, Enivaldo 
dos Anjos.

Agora, caberá ao próprio tribunal, de posse 
da gravação, exigir do inspetor penitenciário 
que explique melhor as suas palavras e indi-
que quem é a pessoa que manda nas decisões 
daquela Casa.

Mas, o melhor do áudio, Pedrinho Godoy 
deixa para o fi nal. Após continuar atacando 
a pessoa do jornalista responsável pelo site 
e tentando impor uma pauta sobre possíveis 
erros da atual administração, ele admite que 
recebia sim, horas extras como complemento 
salarial. “Eu recebia um valor simbólico de 900 
e poucos reais (de salário) mais as horas ex-
tras, que eram para compensar as horas que 
eu passava do meu horário de labor e isso tem 
um monte de gente que pode comprovar, to-
dos os diretores da rede municipal...” (Weber 
Andrade)



Eleição para Conselho Tutelar já tem até bolsa de apostas
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Um salário de R$ 1.576,00, ga-
rantidos por quatro anos, caso o 
eleito não cometa nenhum desvio 
de conduta. Mais do que proteger 
crianças e adolescentes, o salá-
rio e a possibilidade de criar um 
“trampolim” para a eleição muni-
cipal de 2020, parece ser a princi-
pal motivação da maioria dos 42 
candidatos que estão disputando 
uma das cinco vagas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), mais 
conhecido como Conselho Tute-
lar.

Estamos há menos de dois me-
ses da eleição, marcada para o dia 
6 de outubro, mas, nas redes so-
ciais já existem listas dos candida-
tos “eleitos” e até bolsa de apostas 
para ver quem serão os mais vo-
tados. (Veja no fi nal da matéria 
a lista de candidatos e seus nú-
meros)

No vale (quase) tudo para con-
seguir votos via redes sociais, uma 
candidata ganhou um apoio in-
digesto. o cabo eleitoral gratuito, 
sem conhecimnto da candidata, 
gravou vídeo com apoio de um 

conhecido deputado federal de 
Vitória e postou nas redes sociais. 
“Eu não autorizei ninguém a pos-
tar vídeos de apoio à minha candi-
datura”, reclamou a candidata. 

Alguns candidatos e candi-
datas também estão fazendo da 
eleição para conselheiro tutelar 
um verdadeiro plebiscito sobre a 
atual administração, aliando-se a 
adversários ou partidários do pre-
feito Alencar Marim, no intuito de 
obter mais votos.

Atentos ao “potencial” de vo-
tos dos candidatos a conselheiro, 
muitos vereadores e pré-candida-
tos também estão se empenhan-
do na campanha, em busca de 
apoio no ano que vem para a elei-
ção municipal.

Para o prefeito Alencar Marim 
a disputa é saudável e mostra que 
o cargo de conselheiro tutelar é 
muito importante para a socieda-
de. “Esperamos que a população 
eleja as pessoas mais preparadas 
para o cargo, aquelas com dis-
posição de fazer valer os direitos 
das crianças e adolescentes, afi nal, 
muitas delas têm sofrido abusos 

O artista plástico Alcione costuma andar pela cidade com esta bela 
bicicleta, cujo quadro é feito em madeira envenizada. Um luxo para 
poucos. 

Imagem da Semana

que, às vezes, nem chegam a ser 
descobertos ou quando, há um 
processo, dependendo da pessoa, 
acaba correndo em ‘segredo de 
justiça’”, lamenta o prefeito.

Composição - Os Conselhos 
Tutelares são compostos por cin-
co membros titulares e cinco su-
plentes, escolhidos por votação 
popular, e exercerão o cargo no 
quadriênio 2020/2023.

 A remuneração mensal se ba-
seia na alteração da Lei Municipal 

nº 019/2014, que estabelece o sa-
lário base da classe em R$1.576,00.

Poderão votar todas as pesso-
as a partir de 16 (dezesseis) anos, 
devidamente inscritas na Justiça 
Eleitoral do Município de Barra de 
São Francisco. 

As eleições estão marcadas 
para o dia 6 de outubro, de 8 às 
17h. Os locais de votação ainda 
serão defi nidos e divulgados.

