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Lei que autoriza sorteios para entidades 
sem fi ns lucrativos é promulgada na Ales

Weber Andrade

Foi sem nenhuma surpresa, 
mas com grande alívio e algu-
ma alegria, que recebi a infor-
mação, nesta terça-feira, 26, 
de que sou persona non grata 
na “Festa da Imprensa’ que es-
tará se realizando neste final 
da semana. 

Certamente, o organizador 
tem seus motivos para decla-
rar que minha presença não é 
querida. E isto me deixa alivia-
do porque considero essa festa 
uma grande farsa, uma vez que 
o evento é patrocinado e ain-
da é cobrado dos participantes 
que recebem os troféus apenas 
porque estão no evento. Não há 
nenhum critério para conces-
são desses mimos, senão o de 
comprar a mesa ou ingresso ou 
ser patrocinador da tal festa. 

Não obstante o fato de es-
tarem presentes pessoas que 
considero verdadeiros profis-
sionais da Comunicação na 
região, o fato é que o troféu é 
vendido até depois que termina 
o evento, como pude constatar 
no ano passado, quando o or-
ganizador publicou em grupo 
de imprensa, que ainda tinha 
alguns “troféus sobrando” e 
os interessados poderiam pro-
cura-lo para adquirir. 

Um dos motivos que certa-
mente levaram a organização a 
avisar a empresa para a qual 
presto serviços, que não sou 
bem vindo, é a denúncia que fiz 
contra o presidente da Câmara 
de Vereadores e seu assessor 
de Comunicação, por prática 
de nepotismo, além de ter so-
licitado informações sobre as 
viagens constantes do veículo 
oficial do Legislativo a Vitória, 
às segundas-feiras. Segundo 
denúncia apresentada a mim, 
o objetivo seria levar o filho 
do presidente para trabalhar. 

opinião
Festa da Imprensa! Eu não vou!

O deputado estadual Eni-
valdo dos Anjos promulgou, ao 
lado do presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Erick 
Musso, a Lei 11.071 que permi-
te a realização de sorteios com 
premiações por parte de entida-
des sem fi ns lucrativos. De acor-
do com o texto de autoria de 
Enivaldo, os recursos arrecada-
dos pelos sorteios deverão ser 
investidos sempre em ações de 
interesse público e em benefício 
da população capixaba. Aprova-
da pela Assembleia Legislativa 
no fi m de outubro, a lei recebeu 
recentemente a sanção do go-
vernador Renato Casagrande. 
Agora promulgada, já está em 
vigor em todo o Estado. 

“É muito comum entida-
des da sociedade civil fazerem 
eventos com o intuito de arre-
cadar fundos, seja para a cons-
trução de uma igreja, de uma 
escola ou de um centro espor-
tivo. Pelo fato de ainda não ha-
ver uma lei estadual organizan-
do o ato, cria-se um problema 

muito grande e, se o Governo 
Federal pode realizar sorteios 
através das loterias, as comuni-
dades não devem ser impedidas 
de fazer seus eventos de arre-
cadação”, argumentou Enivaldo 
quando defendeu a aprovação 
do projeto. 

De acordo com a lei aprova-
da, os sorteios serão permitidos 
apenas quando oferecidos por 
entidades sem fi ns lucrativos, 
deverão ter premiação máxima 
equivalente a dez salários míni-
mos e apresentar prestação de 
contas dos eventos. 

Em casos de sorteios e even-
tos constantes, eles somente 
serão autorizados com a com-
provação de que os recursos 
arrecadados foram utilizados 
como previsto. As contas dos 
sorteios e entidades deverão ser 
encaminhadas para a Comissão 
de Finanças, Economia, Orça-
mento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas da Assem-
bleia Legislativa.  (enivaldodo-
sanjos.com) 

Enivaldo exibe cópia da Lei 11.071 ao 
lado do presidente da Ales, Erick Musso

Como dizem que o presidente da 
Casa está “patrocinando” o even-
to, é plausível que tenham exigido 
minha ausência, prova maior de 
que não há democracia em parte 
da no.sa imprensa. 

Infelizmente, a era digital 
trouxe o inconveniente de permi-
tir que qualquer cidadão, mesmo 
sem o mínimo conhecimento de 
técnicas jornalística ou de ética, 
possa registrar um site e começar 
a postar “matérias”, geralmente 
copiadas de outros sites. Barra 
de São Francisco tem, hoje, pelo 
menos 15 sites de notícias, com 
vários donos e, poucos deles, com 
alguma formação em Comunica-
ção Social, prática ou teórica. 

Estou no jornalismo há mais 
de 40 anos, 17 deles com registro 
profissional no Mtb. Já participei 
de inúmeros eventos e fui premia-
do por meu trabalho em alguns. 
Fui de repórter a editor geral de 
jornais tradicionais, como o Diá-
rio do Rio Doce, em Governador 
Valadares e, por isso fui convida-
do algumas vezes para debates e 
palestras na Faculdade de Comu-
nicação Social da Univale.  

Fui correspondente de A Ga-
zeta, no Espírito Santo, ainda na 
década de 80, também fui corres-
pondente de o Estado de S. Paulo, 
trabalhei no jornal Hoje em Dia, 
em Minas, fui assessor de prefei-
tos, deputados estaduais e fede-
rais...  

Enfim, tenho um nome e uma 
carreira da qual me orgulho. Não 
preciso deste tipo de mimo com-
prado, embora a confraternização 
com colegas de imprensa seja um 
momento muito bom. Mas isso, 
posso fazer com os que considero 
profissionais e amigos, sem preci-
sar pagar um centavo. 

Fico agradecido à organização 
por não me querer nessa festa... 
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Cinco vereadores francisquen-
ses deram entrada esta semana 
no Legislativo com um pedido de 
CPI para apurar crimes de pedo-
fi lia no município. A iniciativa do 
vereador José Valdeci de Souza 
foi anunciada em outubro e pre-
tendia apurar crime de pedofi -
lia na própria Câmara Municipal, 
além de investigar mau uso do 
dinheiro público. 

No entanto, por falta de apoio, 
o vereador decidiu mudar o esco-
po do pedido, atendo-se aos cri-
mes de pedofi lia e generalizando 
para todo o município. “Eu, José 
Valdeci de Souza...Venho reque-
rer junto a essa Casa de Leis, que 
seja instalada uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito para apurar 
denúncias relativas a abusos se-
xuais de crianças e adolescente, 
crime de pedofi lia”, diz o reque-
rimento. 

“Nosso objetivo é de auxiliar 
todos aqueles que de forma bru-
tal foram violentados, dando-lhes 
proteção para que de forma sigi-
losa possam denunciar essa prá-
tica vergonhosa, que fere direta e 
indiretamente as famílias na sua 

honra e moral, transformando 
pessoas em vítimas com grandes 
danos psicológicos, frutos desses 
abusos praticados por indivíduos 
de nossa sociedade”, sustenta o 
documento, que foi assinador pe-
los vereadores José Valdeci, Zilma 
Matos, Jonciclé Honório, Lemão 
Vitorino e Teco Ferreira. 

Em meados de outubro, em 
sua página no Facebook, José 
Valdeci havia anunciado que iria 
entrar com um pedido de inves-
tigação parlamentar (CPI) na pre-
sidência da Câmara Municipal 
para apurar mau uso do dinheiro 
público e processo por pratica de 
pedofi lia contra um colega. 

