
Uma das principais atrações do 
Festival Gastronômico e Cultural de 
Barrra de São Francisco será uma 
paella gigante, feita em plena praça 
Senador Atílio Vivácqua, no próximo 
dia 5, sábado

PAELLA GIGANTE
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em cirurgia
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Paella gigante será atração do
Festival Gastronômico e Cultural

Uma Paella gigante, com cerca de 600 
quilos de frutos do mar, será um dos prin-
cipais atrativos do Festival Gastronômico 
e Cultural de Barra de São Francisco, que 
será realizado de 3 a 5 de outubro na pra-
ça Senador Atílio Vivácqua. A iguaria será 
distribuída gratuitamente a todos que es-
tiverem presentes na praça, no sábado, 5 
de outubro. A comida será confeccionada 
pelo proprietário do Restaurante Casarão, 
de Conceição de Barra.

Além da Paella (veja história do prato 
mais abaixo), o festival terá como muita 
música com artistas locais e degustação 
de cervejas e chopps artesanais. O evento 
começa no início da noite do dia 3, quin-
ta-feira, com um aulão de Zumba para a 
Terceira Idade e quem mais desejar par-
ticipar. A abertura oficial ocorre logo de-
pois, com a presença do prefeito Alencar 
Marim e autoridades convidadas.

De acordo com o subsecretário de Edu-
cação, Rodrigo Duque, que está à frente 
da organização do evento, o festival vai 
oferecer mais opções de lazer aos francis-
quenses na semana em que se comemora 
o Dia do Padroeiro São Francisco de Assis. 

O objetivo é oferecer uma opção de la-
zer e cultura à comunidade francisquense 
nesse período em que, tradicionalmente, 
se comemorava também o aniversário de 
emancipação político-administrativa de 
Barra de São Francisco. A data correta da 
emancipação do município é 31 de de-
zembro. Confira abaixo toda a programa-
ção do evento. (Weber Andrade)

Prato típico da Espanha 
homenageia esposas dos 
trabalhadores rurais

A Paella tem origem na região de Va-
lência, na costa leste da Espanha. O prato 
surgiu como alimento dos camponeses, 
nos séculos XV e XVI, quando saíam para 
o trabalho rural, levando arroz, óleo de 
oliva e sal, além do recipiente para cozi-
nhar: uma panela redonda com alças, am-
pla e rasa chamada de “Paella”. Esse for-
mato facilitava o mexido do arroz e seus 
componentes durante o preparo, propor-
cionando um cozimento por igual.

No campo, eles incorporavam à receita 
do prato os ingredientes que encontra-
vam, tais como, carne de caça, sobretudo 
de lebre e de pato, legumes da estação 
e açafrão (especiaria retirada das flores, 
que dá o colorido amarelado ao arroz.

Passado algum tempo, a Paella difun-
diu-se e alcançou o litoral. Aí acrescen-
tou-se os frutos do mar: camarões, lulas, 
vôngoles, mexilhões, lagostins e polvo, 
tornando-o um prato misto de terra e mar.

A origem da Paella vem do latim “Pa-
tella”, bandeja usada na antiga Roma 
destinada às oferendas aos Deuses, nos 
rituais de fecundação da terra. Dizem 
também os historiadores que a palavra 
“Paella” surgiu quando os trabalhadores 
rurais voltavam para seus lares nos finais 
de semana e em homenagem às suas 
esposas preparavam essa iguaria “Para 
Ellas” dando origem ao nome.

A Paella é um prato festivo que os Es-
panhóis saboreiam em datas marcantes 
como casamentos, aniversários, batizados, 
feriados religiosos e finais de semana.



3 Sexta-feira, 27 de setembro de 2019

“Primeiro temos que agra-
decer a Deus, que mandou essa 
chuva abençoada e depois ao 
prefeito Alencar Marim, por estar 
realizando o nosso sonho”, com 
estas palavras simples, mas muito 
emocionadas, o senhor Alaíde Fa-
rias definiu a importância do títu-
lo definitivo de posse seu lote no 
bairro Vila Luciene, onde mora há 
cerca de seis anos, com a espo-
sa, Celma. O casal foi o primeiro a 
receber, das mãos do prefeito, o 
título definitivo (escritura) de seu 
terreno, na manhã de hoje, 27, em 
cerimônia realizada no auditório 
da Semec, no antigo Colégio San-
ta Teresinha.

Na oportunidade, Marim 
anunciou ainda que até o final do 
seu mandato pretende entregar 
mais de 700 escrituras aos mora-
dores do município. 

“Esse momento, se for para 
olhar em números, ele vai parecer 
um momento pequeno. Mas, para 
uma árvore dar frutos, alguém 
ter que plantar uma sementinha, 
para que a árvore cresça e co-
mece a gerar mais e mais frutos. 
Então, esse momento, pode pa-
recer um momento pequeno, nós 
estaremos entregando 60 títulos, 
60 escrituras. Mas quero informar 

para vocês que até o final do ano 
que vem, pretendemos entregar 
cerca de 700 títulos, serão 700 
famílias que têm seu terreno, que 
tem sua casinha, que sabe que é 
dele, que pagou por ele, mas não 
conseguia ter o documento regis-
trado, a posse do mesmo”, salien-
tou o prefeito.

O processo de regularização 
fundiária no município teve iní-
cio, de acordo com Marim, assim 
que ele assumiu, em 2017 e co-
meçou a buscar os meios legais 
para a sua implantação. Ainda em 
2017 Marim assinou Termo de 
Cooperação Técnica entre o mu-
nicípio e a Secretaria de Estado 
de Saneamento, Habitação e De-
senvolvimento Urbano (Sedurb), 
para a implantação do ‘Progra-
ma Morar Legal’, que possibilita 
a entrega de escrituras através da 
regularização fundiária, tanto na 
modalidade social, que não gera 
custo algum ao solicitante, quan-
to na modalidade específica, que 
é quando o solicitante regulariza 
o imóvel por meio do programa 
arcando com todos os custos ge-
rados.