(Weber Andrade com As-
com/PMBSF)

São mais de 40 candidatos disputando 
cinco vagas de conselheiro tutelar

Candidatos ao Conselho Tutelar
CANDIDATOS (AS)    NUMERO
BRUNA A. F. BORTOLOTTI  50
(Bruna do Capitão Romildo)
BRUNA P. REIS   32
CARINA A. S. S. SAAR  67
CARLINDA GOULART  55
CATARINA M. SILVA  62
CATIA R. C. ALVES   57
CELSO L. CARVALHO
(Celso da Gazetinha)  59
CLEIDE REGINA S. L. SILVA  68
CRISTIANE S. CONCEIÇÃO  19
DOUGLAS L. SILVA   28
ESPERÍNDEUS C. SOUZA  69
GERLANE G. SOARES  11
HÉRLLON O. SOARES  15
(Maradona)
ISMAEL F. B. JUNIOR  48
ITELVINA A. S. VIEIRA  38
IVANDRI M. MATOS  29
(Alemão do Cuti)
JANETE N. F. FERNANDES  31
(Janete Bolos)
JAQUELAINE G. FERREIRA  71
JESSICA V. SILVA   79
JOÃO BATISTA FELISMINO  37
JOÃO EVANGELISTA DUTRA  75
JULIA BATISTA DE MORAIS  51
LILIA CARLA O. V. HARTIVIG  60
LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 64
LUSIA MARIA DE ARAUJO  70
MAGALI P. L. MIGUEL  46
MARCOS DEON DE SOUZA  30
(Marquinho)
MARIA D. E. OLIVEIRA  72
(Lora)
MARIA NILZA S. PAULLI  20
MARILES F. FREITAS  52
MARIO MILKE   43
NAIARA P. OLIVEIRA  10
RAQUEL FERREIRA  47
RONILCE S. GONÇALVES  40
(Rony)
ROSA BORGES BARROCO  26 
SANDRA GERALDA DE FARIA 39
SELMIRA M. A. AMORIM
(Mirinha)    13
SIDINEIA R. A. GOMES  54
SIDISANGELA P. CHEQUETTO 76
SIMONE M. M. SOUZA  36
SÔNIA M. R. S. FARIAS  56
WESLEY F. PENHA  53



Sesa reforça multivacinação para evitar 
retorno de doenças já eliminadas no Brasil
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Visando evitar o 
retorno de doenças 
altamente conta-
giosas, como a po-
liomielite (paralisia 
infantil), a rubéola, 
o sarampo, dentre 
outras, já eliminadas 
ou controladas no 
Brasil, a Secretaria 
de Estado da Saúde 
(Sesa), reforça a cam-
panha de multivaci-
nação e alerta sobre 
a necessidade de a 
população manter as 
vacinas em dia. Para 
isso, enfatiza que é 
fundamental acom-
panhar o esquema 
de imunização para 
todas as faixas etá-
rias estabelecido 
pelo Ministério da 
Saúde, controlando 
as doenças de forma 
intensiva.

A meta da Sesa 
para este ano é vaci-
nar o maior número 
de pessoas em um 
menor espaço de 
tempo pois quanto 
mais rapidamente as 
metas forem alcan-
çadas, mais efetivo é 
o bloqueio.

De acordo com 
a coordenadora do 
Programa Estadu-
al de Imunizações e 
Vigilância das Doen-
ças Imunoprevení-
veis, Danielle Grillo, 
essas doenças são 
prevenidas com va-
cinas disponibiliza-
das gratuitamente 
nas unidades básicas 
de saúde do Estado, 
que fazem parte do 
calendário nacional 
de vacinação.

Levantamento 
realizado pela Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS) apon-
ta que o Brasil foi 
o primeiro país no 
mundo a incorporar 

diversas vacinas no 
calendário do Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS), e é um dos 
poucos que ofertam, 
de maneira univer-
sal, um rol extenso e 
abrangente de imu-
nobiológicos.

No entanto, a alta 
taxa de cobertura 
vacinal para diversas 
doenças tem caído de 
forma acelerada nos 
últimos anos, colocan-
do a Saúde em alerta. 