Recentemente aconteceu na 
Casa uma audiência pública so-
bre pedofi lia promovida pela As-
sembleia Legislativa (Ales) mas a 
comissão que cuida do assunto 
limitou-se a apresentar dados so-
bre pedofi lia no Estado alem de 
formas de detectar e denunciar o 
crime. 

“Estou enviando requerimento 
de abertura de CPI ao presiden-
te da Câmara Municipal de Barra 
de São Francisco, Juvenal Calixto 

Abertura de CPI da Pedofi lia na 
Câmara foi pedida esta semana

barra de são francisco

José Valdeci de Souza 
e outros quatro 
colegas apresentaram 
requerimento pedindo 
a abertura da CPI para 
apurar prática de pedofi lia 

Filho, para investigar processos 
de crime de pedofi lia e mau uso 
de dinheiro público de vereado-
res da Casa, junto ao Ministério 

Público Estadual e ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito San-
to”, informava o post do vereador 
em outubro. (Weber Andrade)

Polícia já encontrou até ‘Manual  
para pedófi los’ em computador 

Uma versão de um 
“Manual para Pedófi -
los” foi encontrada no 
fi nal do ano passado no 
computador do médico 
Fábio Lima Duarte, de 
36 anos, que já foi pre-
so duas vezes em Belo 
Horizonte (MG). 

Trata-se de uma 
espécie de tutorial com 
descrição detalhada de 
onde encontrar crian-
ças, como se aproxi-
mar delas e seduzi-las 
aos poucos, como se 
fosse um jogo ou uma 
brincadeira. 

Orienta a procurar 
crianças, primeiro, na 
própria família, junto a 
mães solteiras ou em 
parques e praças. Até 
simulação de diálogos 
o manual oferece. 

O documento de 
170 páginas em in-
glês é de autoria não 
identifi cada, mas tem 
título direto e conteú-
do desconcertante. 

O texto não ape-
nas ensina como fazer, 
mas também reitera 
que sexo com crianças 
não é repugnante. Não 
traz fotos explícitas, 
apenas imagens cân-
didas. (BBC)



O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Es-
pírito Santo (Iases) abriu processo seletivo para a 
contratação de profi ssionais de nível médio e supe-
rior.  As inscrições estão abertas e vão até o dia 3 de 
dezembro, próxima terça-feira. 
As vagas serão destinadas à formação de cadastro 
de reserva para os cargos de agente socioeduca-
tivo, analista de suporte socioeducativo (adminis-
trador, contador e economista); assistente social 
socioeducativo, assistente jurídico socioeducativo; 
nutricionista socioeducativo; pedagogo socioeduca-
tivo, psicólogo socioeducativo e técnico socioeduca-
tivo, na área de Edifi cações. 
O salário dos cargos para nível superior é de R$ 
4.443,60. Para nível técnico, a remuneração é de R$ 
2.282,28. Para o cargo de agente socioeducativo, o 
salário é de R$ 2.467,59. Para todas as funções, há 
o adicional de 300,00 de auxílio alimentação. 
A seleção oferece oportunidades para a Grande Vi-
tória e para as regionais do norte e do sul do Esta-
do. A contratação é temporária, com validade de 12 
meses, podendo ser prorrogado a critério do Iases, 
uma única vez e por igual período. 
Inscrições - As inscrições para o processo seleti-
vo deverão ser realizadas exclusivamente pelo site 
https://selecao.es.gov.br/ até às 18h do dia 3 de 
dezembro. Antes de efetuar a inscrição, o candi-
dato deverá conhecer o edital e se certifi car de que 
preenche todos os requisitos exigidos. 
Todas as convocações, avisos e resultados ofi ciais 
referentes ao processo seletivo serão comunica-
dos por meio do site www.selecao.es.gov.br e/ou 
publicados no Diário Ofi cial do Estado do Espírito 
Santo, sendo de inteira responsabilidade do can-
didato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
(Secom/ES)
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Vereador Bofe, que já gastou R$ 7,5 mil 
em diárias, tenta justifi car o disparate

O campeão de gastos com diárias na Câ-
mara de Vereadores de Barra de São Fran-
cisco,  Huander Cleidy, o Bofe, que já consu-
miu R$ 7.500,00, mais de 10% dos R$ 74 mil 
consumidos em diárias de viagem pela Casa 
de fevereiro até outubro deste ano, mais uma 
vez, meteu os pés pelas mãos, como diz o 
ditado, ao publicar no site Repórter Net, que 
pertenceria ao seu colega vereador Admilson 
Brum,, fotos de um veículo da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde que está na ativa há mais de 
60 dias, como se ainda estivesse avariado em 
Vitória.  

A matéria, que não é assinada por nin-
guém, faz denúncias fantasiosas (algumas 
reais) sobre as condições dos veículos da 
Saúde e foi rebatida pelo subsecretário de 
Saúde, Beto Montovani, na manhã da úl-
tima terça-feira, 27. “Eu gostaria de dizer 
ao vereador que esta ambulância que ele 
mostra na foto em Vitória, está há dois me-
ses consertada e prestando serviços para a 
Saúde”. 

Bofe esteve em Vitória em maio deste 
ano, numa ofi cina da capital capixaba, onde 
dois veículos do setor de Saúde aguardavam 
licitação para conserto e disse que “nossas 
diárias são direcionadas para prestar serviço 
para a coletividade e denunciar os descasos 
como estes que estamos apresentando. Não 
tiro diária para passear, mas para fi scalizar 
e lutar pelos interesses do meu município”, 
acentuou em matéria publicada no mesmo 
site desta semana. 

Iases abre processo seletivo 
para nível médio e superior

Vereador postou denúncia esta semana  
mostrando veículo que está em uso

O vereador foi logo rebatido pelo advogado 
Raony Scheffer, principal crítico do uso abusivo 
de diárias pelos vereadores. “Observem o que ele 
mesmo diz. Daí surge a indagação: Não seria o sa-
lário (e não as diárias) a remuneração devida para o 
desempenho das funções de um vereador?”, ques-
tiona Scheffer. 

“Justifi car o gasto exorbitante com diárias olhan-
do um carro que está na concessionária aguardan-
do conserto é ‘surreal’. Parece até estar zombando 
da nossa inteligência. Seria muito mais econômico 
o vereador se dirigir ao setor de licitação e olhar os 
processos que já estão em andamento. Esse exem-
plo de atitude só demonstra o quanto estamos mal 
representados atualmente na Câmara de Vereado-
res, salvo algumas exceções”, dispara o advogado. 

Scheffer observa ainda que pessoas comuns da 
sociedade exercem o trabalho de fi scalização e de-
núncias de forma muito mais efi caz e gratuitamen-
te, sem receber qualquer centavo por isso. 

“Cada vereador recebe R$ 6.000,00 brutos de sa-
lário e R$ 300 a R$ 600 de diárias, e ainda, pasmem, 
recebem 13º salários, sem falarmos nos gastos com 
assessores, combustíveis e motoristas”, enumera. 