O Decreto Municipal 415/18, 
de novembro do ano passado, 
que revogou o Decreto 263/18, 

Alencar que entregar 700 escrituras
de imóveis até o final do ano que vem

Informação foi avançada na 
manhã desta sexta-feira, 
27, durante a entrega das 
60 primeiras escrituras 
definitivas para os moradores 

desenvolvimento

de setembro do mesmo ano, com 
base na Lei Federal 13.465, de 11 
de julho de 2017, permitiu ao mu-
nicípio a adequação e a implanta-
ção do programa.

Hoje, o Programa Permanente 
de Regularização Fundiária - Ci-
dade Legal, possibilita às famílias 
que recebem até cinco salários 

mínimos, possuidoras de um úni-
co imóvel, e residentes em lote-
amentos consolidados, ou seja, 
contemplados com saneamento 
básico (água, luz, rede de esgoto), 
a regularizar a documentação do 
mesmo sem qualquer custo fi-
nanceiro. (Weber Andrade com 
informações da Ascom/PMBSF)

Casal Alaíde e Celma, da Vila Luciene, recebe 
escritura de posse definitiva de seu imóvel
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Concurso do IBGE tem seis vagas com
salário de R$ 3,1 mil para o norte do ES

O IBGE abriu nesta quarta-
-feira, 25, o edital para con-
tratação de 1.343 Coorde-
nadores Censitários Subárea 
(CCS) e 1.315 Agentes Cen-
sitários Operacionais (ACO), 
distribuídas pelas 27 unida-
des da federação. Ambas as 
funções exigem nível médio 
completo. As inscrições esta-
rão abertas até 15 de outubro 
serão feitas pela internet. As 
provas estão previstas para 8 
de dezembro e serão realiza-
das em 1.031 municípios.

Para a região norte do Es-
pírito Santo são 6 vagas de 
Coordenadores Censitários 

Subárea, uma dela para Barra 
de São Francisco. As demais 
são para os municípios de 
Conceição da Barra, Colatina, 
Linhares, Nova Venécia, Pan-
cas e São Mateus.

O escritório de Barra de São 
Francisco também fi cará res-
ponsável pelo gerenciamento 
da coleta de dados em mu-
nicípios vizinhos, como Água 
Doce do Norte, Águia Branca 
e Ecoporanga. Na ocasião fo-
ram apresentados os mapas 
municipais que auxiliarão na 
coleta de dados e as necessi-
dades de apoio para o posto 
de coleta, tais como cessão de 

espaço e internet e apoio para 
a equipe de recenseadores e 
supervisores, entre outros.

As remunerações mensais 
previstas são de R$ 3.100,00 
para Coordenador Censitá-
rio Subárea (CCS) e de R$ 
1.700,00 para Agente Censi-
tário Operacional (ACO). Am-
bas as funções exigem nível 
médio completo. Além disso, 
os candidatos a Coordena-
dor Censitário Subárea (CCS) 
devem ter Carteira Nacional 
de Habilitação defi nitiva ou 
provisória.ro do prazo de va-
lidade, no mínimo para a ca-
tegoria B.

A história da professora Neidimar Camilo de Oliveira com uma aluna adolescente, já relatada nos 
sites vozdabarra.com.br e ocontestado.com, teve mais um capítulo no fi nal de semana passado, 
desta vez em Barra de São Francisco. Junto com alunas e a professora do curso Libras de uma 
faculdade local, elas fi zeram uma ação de conscientização para a necessidade de as pessoas 
apresenderem a linguagem de sinais (Libras) para se comunicarem com os surdos-mudos.

Imagem da Semana

Coordenador regional do IBGE fala 
sobre o Censo 2020 na região

Secretaria de Serviços 
faz dragagem no rio São 
Francisco e água retorna
A descoberta de que a água do rio São Francisco 
não estava chegando ao perímetro urbano por 
causa do mato que invadiu o leito do rio na altura 
da propriedade da família Tatagiba, no córrego da 
Penha, levou o secretário municipal de Serviços a 
acionar uma equipe para promover a limpeza do 
local. Usando uma draga, foi feita a retirada de 
todo o mato que estava represando a água, em 
poucas horas e rio voltou a ter um aspecto melhor 
na região dos bairros Campo Novo e Irmãos 
Fernandes, devolvendo aos peixes a condição de 
respirar, ainda que precariamente.
“Nós começamos a percorrer a margem do rio 
acima do perímetro urbano e descobrimos que 
havia esse represamento. A água fi cava retida pelo 
mato e acabava se infi ltrando na terra, sem chegar 
ao centro da cidade. Com a limpeza, creio que os 
peixes terão mais uma sobrevida, até que comece 
a chover”, observou o secretário.
Itaúna – No rio Itaúna a situação ainda está longe 
de melhorar no centro da cidade, uma vez que 
o fechamento parcial da barragem na fazenda 
Bianquini, no início desta semana provocou o 
desabastecimento na represa da Cesan, na 
chegada da cidade e, segundo a própria Cesan, 
deve demorar alguns dias até que a água volte a 
transpor a sua represa, uma vez que o consumo de 
água aumentou muito nos últimos dias, devido ao 
calor e a perda de mais de 40 centímetros de água 
que estava acumulada demora para ser reparada.
De acordo com o secretário municipal de Defesa 
Social, Renato Pinto Rosa, na tarde de ontem, 21, 
a barragem da fazenda Bianquini estava com boa 
vazão, depois que foram retiradas algumas tábuas 
que estavam represando água no local. 
“Agora, creio que só teremos a água de volta no 
perímetro urbano da cidade quando cair alguma 
chuva, uma vez que a água que está descendo 
ainda está ocupando os espaços perdidos durante 
o represamento”, observa o líder do Comitê de 
Defesa da Bacia do Itaúna, José Carlos Alvarenga. 
(Weber Andrade)



Acidentes de trânsito mataram 467
pessoas de janeiro a julho no Estado
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De janeiro a julho deste ano, já ocorreram 
467 acidentes com vítimas fatais no trânsito 
capixaba, segundo o diretor técnico do De-
tran, George Pereira Alves. O diretor acres-
centa que, anualmente, são gastos R$ 45 bi-
lhões no país com socorro e tratamento de 
vítimas de acidentes de trânsito, citando da-
dos do Ministério da Saúde (MS). Para ele, es-
ses acidentes e gastos poderiam ser evitados 
com educação preventiva.