“O Programa 
de Imunizações foi 
tão bem-sucedido 
ao longo dos anos 
que conseguiu er-
radicar, eliminar e 
controlar doenças, 
e isso fez com que 
elas desapareces-
sem ou diminuís-
sem drasticamente. 
Sendo assim, muitas 
pessoas passaram 
a acreditar que de-
terminadas doenças 
não existiam mais e 
descuidaram da va-
cinação”, disse a co-
ordenadora.

Danielle Grillo 
ressaltou que as va-
cinas são um dos 
mecanismos mais 
efi cazes na defesa 
do organismo contra 
agentes infecciosos 
e bacterianos, e con-
siste na proteção do 
corpo por meio de 
resistências às doen-
ças que o atingiriam. 
“As vacinas são pro-
duzidas por subs-
tâncias e microrga-
nismos inativados 
ou atenuados que 
são introduzidos no 
organismo para es-
timular a reação do 
sistema imunológico 
quando em contato 
com um agente cau-
sador de doenças”, 
explicou.

Cuidando da saúde da sua família 

Rua Astrogildo Romão dos Anjos (em frente ao Derson lanches)

Fake News prejudicam o trabalho
dos agentes de Saúde no Estado
As chamadas fake News têm proliferado por todos os 
setores nestes tempos de comunicação instantânea, 
via redes sociais. Frases como “A vacina é mortal”; 
“Essas doses já mataram milhares”; “Não vacine seus 
fi lhos. É um risco”, têm sido amplamente compartilhadas 
nas redes sociais e aplicativos de mensagens, como 
o WhatsApp, provocando medo e infl uenciando 
negativamente no processo de imunização da 
população. 
Danielle Grillo ressalta que essas informações são 
infundadas, mentirosas e apelativas, e colocam a saúde 
da população em risco. 
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) também 
sofreu ataques de internautas recentemente, com 
um post informando que haveria campanha de 
multivacinação contra poliomiliete e sarampo durante 
todo o mês de agosto.
“É falso o informativo que está sendo compartilhado 
em grupos de bate papo, como: WhatsApp, messeger/
Facebook e Instagran, alertando a população para uma 
suposta campanha de vacinação, neste ano de 2019, em 
prevenção a poliomielite e sarampo. O cartaz é referente 
a uma campanha realizada no ano passado (2018) pelo 
Rotary de Santa Catarina.



Desde as 8h do dia 12 deste mês, os pro-
prietários rurais de todo o país já podem en-
viar a Declaração do Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural (DITR) de 2019. O prazo 
de entrega vai até às 23h59min59s de 30 de 
setembro.

A Receita Federal espera receber 5,7 mi-
lhões de declarações este ano, cerca de 38 mil 
a mais que as 5.661.803 enviadas em 2018. 

Em Barra de São Francisco, segundo o 
Censo Agropecuário 2017, existem 2.749, ou 
seja, quase 500 propriedades rurais a mais do 
que no último censo, em 2006, quando eram 
2.250 as propriedades rurais no município.

A grande maioria destes estabelecimentos 
não ultrapassam 20 alqueires, o que demons-
tra a pulverização da propriedade em Barra 
de São Francisco.

Devem apresentar a declaração pessoas fí-
sicas e jurídicas proprietárias, titulares do do-
mínio útil ou que detenham qualquer título 
do imóvel rural. Apenas os contribuintes imu-
nes ou isentos estão dispensados de entregar 
o documento. 

O produtor que perdeu ou transferiu a 
posse ou o direito de propriedade da terra 
desde 1º de janeiro também está obrigado a 
apresentar a declaração.

A declaração só pode ser preenchida por 

meio do programa gerador da declaração, 
que pode ser baixado na página do órgão 
na internet a partir desta segunda-feira. Veja 
link http://receita.economia.gov.br/interface/
lista-de-servicos/declaracoes-e-demonstrati-
vos/ditr/acessar-o-programa. 

