
Secretário de Saúde não 
explica áudio e deixa 
prefeito Alencar Marim 
em ‘saia justa’

O projeto de ensino “Calcular + 
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Cesta básica teve um
aumento de 16,5% em 
Barra de São Francisco 
no ano passado

Mulher mais idosa de Barra de São  
Francisco, Maria Rita fez 113 anos 

Folha de pagamento de Água 
Doce do Norte tem servidor 
até nos Estados Unidos

Produção de uvas cresce e 
gera renda para agricultores

A produção de uvas 
vem se tornando uma 
das fontes de rendas 
de vários agricultores 
francisquenses, particu-
larmente no vale do rio 
Itaúnas, onde já existem 
pelo menos dez pro-
priedades rurais produ-
zindo uvas de mesa do 
tipo niagara rosada. 
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Enivaldo deixa em aberto possibilidade 
de ser candidato a prefeito de BSF

Pinga fogo

“Um soldado não pode fugir da guerra”. 
A resposta do deputado estadual Enivaldo dos 
Anjos a um simpatizante, na manhã do dia 25 
de dezembro do ano passado, deixa claro que 
o líder da região poderá sim, ser candidato a 
prefeito de Barra de São Francisco.  

Ainda no início do ano passado, Enivaldo 
disse, em entrevista à imprensa que iria trans-
ferir seu Título de Eleitor novamente para sua 
terra natal. E cumpriu a promessa. Enivaldo 
está registrado no TRE/ES como eleitor votan-
te na Vila Vicente. 

Vale lembrar que o deputado transferiu seu 
domicílio eleitoral para a capital do Estado, 
em 2015, para disputar a eleição de prefeito, 
mas acabou desistindo. No entanto, Enivaldo, 
em estratégia muito bem sucedida, conseguiu 
eleger vereador o seu sobrinho Mazinho dos 
Anjos, que já se declarou candidato pré-candi-
dato a prefeito de Vitória este ano. 

Enivaldo, que foi decisivo na eleição de 
Alencar Marim em 2016, concedeu entrevista 
à rádio Clube FM, no dia de Natal e falou por  
mais de 40 minutos, sobre a sua história de 
vida, a entrada na política, que ele diz ter sido 
por coerência, uma vez que cobrava, como ra-
dialista e jornalista, a entrada de pessoas “de 
bem” na política para fortalecer o município e 

região. 
O deputado também tem deixado claro que 

está “de olho” nos movimentos dos pré-can-
didatos a prefeito de Barra de São Francisco 
e, apesar de ter um aliado – Gustavo Lacerda 
– como pré-candidato pelo PRB, ele também já 
disse que o PSD deverá ter candidato próprio 
à prefeitura.

Novidade

A partir desta edição, O Contestado passa a 
publicar uma coluna de comentários sobre políti-
ca e economia na região. O título Pinga Fogo de-
monstra, de cara, a nossa intenção: Oferecer co-
mentários sobre a atuação dos nossos políticos, 
de forma crítica ou não. Vem conosco!

Pedofi lia

Ao que tudo indica a CPI da Pedofi lia não vai 
vingar na Câmara de Vereadores de Barra de São 
Francisco. Proposta pelo vereador José Valdeci de 
Souza, a CPI poderia atingir diretamente um vere-
ador da atual legislatura.

E agora PT?

O Partido dos Trabalhadores sofreu um baque 
com a saída do prefeito de Barra de São Francis-
co, Alencar Marim da legenda. Mas os petistas 
continuam fazendo parte da administração. Só 
que, um deles, o secretário de Saúde Zulagar, pa-
rece ter fi cado revoltado com o prefeito e produ-
ziu um áudio para prejudicá-lo. Pelo menos, é o 
que dizem pelas ruas da cidade.

Esquema na Saúde

A coluna conversou esta semana com os verea-
dores que estariam envolvidos em um esquema de 
marcação de exames e consultas em Barra de São 
Francisco. Todos eles estão revoltados com o secre-
tário municipal de Saúde, Zulagar e afi rmam que o 
tal esquema nunca existiu nesta administração.

Pré-candidatos

A sucessão do prefeito Alencar Marim está 
movendo vários políticos dacidade. Alguns deles 
apresentam seus nomes de 4 em 4 anos mas nun-
ca conseguem disputar. Outros estão chegando  
agora, mas não têm carisma nem postura para 
postularem o cargo.

Enivaldo dos Anjos

O deputado estadual francisquense cumpriu 
o prometido no inicio do ano passado e transfe-
riu seu Título de Eleitor de volta para Barra de 
São Francisco, mas, entre seus correligionários 
ninguém acredita que ele vá deixar a Assembleia 
Legislativa  no meio do mandato. Enivaldo, no en-
tanto, deverá ser decisivo, novamente, na eleição 
para prefeito de Barra de São Francisco este ano.

Paulo Márcio

O Prefeito de Água Doce do Norte vem se 
mantendo no poder a duras penas. Enrolado 
com uma folha salarial que ultrapassa os limites 
da Responsabilidade Fiscal, Paulo Márcio está na 
mira do TCEES. Em fi m de mandato, difi cilmente 
ele conseguirá eleger um sucessor.