Um levantamento especial produzido pela 
Seguradora Líder, administradora do Segu-
ro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (Dpvat) para 
marcar a Semana Nacional e Dia Nacional do 
Trânsito, mostra que, apesar da diminuição 
nos números de acidentes, a situação no Brasil 
ainda é preocupante. Em 2018, o país atingiu 
a média de 18 indenizações pagas por morte, 
pelo Seguro DPVAT, a cada 100 mil habitantes.

O Espírito Santo fi cou em 13º lugar com 
821 indenizações pagas, com índice de 21 por 

100 mil habitantes, enquanto o Tocantins foi o 
campeão absoluto, com média de 38 por cem 
mil moradores. Como comparação, a taxa de 
mortalidade por crimes violentos, como ho-
micídio, latrocínio e lesão corporal seguida de 
morte, no país foi de 24,75. 

As estatísticas indicam, portanto, que o 
trânsito ainda deixa milhares de vítimas fatais 
no país: nos últimos dez anos, foram pagas 
mais de 485 mil indenizações do seguro obri-
gatório por este tipo de ocorrência, sendo as 
motocicletas as principais responsáveis. De 
2009 para 2018, o veículo foi o único a apre-
sentar aumento de sinistros pagos por morte, 
saltando de 16.974 para 18.955 benefícios.

Assembleia Legislativa - Como parte da 
Semana Nacional e do Dia Nacional do Trân-
sito a Assembleia Legislativa (Ales) promoveu 
sessão especial para debater a segurança no 
trânsito, nesta quarta-feira, 25, no plenário 
Dirceu Cardoso. A reunião foi proposta pelo 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini (sem 

partido).
Durante a sessão especial, os técnicos ins-

petores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apresentaram instruções de como se com-
portar no trânsito, dados sobre acidentes, 
segurança, a relação de segurança entre os 
veículos nas vias e todos em relação aos pe-
destres, a ingestão de álcool e o uso indevido 
do celular no trânsito. Estiveram presentes à 
sessão alunos do ensino médio de quatro ins-
tituições de ensino de Vitória.

Irresponsabilidade - O comandante do 
Batalhão de Trânsito da Política Militar, te-
nente coronel Glariston Fonseca Nascimento, 
destacou que educação, engenharia e fi sca-
lização são os três pilares da segurança no 
trânsito.

Ele defendeu que a participação conscien-
te e a mudança de cultura do cidadão são 
fundamentais, caso contrário, todo o esforço 
serão em vão. (Weber Andrade com We-
bales)

comportamento



Polícia Ambiental vai atender mais
três municípios da região noroeste

A Polícia Militar Ambiental 
passará a ter um efetivo per-
manente e um Posto Avan-
çado a funcionar em Barra de 
São Francisco já a partir da 
próxima segunda-feira, 30 de 
setembro. A informação foi 
confirmada na manhã de hoje, 
27, pelo capitão Fabrício, co-
mandante da 3ª Companhia 
do Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental, com sede em São 
Mateus. O cabo Yurie e o sol-
dado Cinelli, que é natural de 
Barra de São Francisco, ficarão 
responsáveis pela Unidade, 
que já tem feito trabalhos de 
educação ambiental junto a 
escolas da cidade e região.

De acordo com comandan-
te da 3ª Cia do BPMA, capi-
tão Fabrício, a vinda do Posto 
Avançado para Barra de São 
Francisco busca “suprir um 
vazio” existente na região no-
roeste capixaba em relação ao 
policiamento ambiental.

“A implantação do posto 
avançado, além de permitir 
uma economia para o Estado, 
com a redução dos desloca-
mentos de São Mateus até a 
região, vai facilitar a defesa do 

meio ambiente, uma vez que 
os policiais estarão sempre por 
perto”, explica. Ainda segundo 
o capitão, a Unidade vai aten-
der também aos municípios de 
Água Doce do Norte, Ecopo-
ranga e Vila Pavão.

A Posto Avançado ficará 
localizado no Parque Natural 
Municipal Sombra da Tarde 
(PNMST) às margens da ES-
080. A Sede do PNMST foi ofe-
recida pelo secretário muni-
cipal de Meio Ambiente, José 
Henrique Bolzan, com anuên-
cia do prefeito Alencar Marim 
à instituição como forma de 
assegurar a vinda deles para o 
município. “A cessão do espa-
ço do parque, agradou muito 
aos oficiais do BPMA e espe-
ramos que eles fiquem por lá 
muitos anos”, disse Marim. 

Hoje, o cabo Yurie ofereceu 
um almoço para alguns con-
vidados na sede do PNMST 
e, agora, também do Posto 
Avançado da 3ª Cia do BPMA, 
como forma de comemorar a 
parceria com o município que, 
além de ceder uma funcionária 
de serviços gerais para aten-
der ao parque aos policiais, 

está promovendo, com ajuda 
da comunidade, a reforma das 
instalações da casa-sede, com 
a troca do piso do local.

O secretário Bolzan, por sua 
vez, informou que estarão sen-
do feitas outras melhorias no 
parque, como a recuperação 
da ponte e construção de um 
novo portal na entrada, entre 
outros serviços.