Raony questiona ainda o porquê de vereado-
res receberem salários e diárias maiores que um 
servidor público comum. “O que dizer de verea-
dores que fazem das “diárias” um complemento 
salarial? E daqueles que dizem que viajam (mas 
não viajam) e quando viajam não traz benefício al-
gum para os Municípios? E os valores exorbitantes 
a título de diárias? O que fazem com o excedente 
daquilo que não gastam: devolvem ao Legislati-
vo?”. (Weber Andrade)



Dois dias depois da aprova-
ção da PEC 28/2019, que per-
mite a antecipação da data da 
eleição da Mesa Diretora, o Ple-
nário da Assembleia Legislativo 
elegeu, por 24 votos a favor e 
5 contra, a Mesa Diretora da 
Casa para o biênio 2021-2023, 
concedendo o terceiro mandato 
consecutivo ao atual presidente, 
deputado Erick Musso (Republi-
canos).  

Ele foi reeleito em uma chapa 
com a seguinte formação: Mar-
celo Santos (1° vice-presidente), 
Torino Marques (2° vice-presi-
dente), Adilson Espindula (1° se-
cretário), Freitas (2° secretário), 
Marcos Garcia (3° secretário), 
Janete de Sá (4° secretário).  

Vinte e nove deputados par-
ticiparam da eleição, que teve 
votação nominal. Apenas a cha-
pa encabeçada por Erick Musso 
foi registrada. A votação não foi 
unânime. Os seguintes deputa-
dos votaram contra a chapa: Fa-
brício Gandini (Cidadania), Iriny 
Lopes (PT), Luciano Machado 
(PV), Dary Pagung (PSB) e Ser-
gio Majeski (PSDB). O deputado 
Theodorico Ferraço (DEM) não 
votou. 

A sessão preparatória para 
a Mesa Diretora foi anunciada 
durante a sessão ordinária, na 
manhã desta quarta-feira, pelo 
deputado Marcelo Santos, que 
presidia a sessão.  

Emenda à Constituição apro-
vada nesta semana pelo Plená-

rio permitiu a antecipação do 
pleito, que até então era reali-
zado no dia 1º de fevereiro do 
1º e 3º anos de cada legislatura. 
A Mesa eleita nesta quarta-feira 
comandará a Assembleia Legis-
lativa no período de fevereiro 
de 2021 a fevereiro de 2023. 

Em seu discurso após reeleito 
presidente da Ales, Erick Musso 
destacou que o Poder Legisla-
tivo manterá o apoio ao Exe-
cutivo. “Nós vamos continuar 
dando estabilização e governa-
bilidade ao Executivo. Quando 
o interesse público, a estabili-
zação dos Poderes, o bem-estar 
das pessoas estiver à mesa, as 
divergências políticas e parti-
dárias serão colocadas de lado”, 
afi rmou.

A Mesa Diretora é o órgão 
responsável por organizar e di-
rigir os trabalhos legislativos e 
os serviços administrativos da 
Casa. Compõem a mesa o pre-
sidente e o 1º e 2º secretários, 
eleitos a cada dois anos pe-
los deputados estaduais. Seus 
membros são eleitos em ses-
são preparatória, no início do 
primeiro e terceiro anos da le-
gislatura, sendo permitido ao 
presidente se reeleger. Para 
substituir o presidente são elei-
tos o 1º e 2º vice-presidente. Já 
para suprir a falta do 1º e 2º se-
cretários são escolhidos o 3º e 
4º secretários. (Weber Andrade 
com Webales) 

Erick Musso é reeleito presidente da 
Ales após alteração de data da eleição
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A Petrobras elevou o preço da ga-
solina nas refi narias em cerca de 4% 
nesta quarta-feira, 27, na segunda alta 
em pouco mais de uma semana, em 
meio à valorização do dólar em relação 
ao real. 

Com a alta, o combustível atingiu 
cerca de R$ 1,91 por litro, segundo in-
formou a petroleira estatal em seu site. 
O diesel, em contrapartida, foi mantido 
estável. 

O repasse de ajustes de valores 
nas refi narias aos consumidores fi nais 
nos postos depende de diversos fato-
res, como margens de revendedoras e 
distribuidoras, misturas de biocombus-
tíveis e impostos. 

O último reajuste tinha sido feito 
no dia 19, quando o preço da gasolina 
foi elevado em 2,8%, após mais de 50 
dias sem alterações no preço. 

Na véspera, o dólar fechou em alta 
de 0,63%, a R$ 4,2394, renovando 

máxima nominal. Com a disparada dos 
últimos dias, a moeda dos EUA acumu-
la alta de 5,73% ante o real na parcial 
do mês. No ano, o avanço é de 9,43% 
frente ao real. 

Preços nos postos - Segundo a 
última pesquisa divulgada pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o preço médio 
da gasolina nos postos no país na se-
mana terminada no dia 23 de novembro 
fi cou em R$ 4,413, alta de 0,14% frente 
à semana anterior (R$ 4,407). 

Em Barra de São Francisco o preço 
médio da gasolina está estável em R$ 
4,48, há cerca de um mês. Dos sete 
postos da Sede do município, cinco 
vendem o litro do combustível a R$ 
4,48 e outros dois a R$ 4,49. 

No acumulado no ano, a gasolina 
acumula avanço de 1,59% e, o diesel, 
alta de 7,5%, segundo a ANP. (Weber 
Andrade com G1 Economia)

política

Gasolina tem segunda alta de 
preço nas refi narias em dez dias

Em Barra de São Francisco o litro da 
gasolina está custando R$ 4,48 e R$ 4,49
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Inauguração da Matriz de São Francisco 
de Assis no fi na da década de 60

Mulher mais “antiga” de 
Barra de São Francisco 
dona Maria Rita está perto 
de completar 113 anos
Em menos de dois meses, mais precisamente 
no dia 15 de janeiro de 2020, dona Maria Rita 
Pereira estará completando nada menos do 
que 113 anos de existência, cerca de 90 deles 
vividos em Barra de São Francisco. “Eu quero 
viver mais uns 50, não sei se vai dar, mas que-
ro”, disse ela ao prefeito Alencar Marim, que 
a visitou em junho deste ano, no bairro Nova 
Barra (Vaquejada), onde vive com a única fi -
lha, Zenilda, a dona Santa, que restou da prole 
de cinco fi lhos com Raimundo José Pereira, já 
falecido. 
Muito lúcida, embora aborrecida com o frio, ela 
se levantou por volta de 9h30 para conhecer 
o visitante ilustre. A princípio encolhida com o 
frio, ela foi se soltando e até cantou algumas 
modinhas de antanho para o prefeito. 
Dona Maria Rita é, muito provavelmente, a 
mais antiga habitante de Barra de São Fran-
cisco. Pelas estatísticas do IBGE, o município 
possui 13 pessoas com mais de 100 anos. 
Mas em em junho deste ano, dona Laurinda 
Moreira Couto, que vive a 20 anos no Abrigo 
de Velhos David José Rodrigues, atingiu a 
marca dos 100 anos. 
Alencar Marim conta que fi cou sabendo de 
dona Maria Rita recentemente, quando entre-
gou o título de posse defi nitiva do lote da fi lha 
dela, dona Santa, em seu gabinete. “Não pude 
resistir ao desejo e necessidade de conhecer 
uma pessoa tão antiga, tão vivida. Gostaria de 
poder conversar mais com ela, ouvir os cau-
sos, as experiências”, comentou antes de se 
despedir e prometer que iria voltar para visita-
-la. 
“Óia...”, disse dona Maria Rita com um ar de 
alegria no rosto. “Ela me cobra depois, vai 
perguntar: cadê aqueles homens que vieram 
aqui e prometeram voltar?”, afi rma a fi lha dona 
Santa. 
De acordo com a fi lha, a mãe tem mais “saúde” 
do que ela para se alimentar e não consegue 
fi car parada. “Mal acorda, fi ca rodando aí pelo 
quintal, senta para tomar um sol, mas quer tra-
balhar, como a gente. Se vê um tanque com 
vasilhas sujas, encosta e quer lavar”, relata. 
Ainda segundo dona Santa, a mãe é muito lú-
cida e se lembra até do nome dos avós e bisa-
vós. Gosta de sentar com o bisneto, Anderson 
e fi car contando causos de quando era nova, 
de quando gostava de ir aos forrós. “Até hoje 
ela gosta de dançar”, revela dona Santa e exi-
be o vídeo gravado no celular para comprovar 
a saúde física da mãe. (W.A)

Mortalidade infantil do ES é a menor de todo o país
A mortalidade das 

crianças menores de 1 
ano, é um importante 
indicador da condição 
de vida socioeconômica 
de uma região. Apenas 
oito estados possuem 
esperanças de vida ao 
nascer superiores à mé-
dia nacional (12,4%). 