O documento pode ser transmitido pela 
internet ou entregue em mídia removível 
(como CD ou pendrive) em qualquer unida-
de da Receita Federal. Quem perder o prazo 
pagará multa de 1% ao mês sobre o imposto 
devido, com valor mínimo de R$ 50. 

O contribuinte que identifi car erros nas in-
formações pode enviar uma declaração retifi -
cadora, antes de o Fisco iniciar o lançamento 
de ofício, sem interromper o pagamento do 
imposto apurado na declaração original.

O Imposto sobre Propriedade Territorial 
Rural pode ser pago em até quatro parcelas 
mensais, mas nenhuma quota pode ser infe-
rior a R$ 50. O imposto inferior a R$ 100 deve 
ser pago à vista até 30 de setembro, último 
dia de entrega da declaração. 

O pagamento pode ser feito por meio de 
Documento de Arrecadação de Receitas Fe-
derais (Darf) em qualquer banco ou por trans-
ferência eletrônica de instituições fi nanceiras 
autorizadas pela Receita. (Weber Andrade 
com Agência Brasil)
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Prazo para Declaração do ITR 
vai até dia 30 de setembro

Agricultores familiares abrem
página de divulgação no Face

Proprietários rurais devem 
declarar o ITR até setembro

Os produtos da agricultura familiar 
já respondem por cerca de 80% dos 
alimentos produzidos no Espírito Santo, 
principalmente os orgânicos, sem 
agrotóxicos. Mas, para encontra-los, 
quase sempre era preciso esperar o 
dia de feira, o sábado, principalmente, 
quando a Rua Mineira fi ca lotada de 
barracas, boa parte delas com produtos 
da agricultura local.
Agora, para facilitar o consumo destes 
produtos, os agricultores familiares 
francisquenses lançaram no Facebook a 
página do grupo Campo & Cidade (veja 
mais no link https://www.facebook.com/
Campo-Cidade-102873924408881/), 
voltada para a divulgação das 
unidades produtivas dos agricultores 
e construindo um novo conceito de 
comercialização da agricultura local.
“Estamos inovando no sistema de 
produção, visando a sustentabilidade, 
integração do homem e meio ambiente 
em perfeita harmonia”, informa a 
página.
O primeiro anunciante é o produtor 
rural João Hermes, do córrego do 
Fervedouro, que possui barraca na 
feira livre. Ele, no entanto, surpreendeu 
com a quantidade de itens que tem 
à disposição. São mais de 60 itens 
que vão desde verduras a legumes, 
passando por industrializados, como 
queijos, manteiga, temperos, biscoitos e 
iogurtes.
A página não informa se há uma 
quantidade mínima de produtos por 
pedido, mas as informações podem ser 
obtidas pelo telefone (027) 98112-2712. 
(Weber Andrade)
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Banestes alcança lucro líquido de 
R$ 109 milhões no primeiro semestre 

O Banco do Estado do Espíri-
to Santo (Banestes S.A.) teve lu-
cro líquido de R$ 109 milhões no 
primeiro semestre de 2019, uma 
evolução de 34,2% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Recebem destaque a expansão 
das receitas de prestação de ser-
viços (+10,9%) e de operações de 
crédito (+4,6%), além dos ganhos 
com efi ciência tributária. Os nú-
meros foram divulgados em reu-
nião pública, realizada na manhã 
desta terça-feira, 13, no Palácio 
Anchieta, em Vitória.

O governador Renato Casa-
grande comemorou o resultado 
e falou sobre a importância do 
Banestes para o desenvolvimen-
to do Espírito Santo. “São boas 
notícias por conta dos resulta-
dos. Meus parabéns ao banco, 
aos seus diretores e servidores, 
que conseguiram formar um 
espírito de proteção à imagem 
e focados em dar resultados. 
Uma instituição que é abraça-
da pelos capixabas, com uma 
direção profi ssionalizada e que 
dá resultados.  O que mantém 
um banco público é o resultado 
e esperamos que continue cres-
cente”, afi rmou.