O clamor da região por um 
destacamento da Polícia Am-
biental em Barra de São Fran-
cisco é antigo e, segundo au-
toridades ouvidas pelos sites 
ocontestado.com e vozdabar-
ra.com.br, vai ajudar muito na 
preservação do meio ambien-
te, principalmente da fauna 
local. 

O prefeito Alencar Marim 
se mostrou satisfeito com a 
vinda da Polícia Ambiental 
para Barra de São Francisco. 
“Vai ajudar muito a nossa so-
ciedade, pois com eles aqui, 
poderemos ter aulas de edu-
cação ambiental no parque e 
a certeza de que a proteção 
do nosso meio ambiente es-
tará reforçada”, analisa.

Secretário do Meio Ambiente Bolzan e policiais 
do Posto Avançado do BPMA  na sede do parque

Comandante da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental 
(BPMA) está em visita à ao Posto Avançado, no Parque Sombra da Tarde 
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Criança põe fogo no próprio 
corpo ao tentar espantar 
pernilongos com álcool
A ação rápida de uma vizinha e da equipe do 
Corpo de Bombeiros poderão ser determinantes 
para salvar a vida de um menino de 12 anos 
que acabou tocando fogo no próprio corpo, na 
manhã desta quinta-feira, 26, na rua São Jorge, 
no bairro Irmãos Fernandes.
De acordo com uma vizinha, que ajudou 
a socorrer o garoto antes da chegada dos 
Bombeiros, a criança teria tentado acender um 
produto para produzir fumaça e espantar os 
pernilongos dentro da casa, quando o fogo saiu 
do controle e atingiu os braços e toda a parte de 
baixo do corpo dela.
Ainda segundo a testemunha, o menino também 
agiu rápido e correu para o banheiro na hora 
em que o fogo começou a atingir seu corpo, 
conseguindo apagar as chamas. “Ele saiu de 
casa correndo, mas já não tinha fogo no corpo. 
Consegui tirar a camisa dele, mas a bermuda 
estava colada pelo fogo”, relata a vizinha. 
Os Bombeiros chegaram rápido e, apesar 
da dificuldade de acesso ao local – um beco 
quase na margem do rio Itáunas – conseguiram 
entrar na residência e debelar as chamas, que 
teriam destruído quase tudo dentro da casa. 
Eles conduziram a criança para o Hospital 
Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (Hedamf), na 
companhia da mãe, que estava também dentro 
da casa na hora do acidente, mas nada sofreu.
Informações obtidas pela nossa reportagem 
dão conta de que a criança teve queimaduras 
de primeiro e segundo grau, principalmente 
nos braços e pernas e seria transferido para 
Colatina. (Weber Andrade)

meio ambiente
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Serviços e indústria alimentam saldo
positivo de empregos em agosto

Enivaldo dos Anjos 
critica o TJES por 
cartório fechado em 
Água Doce do Norte

Em franco crescimento, o setor de Serviços 
salvou o desempenho da geração de empre-
gos com carteira assinada no Espirito Santo e 
em Barra de São Francisco no mês passado, 
apontam os dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), do Mi-
nistério da Economia, divulgados nesta quarta-
-feira, 25. No país foram gerados 121.387 mil 
empregos com carteira assinada, em agosto. 
(Veja texto mais abaixo). 

Em Barra de São Francisco, o estoque de 
empregos novos aumentou 0,50% (28 vagas) 
em agosto graças ao bom desempenho dos 
setores de Serviços (30 vagas), Indústria (20 va-
gas) e Extração Mineral (7 vagas). O comércio, 
com 16 demissões a mais do que contratações, 
puxou o saldo para baixo, junto com a constru-
ção civil e a agropecuária.

No total, foram geradas 175 vagas e pro-
movidas 148 demissões em agosto (0,50%). No 
acumulado dos oito primeiros meses do ano, 
ou seja, de janeiro a agosto, o saldo foi de 138 
vagas (2,49%). Foram gerados 1.515 novos em-
pregos e realizadas 1.377 demissões.

Em 12 meses, ou seja, de agosto do ano 
passado a agosto deste ano o município tem 
um saldo positivo de 167 empregos novos 
(3,03%). No período, o município teve 2.080 
contratações contra 1.913 demissões.

Estado - No Espírito Santo, onde houve 
uma perda de 4.117 vagas devido a uma en-
xurrada de demissões nos setores agropecu-
ário e serviços em julho, houve ligeira recupe-
ração em agosto. Foram 28.488 contratações 
e 28.109, restando um saldo positivo de 379 
empregos (0,05%)

O setor de serviços, com 1.636 novas con-
tratações (0,50%) liderou a recuperação, segui-
do pelo comércio, com 304 novos empregos 
(0,17%). A agropecuária com 1.310 demissões 
(-3,87%) ajudou a frear o saldo positivo.

Brasil – Em todo o país houve saldo positi-
vo na geração de emprego formal. Em agosto, 
o número de vagas adicionais no mercado de 
trabalho foi 121.387, que é o saldo positivo de-
corrente 1.382.407 admissões e de 1.261.020 
desligamentos. 

O resultado de agosto representa uma va-
riação de 0,31% em relação ao mês anterior. 
Foi o melhor resultado para o mês de agos-
to desde 2013, segundo os números. No acu-
mulado de 2019 foram criados 593.467 novos 
postos, com variação de 1,55% do estoque do 
ano anterior. No mesmo período de 2018 hou-
ve crescimento de 568.551 empregos. 