A menor taxa de 
mortalidade infantil foi 
encontrada no Estado 
do Espírito Santo, 8,1 
óbitos de crianças me-
nores de 1 ano para 
cada 1.000 nascidos vi-
vos, e a maior pertenceu 
ao Estado Amapá, 22,8 
por mil, uma diferença 
de 14,7 por mil, igual à 
taxa de mortalidade in-
fantil do Estado da Pa-
raíba (14,7 por mil). 

Mesmo os Estados 
do Espírito Santo, Para-
ná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e São 
Paulo, com taxas abai-
xo de 10 por mil estão 
longe das encontradas 
nos países mais desen-

volvidos do mundo. 
Japão e Finlândia7, 
por exemplo, para 
o período de 2015-
2020, possuem taxas 
abaixo de 2 por mil 
(aproximadamente 
1,8 e 1,7 por mil res-
pectivamente, nestes 
dois países). Contu-

do, bem abaixo de 
países da África Oci-
dental e Central cujas 
taxas de mortalidade 
infantil estão em tor-
no de 90 por mil. Se 
compararmos com os 
países que compõem 
os BRICS, estamos 
mais próximos da 

China com uma mor-
talidade infantil de 
9,9 por mil. A Rússia 
possuía uma taxa de 
5,8 por mil, e Índia e 
África do Sul, com ta-
xas de 32,0 e 27,2 por 
mil, respectivamente, 
para o período de 
2015-2020.

Apenas 8 Estados superam expectativa nacional
Um indicador que 

refl ete o nível da mor-
talidade de uma popu-
lação como um todo, é 
a expectativa ou espe-
rança de vida ao nascer, 
pois um recém-nascido 
irá sofrer os riscos de 
morte em todas as fa-
ses da vida. Para ambos 
os sexos a maior espe-
rança de vida ao nascer 
pertenceu ao Estado 
de Santa Catarina, 79,7 
anos, 3,4 anos acima da 
média nacional de 76,3 
anos. Logo em segui-
da, Espírito Santo, São 
Paulo, Distrito Federal e 
Rio Grande do Sul, com 
valores iguais ou acima 
de 78,0 anos.  

No outro extremo 
temos o Estado Mara-
nhão, com esperança 
de vida ao nascer de 
71,1 anos, e Piauí, com 
71,4 anos. Uma criança 

nascida no Maranhão 
sujeita a lei de morta-
lidade observada em 
2018, esperaria viver 
em média, aproxi-
madamente 8,6 anos 

a menos que uma 
criança nascida em 
Santa Catarina. 

Apenas oito es-
tados possuem es-
peranças de vida ao 

nascer superiores 
à média nacional, 
juntando-se aos já 
mencionados, Minas 
Gerais, Paraná e Rio 
de Janeiro.

Expectativa de vida dos idosos é maior no ES
C o n s i d e r a n d o 

tanto 60 ou 65 anos 
a idade a partir da 
qual podemos de-
fi nir os indivíduos 
como idosos, o Es-
pírito Santo seria o 
Estado onde encon-
traríamos o maior 
valor da expecta-
tiva de vida nestas 
idades, 24,3 e 20,4 
anos, respectiva-

mente, isto quer di-
zer, que o indivíduo 
aos 60 e 65  anos vi-
veria em média 84,3 
e 85,4 anos, respec-
tivamente.  

Se do sexo mas-
culino viveria em 
média 82,1 e 83,4 
anos e se do sexo 
feminino 86,3 e 87,2 
anos. No outro ex-
tremo temos Ron-

dônia que apresen-
tou para ambos os 
sexos as mais baixas 
expectativas de vida 
aos 60 e 65 anos 
(19,6 e 16,1 anos 
respectivamente).  

Para os homens 
as mais baixas ex-
pectativas de vida 
nestas duas idades 
pertencem ao esta-
do do Piauí (17,9 e 

14,7 anos respecti-
vamente).  

Para a popula-
ção feminina aos 
60 anos, a menor 
expectativa foi de 
Roraima (21,0 anos), 
e aos 65 anos em 
Rondônia com 17,3 
anos.  

(Weber Andrade 
com IBGE e G1 Es-
pírito Santo) 



Sábado, 22 de dezembro de 20187 Sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Idosos francisquenses em viagem turística ao 
município de Domingos Martins, na região Serrana

Expectativa de vida ao nascer chega 
aos 78,8 anos no Espírito Santo

O Espírito Santo é o segundo Estado com 
a maior expectativa de vida e a menor taxa 
de mortalidade antes de completar um ano 
de vida, conforme dados da Tábua de Mor-
talidade de 2018, divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 
nesta quinta-feira, 28. Quem nasce hoje no 
estado tem apenas 8,1% de chances de não 
chegar ao primeiro ano de vida e expectativa 
de viver até os 78,8 anos. 

Outra boa notícia é que os capixabas su-
peraram Santa Catarina e todo os outros Es-
tados em qualidade de vida na Terceira Ida-
de. Hoje o capixaba que tem 65 anos deve 
chegar, pelo menos aos 85,4. As mulheres, 
no entanto, estão bem à frente dos homens. 
De acordo com os dados do IBGE, as mulhe-
res que têm 65 anos hoje devem viver, no 
mínimo, até os 87,2 enquanto os homens de-
vem chegar aos 83,4. 

No vizinho estado de Minas Gerais, a ex-
pectativa de vida aos 65 anos é, em média 
de 84,4 anos em média, sendo 85,6 para as 
mulheres e (83,1 para os homens). Em outro 
estado vizinho, Rio de Janeiro, a expectativa 
de vida aos 65 anos é de chegar aos 83,8. 
As mulheres devem viver até 85,3 anos e os 
homens até os 81,9.  

Em Barra de São Francisco, de acordo com 
dados do IBGE, o município tinha, em 2016, 
3.471 pessoas com 65 anos ou mais. O apo-
sentado Cícero Heitor Pontes Pereira, por 

exemplo, tem hoje 83 anos e garante que se 
cuida para fazer parte da estatística dos que 
chegarão próximos ou além dos cem anos. 
Na faixa etária dele o município tinha 423 
pessoas no fi nal de 2016. 

O geriatra Roni Mukamal, disse em entre-
vista ao site G1 Espírito Santo, no ano passa-
do, que há um conjunto de fatores favoráveis 
para o Estado ter a uma das melhores expec-
tativa de vida do país aos 65 anos. 