Casagrande lembrou que o 
Banestes está presente em to-
dos os municípios capixabas e 
colabora com o desenvolvimen-
to do Espírito Santo. Ele ressal-
tou a parceria do banco com 
o Bandes (Banco de Desenvol-
vimento do Espírito Santo) e a 
sua participação nos aportes do 
Fundo de Obras e Infraestrutura 
Estratégica para o Desenvolvi-
mento do Espírito Santo.

“O trabalho conjunto entre 
as duas diretorias é fundamen-
tal. Aportamos mais de R$ 900 
milhões do Fundo de Investi-
mento no banco e isso aumenta 
a responsabilidade do Banestes 
no desenvolvimento que bus-
camos para o Espírito Santo. O 
banco está se aperfeiçoando no 
atendimento virtual e também 
pessoalmente de forma perso-
nalizado”, disse o governador.

O presidente do Banestes, 
Amarildo Casagrande, afi rmou 
que o resultado positivo faz 
jus a estratégia que vem sen-
do adotada para a expansão 
da rede de clientes e de negó-
cios do Banco. “O Banestes tem 
ampliado as ações em prol da 
expansão do crédito, com o ob-
jetivo de fomentar o desenvol-
vimento econômico do Espírito 
Santo. Além disso, tem investi-
do fortemente nas soluções via 
canais digitais, em conformida-
de com os seus concorrentes, 
mas sem perder de vista o foco 
no atendimento presencial com 
qualidade e agilidade, de forma 
a proporcionar, cada vez mais, a 
melhor experiência para o clien-
te”, destacou.

O resultado positivo do se-
mestre, segundo Amarildo Ca-
sagrande, demonstra que “o 
Banestes é um banco público 
forte, alinhado às modifi cações 
do mercado e em ativo cres-
cimento. Não posso deixar de 
destacar também que o resul-
tado é refl exo do desempenho 
extraordinário que a equipe de 
funcionários vem alcançando”.

O diretor de Relações com 
Investidores e Finanças do Ba-
nestes, Fernando Poncio Paiva, 
detalhou os resultados obtidos 
para o público presente, com-
posto por autoridades do Esta-
do, representantes da Diretoria 
do Banco, acionistas, analistas 
de investimentos, jornalistas e 
outros convidados.

Paiva comemorou o resulta-
do positivo e pontuou que as 
ações em prol do crédito têm 
gerado resultados positivos 
para o Banco. “O lucro líquido 
alcançado pelo Banestes nesse 
primeiro semestre é resultado 
direto do aumento do fomen-
to do crédito pulverizado e da 
receita de serviços. Além disso, 
a baixa da Selic proporcionou 
um aumento na procura por 
aplicações em fundos de inves-
timentos do Banestes”, disse. 
(Secom/ES)

Governador discursa 
durante assembleia do 
Banestes
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Mais um aniversariante desta primeira quinzena de 
agosto, o empresário José Pimenta da Costa, o Pimentinha, 
aqui abraçado pelas fi lhas e fi lho, que aproveitaram para 
parabeniza-lo pelo dia dos Pais.

Nathália Nunes Ferreira e muuuitas amigas da jovem Nety 
Silva, brindaram mais um ano de vida dela na semana que 
passou, com direito a bolo, selfi e e muitos balões coloridos. 

Nety Silva

Pimentinha

Atacadão das primas
Segundo a servidora municipal Regiane Saar, são todas primas-

irmãs. Dá um time de volei e ainda sobre reserva. Será que tem 
alguma solteira neste meio? 

Aposentado Cícero Heitor Pontes Pereira comemorou mais um 
ano de vida no fi nal da semana passada e festejou junto com a 
família Della Fonte, fi lhos, netos, netas e a bisneta, Heloísa, fi lha 
de Bárbara e Júnior, que também completou os três primeiros 
meses de existência durante a semana que passou.

Cícero e os Della Fonte

Servidores da Câmara 
Municipal, Giselia e Elcimar 
festejaram nova idade 
recentemente, juntos e 
misturados, como sempre. 
Parabéns aos dois!

Giselia e Elcimar

Dr. Kassiano Faustino (Clínica Mais Saúde) escreveu (belo) 
textão em sua página no facebook, falando da alegria de ser pai 
do menino João Lucas. Mandou bem!!!

Kassiano e João Lucas