Entre os principais setores da economia, 
quatro tiveram saldo positivo de emprego 
e em dois houve mais fechamento de vagas 
no mês encerrado em agosto. Lidera o nú-
mero de empregos gerados a área de ser-
viços (61.730 postos), seguida por comércio 
(23.626), indústria de transformação (19.517), 
construção civil (17.306), administração 
pública (1.391) e extrativa mineral (1.235). 
Apresentaram saldo negativo a agropecuária 
(-3.341 postos) e os serviços industriais de 
utilidade pública/SIUP (-77 postos). (Weber 
Andrade com Agência Brasil)

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) fez 
um pronunciamento na sessão ordinária 
desta terça-feira, 24, na Assembleia Le-
gislativa (Ales) criticando o fechamento de 
um cartório no distrito de Santo Agostinho, 
Água Doce do Norte. Segundo ele, a medi-
da se deu por determinação da Corregedo-
ria do Tribunal de Justiça (TJES) seguindo 
uma norma do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ).
De acordo com o parlamentar, houve con-
curso para muitos cartórios existentes em 
distritos de cidades do interior, mas não 
ocorreu o interesse de postulantes porque 
os mesmos dão pouco lucro. Além disso, o 
deputado ressaltou que esse tipo de medi-
da pode prejudicar as pessoas mais humil-
des do interior do Estado.
“Como vai fazer o trabalhador rural que vive 
seis meses trabalhando e seis desempre-
gado vivendo de Bolsa Família? Como ele 
vai registrar o fi lho e o casamento? Essa é 
uma função pública e deve ser cuidada pelo 
Estado”, destacou.
Enivaldo lembrou que no passado existia a 
fi gura do “subdelegado” em municípios do 
interior que foi extinta por pressão de de-
legados concursados e agora, em muitos 
locais, não existe nenhuma autoridade judi-
cial e algo semelhante pode acontecer com 
os cartórios. “Todos (delegados) querem 
fi car na sede, não no interior. Já chegam 
de costas, igual juiz e promotor de Justiça”, 
exemplifi cou.
Para Enivaldo, o fechamento desses cartó-
rios menores pode atrapalhar até a coleta 
de dados estatísticos do País. “Essa lei dis-
crimina os habitantes da área rural, fazen-
do que venham para os grandes centros. 
Como as pessoas vão fi car lá produzindo 
se são motivadas a sair por leis imbecis? 
Faço meu protesto contra esse ato da Cor-
regedoria do TJES. O cartório (de Santo 
Agostinho) tem mais de 50 anos e é bem 
conhecido”, garantiu. (Fonte Webales/FA 
Notícias)

Setor de serviços, como os de saúde 
tem forte geração de empregos

economia



Valmiro Saar é exonerado da 
Secretaria Municipal de Agricultura
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Durou pouco a titularidade do agricul-
tor Valmiro Saar (foto ao lado)na Secreta-
ria Municipal de Agricultura. Ele foi exone-
rado nesta quarta-feira, 25, pelo prefeito 
Alencar Marim. Saar tinha assumido o car-
go no dia 1º de março deste ano.

Valmiro é presidente do PSB de Barra 
de São Francisco, partido do governador 
Renato Casagrande e também do vere-
ador Huander Boff, que tem feito forte 
oposição ao Executivo na Câmara de Ve-
readores, inclusive boicotando projetos 
de grande interesse do próprio governa-
dor Renato Casagrande, como a renova-
ção do contrato com a Cesan e, nos últi-
mos dias, a suplementação orçamentária 
que permitira retomar o calçamento da 
avenida Carlos Valli.

Desde o início de sua gestão, Valmiro 
vinha provocando protestos entre alia-
dos do prefeito Alencar Marim que o 

Obra escrita por pesquisadores da
Ufes aborda história do Contestado

O ‘contador de causos” 
Edivaldo Machado Lima, um 
dos maiores conhecedores 
da história de Barra de São 
Francisco participou recen-
temente do lançamento de 
mais um livro contando a 
história do Contestado, com 
foco no lado capixaba. 

O livro – O Contestado 
Capixaba: historiografi a e as-
pectos históricos – foi escri-
to por quatro pesquisadores 
vinculados, em sua maioria, 
à Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) e pro-
cura narrar e problematizar 
o intrincado processo de de-
limitação da fronteira norte-
-capixaba, cuja imprecisão, 
desde o período colonial bra-
sileiro, levou ao surgimento, 
já no século XX, do litígio en-
volvendo os Estados do Espí-
rito Santo e de Minas Gerais, 
resolvido somente no ano de 
1963, por meio de tratado fi r-
mado entre as duas unidades 
federativas. 

“Se inclina a análise dos 
vários aspectos da conten-

acusavam de usar o cargo para se promover e 
ser candidato a prefeito em 2020.

O prefeito Alencar Marim salientou aamigos 
que a demissão ocrreu por vários motivos, uma 
deles porque o agricultor estaria usando o car-
go para promover sua candidatura a prefeito. 
(Weber Andrade)