“O primeiro fator é que estamos no sudes-
te e temos uma saúde de qualidade. Óbvio 
que com problemas, mas temos acesso à saú-
de, as pessoas se cuidam, vão ao médico. Ou-
tro ponto é que, apesar de estar no sudeste, a 
vida em Vitória tem características bucólicas, 
mesmo sendo uma capital. Tem menos trân-
sito que São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas 
se cuidam mais, comem mais em casa. Então 
o capixaba está criando um modelo muito in-
teressante e um exemplo para todo o país de 
se envelhecer bem”, explicou. 

Ainda segundo o geriatra, o segredo é 
pensar na velhice desde a juventude: ad-
quirir bons hábitos ainda com pouca idade 
pode contribuir muito para uma rotina sau-
dável e menos doenças no futuro. “A saúde 
não está na mão do profi ssional, está na sua 
mão. Cuide da sua saúde. Busque alimentos 
saudáveis, busque fazer exercícios, e princi-
palmente, cuide da sua cabeça”, aconselhou 
o médico. (Com G1 e Agência IBGE)

Victorio Fernandes e Pedro 
Castilho são os cidadãos
mais antigos de Barra de
São Francisco
Eles nasceram em Barra de São Francisco 
com apenas dois anos e meio de diferença um 
do outro e são considerados os dois francis-
quenses vivos mais antigos da cidade. O pri-
meiro, Pedro Castilho, vai completar 90 anos 
no dia 2 de fevereiro do ano que vem. Filho 
de Pedro Castilho Sobrinho e dona Raimunda, 
Pedro Castilho trabalhou como comerciário 
por alguns anos, até tornar-se empresário, ati-
vidade que ele pratica até hoje, com a Castilho 
Comércio e Representações. 
O segundo, Victório Fernandes, veio “enco-
mendado”, da região de Baunilha, em Cola-
tina, já na barriga da mãe, dona Petronília, 
esposa de Alberto Fernandes, um dos quatro 
fi lhos do pioneiro Francisco Fernandes de Je-
sus, o Chichi e dona Vitória. Nasceu em julho 
de 1932 e foi criado na Rua Mineira que, na 
época era uma gleba de terra, doada ao se-
nhor Chichi e não tinha casas. 
Victório virou alfaiate – profi ssão que apren-
deu junto com o primo Jair Fernandes, o Jair 
Carabina – e com a qual criou a família. Sua 
primeira alfaiataria fi cava logo após a ponte 
que dava acesso da Rua Mineira para o cen-
tro, perto da Igreja Metodista, que existe até 
hoje. 
Pedro Castilho nasceu em Barra de São Fran-
cisco, mais precisamente no córrego do Coe-
lho, na região do Valão Fundo. O pai, Pedro 
Castilho Sobrinho, veio da região de Aimorés, 
já casado com dona Raimunda. O casal teve 
13 fi lhos, muitos já falecidos, atraídos como a 
maioria pelas terras férteis e inexploradas do 
“norte”. 
“Aqui era tudo mato, tinha algumas casinhas 
ali no morro que desce para a Rua Mineira. 
Eu morei na lá na roça até os 16 anos, quando 
decidi vir para a cidade em busca de emprego, 
pois estava fi cando difícil para meu pai susten-
tar todo mundo lá na roça”, conta ele. 



Prefeitura vai construir poço artesiano em Vargem Alegre
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O prefeito Alencar Marim es-
teve reunido na tarde da última 
terça-feira, 26, com uma comis-
são da Associação de Morado-
res do distrito de Vargem Alegre 
para buscar uma solução imedia-
ta para o problema do abasteci-
mento de água na comunidade. 
O distrito, apesar de possuir uma 
pequena Estação de Tratamen-
to de Água (ETA), construída há 
muitos anos, vem sofrendo com 
a qualidade da água que tem 
chegado às torneiras. 

O vereador José Valdeci de 
Souza, que é representante da 
região, atendendo a solicitação 
do presidente da Associação de 
Moradores de Vargem Alegre, 
Elivan Ramos Nascimento, pro-
curou o prefeito Alencar Marim 
para buscar uma solução para 
o abastecimento de água e fi -
cou estabelecido que o prefeito 
irá encaminhar um projeto de 
lei pedindo suplementação or-
çamentária ao Legislativo, para 
que a Prefeitura possa construir 

um poço artesiano no distrito, 
no qual será feita a captação de 
água até o ano que vem, quando 
o Executivo irá buscar uma solu-
ção defi nitiva para o problema. 

A situação do abastecimento 
de água e da coleta de esgoto 
em Vargem Alegre é bem antiga, 
e remonta ao mandato do bio-
químico josé Honório Machado, 
que conseguiu o tratamento de 
água, a rede coletora de esgoto 
e até uma Estação de Tratamen-
to de Esgoto (ETE) para o distrito, 
há mais de 20 anos. 

No entanto, segundo mora-
dores do distrito, nunca houve 
manutenção na rede de esgoto, 
que está quase totalmente en-
tupida e o tratamento de água 
também não era supervisionado 
pela Cesan, empresa responsável 
pelo serviço. 

Na reunião,  que contou com 
representantes também da Pre-
sidência da Câmara de Vereado-
res, fi cou estabelecido que o Le-
gislativo irá votar o projeto de lei 

Um imenso 
boneco vestido 
a caráter para o 
Natal foi colocado 
esta semana na 
avenida Jones 
dos Santos 
Neves e faz parte 
da decoração 
natalina que será 
inaugurada no dia 
13 de dezembro, 
na praça Senador 
Atílio Vivácqua, 
quando será 
revelada toda a 
programação das 
festas de fi m de 
ano em Barra de 
São Francisco. Boneco de neve

de suplementação em regime de 
urgência, na próxima segunda-
-feira, 2 de dezembro, para que 
o Executivo possa remanejar os 
recursos necessários para a cons-
trução do poço artesiano que irá 
atender a comunidade. 

Numa clara tentativa de tirar 
“dividendos políticos” do proble-
ma de infraestrutura no distrito 
de Vargem Alegre, a assesso-

ria de Comunicação da Câmara 
de Vereadores de Barra de São 
Francisco disse em matéria pu-
blica hoje, 27, que o presidente 
do Legislativo Municipal estaria 
agindo de forma, no mínimo ile-
gal, ao devolver recursos para o 
Executivo, com determinação de 
que os valores sejam aplicados 
em obras designadas por ele.  
(Weber Andrade)



Brasileiros consomem o dobro de sal 
recomendado, revela levantamento
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Os brasileiros 
consomem, em mé-
dia, 9,34 gramas de 
sal por dia, o que 
representa quase o 
dobro do recomen-
dado pela Organi-
zação Mundial de 
Saúde (OMS), de 5 
gramas. Esta é uma 
das conclusões de 
levantamento fei-
to com a análise de 
sangue e de urina 
com cerca de 9 mil 
brasileiros. A coleta 
foi feita entre 2013 
e 2014 em 8.952 
domicílios, durante 
a Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) de 
2013. 

Segundo a Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), essa foi 
a primeira vez que 
um inquérito com 
representatividade 
nacional coletou nos 
domicílios amostras 
biológicas para re-
alização de exames 
complementares , 
viabilizando que se 
estabeleçam parâ-
metros nacionais 
para valores de refe-
rência laboratoriais. 

O estudo, que é 
uma parceria entre 
o Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), a 
Fiocruz, do Minis-
tério da Saúde, a 
Universidade Fede-
ral de Minas Gerais 
(UFMG) e o Hospital 
Sírio-Libanês, apon-
tou também que os 
homens e os jovens 
são a maior parte 
dos que abusam do 
sal. Mas indica ain-
da que a utilização 
elevada é de forma 
generalizada na po-
pulação brasileira, 
em todas as faixas 

etárias e níveis de 
escolaridade. 

A avaliação in-
dicou que apenas 
2,39% da pessoas 
pesquisadas estão 
dentro da faixa reco-
mendada pela OMS 
e têm consumo infe-
rior a 5 gramas por 
dia. A maioria deste 
grupo é de mulhe-
res e de pessoas 
mais velhas. O con-
sumo elevado de 
sal, mais de 12 gra-
mas por dia, foi mais 
frequente em ho-
mens, 15,7% deles 
abusando do con-
sumo, do que em 
mulheres (10,8%). 
No grupo com es-
colaridade mais alta, 
11,35% das pessoas 
tem o consumo ele-
vado de sal, a menor 
proporção. 

O trabalho dos 
pesquisadores aler-
ta para a necessida-
de dos programas 
de redução de con-
sumo chegarem a 
todas as subcatego-
rias e não somente 
grupos específi cos, 
como portadores 
de hipertensão ou 
de doenças renais. 
O excesso de sal na 
alimentação está 
associado à hiper-
tensão e às doenças 
cardiovasculares, 
por isso, um fator 
preocupante apon-
tado na PNS é que a 
percepção do brasi-
leiro sobre o consu-
mo elevado de sal é 
baixa. Apenas 14,2% 
dos adultos se refe-
riram a seu consu-
mo como alto. 

Exames 

Os exames labo-

Cuidando da saúde do homem 

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

Prevenção ao câncer 
de próstata é coisa 
de homem, cuide-se!

ratoriais com as amos-
tras de sangue foram: 
hemoglobina glicada; 
colesterol total e fra-
ções; sorologia para 
dengue; hemograma 
série vermelha (erito-
grama) e série branca 
(leucograma); croma-
tografi a líquida de 
alta efi ciência (HPLC) 

para diagnóstico de 
hemoglobinopatias; 
creatinina. E, com as 
amostras casuais de 
urina, estimativas de 
excreção de potássio, 
sódio e creatinina. 

A coordenadora 
da PNS 2013 e inte-
grante do Laboratório 
de Informação e Saú-

de (LIS), do Instituto 
de Comunicação e 
Informação em Saúde 
(Icict), da Fiocruz, Cé-
lia Landmann Szwar-
cwald, lembrou que 
o trabalho é impor-
tante também diante 
das características do 
Brasil, um país mar-
cado pela miscigena-

ção, com uma gran-
de diversidade de 
raças, etnias, povos, 
segmentos sociais e 
econômicos. “Esses 
valores de referência 
se tornam muito im-
portante não só para 
o diagnóstico mas 
também para o trata-
mento”, disse. 



O prefeito Alencar Marim, a secretária Mu-
nicipal de Educação, Delma Ker e mais um 
grupo de servidores da Secretaria Municipal 
de Educação (Semec), estiveram no fi nal da 
tarde de ontem, 27, no distrito de Paulista 
para entregar à comunidade a reforma da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental de 
Alto Paulista. 

“Fim de tarde especial, participan-
do da reinauguração da Escola de 
Alto Paulista,feliz em saber que podemos 
cumprir com compromissos que uma ges-
tão pública comprometida tem com seus 
cidadãos”, disse a secretária Delma Ker. 
“A Educação é um instrumento poderoso na 
vida de todas as pessoas,mas principalmente 
garantir este acesso com qualidade as nos-
sas crianças, signifi ca fortalecer a possibili-
dade de acreditar no futuro, o direito de so-
nhar”, continou. 

“Nesta noite especial um nome me cau-
sou arrepios de emoção e certeza que temos 
um propósito na vida em procurar a cada dia 
mais realizar nossa função, com seriedade, 
compromisso e afetividade. Aluno Pedro Lu-
cas do quarto ano da EM Alto Paulista, leu lin-
damente, respeitando todas as pontuações 
do texto que registrava o histórico da escola 
daquela comunidade. É por ele, pela aluna 
Heloísa e por todos alunos da rede municipal 
de educação de Barra de São Francisco,que 
precisamos continuar a caminhada, todos 
nós profi ssionais da educação, a cada preci-
samos seguir nossa missão com fé e fi rmeza. 
Deus cuida de todos nós.”

Já o prefeito Alencar Marim salientou que, 
desde o início da sua administração, vem 

promovendo reformas pontuais no setor 
educacional, investindo tanto em infraestru-
tura quanto na formação e qualifi cação dos 
profi ssionais da educação. 

“Temos que parabenizar nossos profi ssio-
nais da Educação pelo zelo e pela disposição 
de oferecer o melhor ensino para os nossos 
alunos. Temos trabalhado para que, tantos 
os estudantes quanto os profi ssionais que 
atuam nas escolas tenham o melhor confor-
to, para ensinar, aprender e zelar do nosso 
patrimônio”, disse Marim.

A obra foi realizada por meio da Secretaria 
Municipal de Educação (Semec), com recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) e contemplou a 
construção de uma nova sala, nova cober-
tura (telhado), cozinha, refeitório, banheiro 
com acessibilidade e biblioteca. Além disso, 
a unidade de ensino também recebeu bebe-
douros, computador e ar condicionado. O 
total dos investimentos é de R$ 175.569,38 
O vereador Lemão Vitorino, representante 
da comunidade, agradeceu ao prefeito Alen-
car e à secretária pela obra. (Weber Andra-
de com Ascom/PMBSF)
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Marim e comitiva inauguram a 
reforma da Escola de Alto Paulista

Aluna da Escola Vicente 
Amaro fi ca em 2º na categoria 
poesia do MPT na Escola

Vereador Lemão Vitorino, Delma Ker e 
Alencar Marim descerram placa da escola

A estudante Déborah Theófi lo Guerra, do 5º 
ano da Escola Municipal Vicente Amaro da Silva, 
no bairro Campo Novo, ganhou em 2º lugar no Es-
tado, no gênero Poesia no Combate à Erradicação 
do Trabalho Infantil, no Concurso Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) na Escola. 

A cerimônia, a nível de Estado, aconteceu nes-
ta quinta-feira, 28, na Universidade Federal do Es-
pírito Santo (UFES), na capital. 

“Registramos aqui os nossos mais sinceros 
parabéns à Déborah Theófi lo Guerra, à professora 
Laylla Rodrigues Silva, à Escola Vicente Amaro da 
Silva, e a todos que compõem o quadro de profi s-
sionais da nossa Secretaria Municipal de Educa-
ção”, disse a secretária Delma Ker. 

Segundo dados da Prova Brasil 2017, avalia-
ção censitária aplicada pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e que ocorre a cada dois anos em es-
colas públicas, no Espírito Santo, 9.178 crianças e 
adolescentes declararam estudar e trabalhar fora 
de casa. Os municípios em que esses dados mais 
chamam a atenção são: Serra, com 1,1 mil; Caria-
cica, com 952; e Vila Velha, com 723.  