A Secretaria Estadual de Segurança Pública 
(Sesp), publicou hoje, 23, o edital de licitação 
para contratação dos projetos básicos e 
executivos para a reforma e adequação 
da sede do 11º Batalhão de Polícia Militar 
(11º BPM), em Barra de São Francisco. A 
informação foi avançada nesta manhã pelo 
deputado estadual Enivaldo dos Anjos, autor 
da indicação ao Governo do Estado. “Parabéns 
ao governador Renato Casagrande e ao 
secretário de Estado de Segurança Pública, 
Roberto Sá, que tornaram essa conquista 
possível”, disse o deputado.
A obra vai contemplar a construção de uma 
área coberta com alojamento e refeitório, 
além de banheiros para a unidade. O custo 
total será de R$ 129.040,96 e a previsão de 
abertura dos envelopes é para o dia 3 do mês 
que vem.
Em julho deste ano o 11º BPM comemorou o 
seu 17º aniversário de implantação. O evento 
acontece no plenário Hugo Vargas Fortes, da 
Câmara Municipal de Barra de São Francisco 
e contou com a presença do comandante da 
Polícia Ostensiva da Região Noroeste, tenente-
coronel Edmilson Batista dos Santos, além 
de autoridades locais regionais convidadas, 
como os prefeitos Alencar Marim, Elias Dal’Col 
(Ecoporanga). 
História - Antes de sua transformação em 11º 
Batalhão de Polícia Militar, o município contava 
com o Destacamento Policial Militar (DPM) de 
Barra de São Francisco, que funcionava junto 
à Delegacia de Polícia Civil – no mesmo local 
onde hoje está o Batalhão - e era comandado 
pelos delegados ou subdelegados de Polícia 
quando estes eram militares.
Quando os delegados e subdelegados se 
tornaram civis, os comandantes do DPM 
eram militares, até 1986, quando se criou o 
2º Pelotão da 1ª Companhia do 2º Batalhão 
de Nova Venécia, transferido para a rua 
Maranhão, centro de Barra de São Francisco.
Depois foi criada a 3ª Companhia do 8º 
Batalhão (Colatina), e em 8 de abril de 1998, 
através de um decreto do governador Vítor 
Buaiz, essa Companhia foi transformada na 4ª 
Companhia Independente da Polícia Militar.
Nesta época, a Companhia funcionava onde 
hoje é o Posto de Saúde do bairro Irmãos 
Fernandes, próximo à feira Livre. Tinha sede 
em Barra de São Francisco e abrangia ainda 
os municípios de Ecoporanga, Água Doce 
do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo e 
Mantenópolis.
No dia 2 de julho de 2002, a 4ª Cia 
Independente, através do decreto assinado 
pelo então governador José Ignácio Ferreira, 
foi transformada no 11º BPM. Assumiu então, 
como primeiro comandante, o major Paulo 
César Vieira. A sede permaneceu ainda por 
algum tempo no bairro Irmãos Fernandes até 
que fosse promovida a reforma do prédio da 
antiga Cadeia Municipal, que fi ca no quarteirão 
entre as rua Juiz Thaurion Pimentel, Antônio 
Roas Huebra e  Astrogildo Romão dos Anjos.
(Weber Andrade com 11º BPM)

Reforma do 11º BPM vai 
trazer mais conforto aos 
policiais militares

da, desde os historiográfi -
cos, quanto à constituição 
de narrativas e represen-
tações acerca dela, até os 
de naturezas sociais e po-
líticas, considerando os vá-
rios confl itos envolvendo 
a questão da terra, bem 
como os processos de judi-
cialização”, descreve o me-
morial da Editora Milfontes. 

“O presente livro-coletâ-
nea não se propõe a fazer 
conclusões defi nitivas acer-
ca do Contestado Capixaba, 
bem como das demandas e 
confl itos inerentes a ele. Ao 

contrário, a intenção é abrir 
novos fl ancos de pesquisa, 
novas abordagens. Procura 
também encorajar novos 
pesquisadores a se lança-
rem no estudo do tema”, 
defi ne a editora.

Interessados pode-
rão adquirir a obra no 
endereço virtual https://
editoramilfontes.com.br/
Loja_Virtual/O_Contesta-
do_Capixaba

(Weber Andrade com 
informações de Edivaldo 
Machado Lima e Editora 
Milfontes)



Obesidade pode colocar em cheque 
envelhecimento saudável da população

9 Sexta-feira, 27 de setebro de 2019

Os brasileiros estão vivendo mais. Dados 
indicam que, em 2030, a população idosa 
será maior do que o número de crianças 
entre zero e 14 anos. Um estudo publicado 
recentemente no Medical Journal of Austra-
lia, no entanto, pode infl uenciar a mudança 
demográfi ca pois aponta que a obesidade 
pode estar relacionada à diminuição da ex-
pectativa de vida. No Brasil, o número de 
pessoas com excesso de peso já ultrapassa 
mais da metade da população.

Publicado em maio, o levantamento aus-
traliano comparou o aumento da expectati-
va de vida em países como Austrália, Estados 
Unidos e 18 nações europeias, entre 1980 e 
2016. Os pesquisadores correlacionaram 
esses dados com as taxas de obesidade do 
mesmo período e de cada um desses países 
e concluíram a partir da comparação entre o 
crescimento da taxa de expectativa de vida 
e aumento da obesidade, que é possível in-
dicar que as tendências de longevidade po-
dem ser impactadas pelos esforços atuais 
para a redução da obesidade.

A obesidade é causa direta de doenças 
crônicas, como o diabetes e a hipertensão. 
Com o envelhecimento, as pessoas se tor-
nam mais suscetíveis a essas doenças, com-
prometendo a autonomia e qualidade de 
vida. “É muito comum observar as pessoas 
passarem a vida lutando contra a balança, 
porém, conforme a idade chega, abrem 
mão desse cuidado”, explica o nutricionista 
do Vigilantes do Peso, Matheus Motta. “O 
que elas se esquecem é que esse descuido 
funciona como a janela para o surgimen-
to das doenças crônicas e impacta também 
em quantos anos há pela frente”.

Falsos magros - No entanto, tão prejudi-
cial para a saúde quanto os quilos extras, a 
sarcopenia também representa um grande 
risco para os idosos brasileiros, já que se 
disfarça na substituição da musculatura por 
gordura e compromete a saúde dos mais 
velhos. Segundo um estudo da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo, o problema está presente em 16,1% 
das mulheres e 14,4% dos homens acima 
dos 60 anos, avaliados pelos pesquisado-
res5.