Para erradicar o trabalho infantil e conscien-
tizar a sociedade sobre esse tema, o Ministério 
Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) 
irá promoveu, nesta quinta-feira, no auditório Ma-
noel Vereza de Oliveira, localizado no Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Ufes, 
campus Goiabeiras a entregado prêmio MPT na 
Escola para os estudantes que produziram traba-
lhos com o tema “Erradicação do Trabalho Infantil”  

Foram inscritas 51 produções artísticas e cul-
turais divididas nas categorias: conto, poesia, de-
senho, música, curta-metragem e esquete teatral. 
Ao todo, participam 21 mil estudantes de 108 es-
colas presentes em 13 municípios capixabas.  

Este ano, o município de Barra de São Fran-
cisco participou do Programa Erradicação do 
Trabalho Infantil, MPT na Escola com projetos 
desenvolvidos quatro escolas do município (EM 
João Bastos, EM Vicente Amaro da Silva, EM José 
Francisco da Fonseca e EM Sebastião Albano), 
com um total de 292 participantes, envolvendo 
alunos do 5º ao 8º anos em seis categorias: Con-
to; Curta- metragem; Desenho; Esquete Teatral; 
Música; e Poesia.  

A Escola João Bastos, com um Curta-Metra-
gem dos alunos do 8º ano, orientados pela pro-
fessora de Arte Flávia Lemos Batista Preciozo foi 
classifi cada entre as 13 fi nalistas do prêmio que 
estarão sendo homenageadas no dia 28.  

A Escola Vicente Amaro da Silva também foi 
classifi cada na categoria Conto com a aluna Maria 
Yasmon Alberto Alves, orientada pela professora 
Iza Verônica de Souza Vitoriano.
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Noventa alunos que participaram do projeto 
“Superando Desafios” recebem certificados

Noventa alunos da Rede 
Municipal de Ensino – 65 dos 
5º anos e 25 dos 9º anos - fo-
ram homenageados na noite 
desta quarta-feira, 27, pela 
Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semec) no Cerimonial 
Rosa Linda, na saída para 
Mantena, com entrega dos 
certificados por terem obtido 
pontuação acima de 80% no 
projeto Superando Desafios: 
Formando Campeões.   

O projeto foi desenvolvido 
desde março deste ano, em 
parceria com o Ifes – campus 
de Barra de São Francisco, en-
volvendo 761 estudantes dos 
5º e 9º anos da Rede Munici-
pal de Ensino.  

O projeto teve como prin-
cipal objetivo contribuir para 
a adaptação estudantil e 
aperfeiçoamento da didática 
trabalhada em sala de aula. 
Nesse método, foram inse-
ridos alunos do fechamento 
de ciclos, tanto de escolas da 
área urbana quanto de unida-
des municipais de ensino do 
campo.  

A secretária municipal de 
Educação, Delma do Carmo 
Ker e Aguiar, informou que 
o projeto é uma intervenção 
pedagógica desenvolvida 
pela própria Semec em parce-
ria com o Ifes visando superar 
os desafios de aprendizagem 
e melhorar o desempenho da 
Educação francisquense nas 
provas que foram os indica-
dores educacionais do país.  

“Nós estamos trazendo 
essa modalidade de ensino 
com o objetivo de propor-
cionar aos nossos alunos dos 
quintos e nonos anos, que 
são alunos de fechamento de 
ciclos, uma transição mais fa-
miliarizada, para que eles não 
tenham dificuldades de adap-
tação no novo período estu-
dantil ao qual eles passarão 
a fazer parte. O projeto terá 
duração de nove meses”, ex-
plicou Delma.  

“Não tenho dúvidas de que 
esse projeto é uma ideia acer-
tada, e que com o empenho 
de toda a equipe, colheremos 
melhores resultados”, afirmou 

o prefeito Alencar, no dia do 
lançamento do projeto.  

Durante as considerações 
finais de lançamento do pro-
jeto, o diretor geral do Ifes, 
Alexandre Gadiolli, usou a sua 
vasta experiência no campo 
educacional para motivar os 
verdadeiros responsáveis por 
apresentar os campeões pre-
miados nesta quarta. (Weber 
Andrade com informações de 
Ascom/PMBSF)



Os desafi os da transparência pública, da 
gestão e do controle interno estiveram em 
debate, na tarde da última quarta-feira, 27, 
no 8º Congresso Gestão de Cidades. Reali-
zado no Centro de Convenções de Vila Ve-
lha, o evento promovido pela Associação 
dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) 
tem como tema “Os desafi os dos municípios 
capixabas”. 

O congresso terminou ontem, 28, e teve 
como foco quatro eixos temáticos: Tecno-
logia e Inovação, Governança Municipal, 
Cidade Para as Pessoas e Finanças Munici-
pais. O secretário de Estado de Controle e 
Transparência, Edmar Camata, participou do 
painel “Controle e Transparência na Gestão 
Pública Municipal” e apresentou a palestra 
“Controle como Ferramenta de Governança 
e Segurança para o Gestor”. 

Edmar Camata ressaltou que o Estado é 
reconhecido pela excelência em transparên-
cia pública e combate à corrupção. Ele des-
tacou a importância de compartilhar essas 
boas práticas com os municípios. 

“Ocupamos por quatro anos seguidos o 
primeiro lugar no ranking nacional da trans-
parência pública e somos o Estado mais 
efetivo na aplicação da Lei Anticorrupção”, 
lembrou. O secretário de Controle e Trans-
parência abordou também a importância do 
controle interno para dar segurança à toma-
da de decisões por parte do gestor. 

O painel teve também a participação do 
ministro da Controladoria Geral da União 

(CGU), Wagner Rosário, que falou sobre “A 
Regulamentação da Lei Anticorrupção e Re-
sultados na Administração”; do conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), 
Rodrigo Chamoun, com o tema “O Contro-
le Contemporâneo na Era da Governança 
Pública”; e do secretário-geral de Controle 
Externo do TCE-ES, Rodrigo Lubiana, que 
abordou o trabalho do Fórum de Combate 
à Corrupção no Espírito Santo (Focco), cole-
giado que ele coordena e do qual a Secre-
taria de Controle e Transparência (Secont) é 
membro. 

O objetivo do evento é contribuir para o 
aprimoramento das administrações muni-
cipais, com troca de experiências, informa-
ções e conhecimentos para que os gestores 
elaborem e apliquem estratégias e diretrizes 
capazes de fomentar e fortalecer o desen-
volvimento de suas cidades.  A programação 
do 8º Gestão das Cidades conta com pales-
tras, cursos, conferências e workshops.  

A participação da Secont continuou na 
quinta-feira, 28, no painel “O Desafi o da 
Transparência nos Poderes Públicos”, apre-
sentado pelo auditor Fabiano Louzada. O 
auditor Denis Prates, coordenador de Qua-
lidade e Capacitação, vai abordar o tema 
“Modelo das Três Linhas de Defesa no Con-
trole”; e o subsecretário de Integridade Go-
vernamental e Empresarial, Marcelo Altoé, 
falará sobre “Aplicação da Lei Anticorrupção 
– A Experiência do Governo do Espírito San-
to”. (Secom/ES)
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Secont debate com municípios boas  
práticas em transparência e controle

Programa Estado Presente 
é destaque no 8º Congresso 
Gestão das Cidades da Amunes

Governador Renato Casagrande esteve 
presente no 8º Congresso Gestão das Cidades

Considerado um case de sucesso no país, o 
Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do 
Governo do Espírito Santo, foi tema de palestra rea-
lizada, nesta quinta-feira, 28, pelo secretário de Es-
tado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, 
durante o 8º Congresso Gestão das Cidades, pro-
movido pela Associação de Municípios do Estado 
do Espírito Santo (Amunes). 