A condição, muito comum e tão relevan-
te quanto a osteoporose, é a responsável 
pela ideia de que, com o passar dos anos, 
os avós vão fi cando menores e mais frágeis. 
A juventude leva consigo a musculatura e, 
associado a isso, uma dieta desequilibrada 
e o sedentarismo contribuem para a subs-
tituição da massa magra pela gordura - o 
que os especialistas chamam de obesidade 

Cuidando da saúde da sua família 

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

sarcopênica.
“A baixa na musculatura por si só aumenta o 

risco de quedas, causa a diminuição da densi-
dade mineral óssea e também da autonomia”, 

explica o nutricionista. “O aumento da gordura 
no corpo, por sua vez, favorece o aparecimen-
to de doenças crônicas e consequentemente, o 
risco de morte”.
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Obra da avenida 
Carlos Valli será
retomada a partir 
do Contorno
O engenheiro Marcelo Sales Loureiro, fiscal 
do Governo do Estado esteve visitando várias 
obras de pavimentação em Barra de São 
Francisco, nesta terça-feira, 24, à tarde, entre 
elas, a avenida Carlos Valli, cujas obras estão 
paralisadas por falta de dotação orçamentária, 
uma vez que o vereador Huander Cleidy, 
o Bofe, pediu vistas ao projeto lei 018/19, 
de autoria do Executivo Municipal, que 
solicitava autorização para abertura de crédito 
suplementar (remanejamento) de recursos, 
que permitiram o pagamento à empreiteira e a 
continuidade da obra.
Loureiro discutiu com o engenheiro Fabrício, 
da Prefeitura de Barra de São Francisco e o 
proprietário da R.A Serviços e Construções 
Ltda, Rogério Rampinelli, sobre possíveis 
alterações no projeto original. A visita foi 
acompanhada também pelo coordenador de 
Projetos e Convênios da Prefeitura, Renato 
Pinto Rosa.
Na oportunidade, Rogério disse ao fiscal 
da obra que a mesma deverá ser reiniciada 
assim que for resolvido o problema de repasse 
de recursos criado pelo pedido de vistas do 
vereador de oposição, ao projeto de lei do 
Executivo.
Ele adiantou ainda que a nova fase da obra 
será feita começando pela parte final, ou seja, 
pelo futuro trevo da rodovia do Contorno, até 
chegar à parte do calçamento que já está 
pronta, na altura da Vila Vicente.
“Será, com certeza, a avenida mais bonita 
da periferia de Barra de São Francisco, uma 
obra que permitirá a interligação do bairro 
Irmãos Fernandes e adjacência com a saída 
para Colatina e a região da Vila Landinha. 
Infelizmente teremos que resolver algumas 
questões pontuais, como os postes que ficaram 
dentro da ciclofaixa e terão que ser retirados, 
mas essa questão é entre a Prefeitura e a 
EDP/Escelsa. Por outro lado, a avenida será 
um local para a prática de caminhadas e outras 
atividades físicas e contará, inclusive com um 
estacionamento, próximo da rotatória”, define 
Rogério, que pretende entregar a obra antes 
do fim do ano. (Weber Andrade)

Pavimentação da “Rua Maldita” deve
começar no início do mês que vem

O Departamento Estadual de Trânsito 
do Espírito Santo (Detran/ES), lançou, nesta 
terça-feira, 17, a segunda fase do progra-
ma CNH Social. Serão ofertadas mais 2,5 
mil habilitações ou renovações. Foi anun-
ciado ainda que, nos próximos dois anos 
serão ofertadas mais 10 mil habilitações 
por ano, totalizando 25 mil CNHs até 2022, 
ano de encerramento do mandato do atual 
governador, Renato Casagrande. 

A solenidade aconteceu no Palácio An-
chieta, em Vitória, no final da manhã de 
hoje. O governador Renato Casagrande e o 
diretor geral do Detran/ES, Givaldo Vieira, 
apresentaram os requisitos e as novas eta-
pas do programa.

Criado em 2011, o CNH Social conta 
este ano com a ampliação do número de 
vagas para oferecer carteiras de motorista 
gratuitamente a pessoas de baixa renda, 
residentes no Espírito Santo. A iniciativa 
tem o objetivo principal de formar, quali-
ficar, habilitar profissionalmente e melhor 
preparar condutores de veículos com vistas 
ao ingresso no mercado de trabalho e para 
terem comportamentos seguros no trânsi-
to.

No entanto, a gratuitidade do docu-
mento exige que as pessoas que desejam 
fazê-lo, ganhem menos de dois salários 
mínimos mensais. O programa propor-
ciona formação, qualificação e habilitação 
para condutores de veículos com vistas ao 
ingresso no mercado de trabalho.

De acordo com o cronograma, serão 
mais 2,5 mil vagas nesta segunda etapa, 
cujas inscrições foram abertas hoje e vão 
até o dia 26 deste mês. 

A iniciativa possibilita que as pessoas de 
baixa renda obtenham a primeira habilita-

ção nas categorias A (moto) ou B (carro); para 
aqueles que já são habilitados, a adição de ca-
tegoria A ou B e a mudança de categoria D (van, 
micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

As inscrições devem ser feitas exclusiva-
mente no endereço abaixo: https://inscricao.
detran.es.gov.br/cidadao/inscricao

O governador Renato Casagrande, que esteve 
presente no lançamento, citou a importância do 
projeto que foi lançado em 2011, ainda na sua 
primeira gestão, e agora foi ampliado: “Estamos 
ampliando um projeto do nosso governo pas-
sado e que cumpre um papel importante, tanto 
social quanto economicamente. Cinco por cento 
dessas vagas são para pessoas com deficiência. 
Queremos dar oportunidade a pessoas que ge-
ralmente têm poucas oportunidades. No nosso 
primeiro governo, disponibilizamos 20 mil vagas 
e agora serão 25 mil em quatro anos”, afirmou.

Casagrande lembrou que o custo para tirar 
uma carteira é muito alto e o programa foi cria-
do para atender justamente ao público que mais 
precisa. 

“A habilitação é praticamente uma carteira de 
trabalho, pois até mesmo quem não trabalha de 
motorista, as empresas costumam exigir o docu-
mento. A cultura de a pessoa ter um carro está 
mudando. Os jovens estão menos preocupados 
em tirar sua habilitação. Mesmo assim, teremos 
cinco mil vagas este ano e até o fim do nosso 
mandato vamos superar a marca do nosso pri-
meiro governo”.