O Estado Presente em Defesa da Vida é clas-
sifi cado pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) como um dos mais completos e 
efi cazes projetos na prevenção e enfrentamento à 
criminalidade. O programa havia sido implantado 
em 2011, na primeira gestão do governador Renato 
Casagrande, mas sofreu descontinuidade no gover-
no passado. 

Retomado em janeiro deste ano, com suas 
ações o programa já assegurou a preservação de 
milhares de vidas desde sua implantação. De janei-
ro a outubro deste ano, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018, houve redução de 16,4% no núme-
ro de homicídios, além de um signifi cativo avanço 
no monitoramento eletrônico de presos no Espírito 
Santo. Do total de presos do sistema capixaba, 650 
já usam tornozeleiras eletrônicas, número que equi-
vale à capacidade de uma unidade prisional, cuja 
construção tem custo de aproximadamente R$ 42 
milhões. 

Duboc explicou que sob coordenação direta do 
governador Casagrande, forças de Segurança atu-
am de forma integrada dentro do eixo de proteção 
policial no Programa Estado Presente em Defesa 
da Vida. O outro eixo, de proteção social, com foco 
na prevenção, tem uma carteira de 37 projetos com 
os quais a administração estadual busca favorecer 
investimentos, especialmente nas áreas de Educa-
ção, Saúde, Cultura, Esporte, Infraestrutura, além 
de qualifi cação profi ssional. 

Segundo o secretário Duboc, o objetivo é “gerar 
oportunidades, especialmente para aquele grupo 
social que está numa posição de maior vulnerabi-
lidade, sobretudo jovens negros, dos bairros com 
baixos índices de desenvolvimento humano e so-
cial”.    

O congresso realizado pela Amunes no Centro 
de Convenções de Vila Velha visa ao aprimoramen-
to da gestão municipal. Tendo como tema central 
“Os Desafi os dos Municípios Capixabas”, o evento 
reúne, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereado-
res, secretários municipais e servidores públicos, 
representantes do Governo do Estado do Espírito 
Santo, de outros poderes e também de outros ór-
gãos e instituições. (Secom/ES)
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Carne bovina tem aumento de 20%  
ou mais e já espanta consumidores

O empresário Pedro Pimenta 
optou por comprar carne de por-
co, na manhã desta terça-feira, 
26, ao constar o preço da car-
ne bovina em supermercado do 
centro da cidade. “Está fi cando 
muita cara (a carne bovina), ouvi 
dizer que é por causa da China”, 
comentou. O percentual de au-
mento no preço da carne bovina 
em Barra de São Francisco não 
foi quantifi cado pelo gerente do 
açougue, mas ele garante que 
“subiu muito”. De acordo com o 
site G1, o aumento no preço da 
carna bovina foi de 20% desde 
setembro. 

A situação é a mesma em to-
dos os supermercados e açou-
gues da cidade, pesquisados pela 
nossa reportagem. Em outro su-
permercado do centro, o quilo da 
maçã de peito, uma das carnes 
mais baratas, custava em torno 
de R$ 17, até o início deste mês. 
Hoje, o preço é de R$ 24,99. “E vai 
subir mais. Pedi aos nossos cola-
boradores para avisarem o preço 
aos clientes que ligam encomen-
dando carnes, para que eles não 
levem muito susto na hora de 
pagar”, comenta o gerente do 
açougue, José Carlos Alvarenga o 
Carlinhos.  

O empresário e pecuarista 
Janildo Rocha, o Quarenta, dis-
se que a mistura de seca (en-
tressafra) e a entrada da China 
no mercado brasileiro de carne 
bovina provocaram essa grande 
elevação no preço da arroba do 
boi. “Eu vendi ontem (segunda-
-feira, 25) uma carreta de gado a 
R$ 210 a arroba, mas até poucos 
dias atrás o preço médio era de 

R$ 170 a R$ 180”, observa. 
Para Quarenta, a situação do 

mercado é boa para o produtor, 
mas pode afastar o consumidor 
da carne bovina. “Eu comprava 
carne no supermercado, mas aca-
bei decidindo abater uma novilha 
lá na minha propriedade e con-
gelar. Esse aumento me fez mu-
dar minha fi losofi a de consumo. 
Se eu tenho o gado lá no pasto, é 
preferível consumir o meu produ-
to, pois sai bem mais em conta”, 
revela. 

Nos restaurantes da cidade, o 
preço do self-service ainda está 
sendo mantido mas, segundo 
algums proprietários, se o valor 
atual das carnes bovinas perma-
necer ou aumentar, o repasse vai 
ter que ser feito ao consumidor. 
“Ouvi dizer que a ministra da 
Agricultura vai abrir a importação 
de carne bovina para tentar con-
ter a alta, mas não creio que vá 
resolver”, afi rma um proprietário 
de restaurante. 

No Incaper, a cotação da ar-
roba do boi gordo saiu de R$ 
148,40 em janeiro para até R$ 
190,00 nesta segunda-feira, 25. 
Em novembro do ano passado, a 
arroba estava em R$ 145,70. 

Suínos - O aumento no pre-
ço da carne bovina já refl etiu 
também no preço da carne de 
porco. A arroba de carne suína 
passou de R$ 86,60 em janeiro 
deste ano para R$ 111.10 em 
novembro. “O aumento no pre-
ço da carne suína é refl exo do 
aumento da carne bovina”, as-
segura Carlinhos, gerente de 
uma rede de supermercados da 
cidade. (Weber Andrade)

Quilo da carne bovina de primeira já 
ultrapassa os R$ 50 nos açougues



SocialWeb
14 Sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Adilson Perninha sempre recebendo muitos amigos com 
simpatia, como o jovem Alex, na sua loja na Galeria Surdine, 
no centro de Barra de São Francisco.

Presidente da 5ª 
Subseção da OAB, 
Raony Scheffer 
postou bela foto 
nas redes sociais 
festejando a irmã, 
Roni, que festejou 
mais um ano de 
vida esta semana. 
“Desejo-lhe tudo 
de bom. Que Deus 
te abençoe sempre. 
Felicidades. Beijo no 
coração!!!”

Roni Scheffer

Perninha e Alex

Rogerinho
Antes de se 

tornar um excelente 
profi ssional de 
Comunicação, Rogério 
Augusto Apolinário 
Lima dos Santos, o 
Rogerinho, foi craque 
nos gramados da 
região. Semana que 
vem recebe justa 
homenagem na 
Câmara de Mantena, 
proposta pelo 
vereador Robério.

Enivaldo dos Anjos e Alencar Marim, prestam homenagem 
à cantora Israelle Cândido, nascida em Mantena, mas radicada 
em Barra de São Francisco, na solenidade realizada na 
Assembleia Legislativa (Ales) pelo aniversário de 76 anos do 
nosso município. 

Israelle Cândido

Matriarca da família, Graça Duques aniversariou esta semana 
rodeada pelo carinho da família. Na foto, ela curte a noite de 
Conceição da Barra com os familiares.

Graça Duques
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Campeões unidos
Casal de advogados Patrick 
Manhães e Vanessa Profi ro 
festejaram juntos os títulos do 
Flamengo neste novembro.