Inscrições - Para se inscrever no programa, o 
candidato precisa já estar inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral, com os dados atualizados até o dia 15 de 
fevereiro de 2019. Além disso, a pessoa necessita 
ser maior de 18 anos, morar no Estado e ter ren-
da familiar de até dois salários mínimos. (Weber 
Andrade com Secom/ES)

Prefeito conversa com moradores da rua Martins 
Firme que começa a ser pavimentada em breve
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Enivaldo dos Anjos oferece R$ 7 mil para
‘quem der jeito’ no contrato da Eco 101

Sete mil reais foi a quantia 
oferecida pelo deputado esta-
dual Enivaldo dos Anjos (PSD) 
a quem conseguisse “dar um 
jeito” no contrato de concessão 
da rodovia BR 101, vigente há 
seis anos e que não conseguiu 
atingir mais que 10% das obras 
previstas no período. A oferta 
de recompensa foi feita no ple-
nário da Assembleia Legislativa, 
em alusão ao polêmico discurso 
proferido pelo também deputa-
do Capitão Assumção.

“Já que esse tipo de abor-
dagem parece conseguir maior 
repercussão por aqui, estou 
oferecendo R$ 7 mil do meu 
próprio bolso para quem con-
seguir dar um jeito no contrato 
da empresa Eco -171, que já era 
para ter duplicado mais de 200 
quilômetros de estrada e que 
recentemente tem feito propa-
ganda – como se fosse alguma 
vantagem – de que duplicou 
apenas uma parte disso”, dispa-
rou Enivaldo durante sua fala na 
fase das Comunicações.

Nos últimos meses, a empre-
sa concessionária da via divul-

gou peças publicitárias em que 
enaltecia o trabalho de duplica-
ção realizado em apenas alguns 
trechos da rodovia, o que tem 
causado insatisfação por parte 
de usuários que viram ser cons-
truídas e ativadas sete praças 
de pedágio no Estado, logo no 
início do regime de concessão.

Em acompanhamento ao 
discurso de Enivaldo, o depu-
tado José Esmeraldo (MDB) se 
solidarizou com a situação, ex-
pondo também a sua insatisfa-
ção: “tudo o que se viu até hoje 
foram as praças de pedágio 
sendo construídas e agora vem 
essa falta de vergonha na hora 
de fazer publicidade. É um ab-
surdo!”, disse Esmeraldo.

Vigente desde 2013, o con-
trato de concessão à empresa 
Eco-101 para administrar o tre-
cho da rodovia que corta o Es-
pírito Santo previa a duplicação 
de 197,3 km no período. Des-
ses, apenas 20,5 km foram en-
tregues como duplicados pela 
empresa até o momento. (Fon-
te: Site do deputado estadual 
Enivaldo dos Anjos)

Sempre perto, sempre juntos!

Eco 101 está há seis anos cobrando pedágio 
da população mas pouco fez até o momento

Ifes realiza pesquisa sobre curso de 
projetos e manejo de sistemas de irrigação
O campus do Ifes de Barra de São Francisco está realizando consulta 
pública de demanda de interesse para o Curso de Elaboração de Projetos 
e Manejo de Sistemas de Irrigação Pressurizados para Pequenas e Médias 
Propriedades Agrícolas.
“Este curso terá o intuito de capacitar os interessados a realizar o 
dimensionamento, manutenção e manejo do sistema de irrigação agrícola, 
de maneira correta e efi ciente. Visa capacitar os alunos sobre princípios de 
operação e projeto dos sistemas de irrigação por aspersão e localizada e 
estimulá-los a reconhecer os benefícios e os possíveis impactos ambientais 
e socioeconômicos do uso da tecnologia de irrigação.
Para participar da consulta, basta responder ao formulário e compartilhar com 
amigos e familiares que possam ter interesse no curso: http://bit.ly/Irriga2019. 
O preenchimento deste formulário não garante inscrição ou matrícula no 
curso, tratando-se apenas de uma pesquisa de interesse. 



Flávia Frigulha reuniu amigos e amigas mais do que 
especiais esta semana para celebrar mais uma primavera. Pelo 
jeito, não sobrou cerveja. Parabéns!!!

Francisquense Célia Dela Fuente, radicada na Inglaterra, está 
na cidade visitando o pai, Cícero Heitor Pontes Pereira, que 
passou por um “perrengue” nos últimos meses. Ela já está em 
casa, recebendo todo o carinho da fi lha, que retorna à Inglaterra 
na semana que vem.

SocialWeb
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Outro aniversariante deste início de primavera, empresário 
Jorginho Dazílio está sempre viajando e conhecendo belas 
paisagens, sozinho ou com a família, mas com uma bike perto.

Jorginho Dazílio

Flávia Frigulha

Elso do bonde
Quem festejou mais uma primavera esta semana foi o 

vocalista da banda Bonde Capixaba, Elso Alves Pereira, na foto 
com a companheira Sonia Andrade, Sonya da Silva, Pamella 
Ambrósio e Ester Covre. Parabéns!!!

Servidor municipal 
licenciado, Osmar 
Possati está podendo. 
Festejou seu aniversário 
nesta quinta-feira, 27, 
passeando com a amada 
Jacqueline pela avenida 
das Américas, em New 
York. O rapaz disse que 
retornará a Barra de São 
Francisco um dia, mas 
ninguém sabe quando.

Osmar Possati

Lívia Vasconcelos

Célia e Cícero

Lívia Vasconcelos

Porque hoje é sexta-
feira, início de fi m de 
semana, mostramos 
a beleza nada sutil da 
técnica em Segurança 
do Trabalho, Lívia 
Vasconcelos, que é 
de  Fundão, mas está 
morando em Barra de 
São Francisco, para 
felicidade geral da 
nação!!!