Alencar está com um pé no PSB
Em meio a todo o “zumzumzum” de 

pré-candidatos, o prefeito Alencar Marim, 
que deixou o Partido dos Trabalhadores 
(PT), recentemente, ainda espera contar 
com o apoio de Enivaldo para a sua ree-
leição. Marim, que tem mantido uma pos-
tura de estadista, evitando falar sobre sua 
intenção de se reeleger, vem trabalhando 
com muito vigor nos bastidores, fechando 
alianças e apoios que podem ser decisivos 
para a sua pretensão. 

O prefeito francisquense tem dito nos 
bastidores que poderá ser o candidato de 
Enivaldo e do governador Renato Casa-
grande, apesar da oposição local do PSB. 

Como está sem partido, Marim terá 
que defi nir a sua legenda até o mês que 
vem – o prazo mínimo de fi liação para os 
candidatos é de seis meses – e poderá ir 

para o PSB, hipótese mais provável e que 
obrigará o partido a destituir seu Diretório 
Municipal, e instituir uma Comissão Provi-
sória que dê poderes ao atual prefeito para 
manter sua candidatura à reeleição. 

Por outro lado, Marim já conta com um 
partido, o Podemos, que está sob a pre-
sidência do também ex-petista Rodrigo 
Chequetto, seu secretário de Gabinete e 
Comunicação.  

“Na verdade, acreditamos que o Alen-
car poderá ser o candidato do governador 
e do deputado Enivaldo dos Anjos, embora 
haja algum ruído na possibilidade de mi-
gração para o PSB, devido às pretensões 
do atual presidente do Diretório Munici-
pal, Valmiro Saar”, analisa um aliado de 
Alencar que pediu para não ter seu nome 
divulgado.
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O prefeito Alencar Marim viajou para 
Vitória nesta quinta-feira, 16, esperan-
do que o seu secretário de Saúde, Zu-
lagar Dias Ferreira, publicasse uma nota 
de esclarecimento sobre as declarações 
feita em áudio vazado para um inspetor 
penitenciário, Pedrinho Godoy, ligado 
à família do ex-prefeito Luciano Perei-
ra, mas, ao que tudo indica, o secretá-
rio não pretende publicar nada para se 
retratar do que falou no áudio, onde 
afi rma que Marim teria ordenado prio-
ridade no atendimento de consultas e 
exames a quatro vereadores do bloco 
de Situação. 

Nos bastidores da administração o 
assunto está sendo tratado com caute-
la e muita indignação, inclusive por al-
guns membros do PT, partido ao qual 
Alencar era fi liado até o início deste ano. 
Uma das fontes de ocontestado.com, 
que acompanha praticamente todas as 
reuniões do prefeito com os secretários, 
disse o prefeito nunca pediu privilégios 
para vereadores, nem mesmo os do PT, 
e que ele sempre exigiu que todos os 
vereadores fossem tratados com educa-
ção e gentileza, e que os pedidos feitos 
por eles em qualquer área fossem veri-
fi cados, primeiro, junto aos usuários so-
licitantes.  

Nesta quarta-feira, 15, o presidente 
do PT municipal, Rodrigo Agapito esteve 
em reunião por mais de uma hora com 
o secretário, mas o teor da conversa não 
foi revelado. Mesmo entre os petistas, 
existe a suspeita de Zulagar tenha feito 
tais declarações a uma servidora ligada 
à administração anterior como vingança 
pela saída do prefeito, do PT. 

“Ele (Zulagar) fi cou claramente con-
trariado com a saída de Alencar Marim 
do partido e não escondeu isso. Entre 
interlocutores mais próximos, Zulagar 
teria dito que Marim estava cuspindo no 
prato que comeu”, disse um petista. 

O próprio Alencar disse à nossa re-
portagem que nunca pediu privilégios 
para este ou aquele vereador e que fi cou 
espantado com o áudio.  

Nesta quinta-feira, 16, Zulagar reuniu 
com outros membros do corpo técnico 
da Secretaria Municipal de Saúde e da 
assessoria de comunicação da Prefei-
tura e, esperava-se que da reunião sa-
ísse uma nota de esclarecimento sobre 
o caso. Mas, nossa reportagem apurou 
que o secretário teria assumido a “res-
ponsabilidade” de produzir tal nota. 
Mas, até o momento, não houve qual-
quer manifestação dele nesse sentido. 
(Weber Andrade)

Secretário de Saúde não explica áudio e
deixa prefeito Alencar Marim em ‘saia justa’

política

Vereadores se dizem indignados 
Os vereadores que tiveram 
seus nomes envolvidos 
na denúncia feita esta 
semana de favorecimento 
na marcação de consultas 
e exames na Secretaria 
Municipal de Saúde, se 
disseram “indignados” 
com o áudio do secretário 
Zulagar e, principalmente, 
com a divulgação de uma 
planilha com o nome deles. 
“A planilha poderia ter 
quaisquer nomes, uma vez 
que não está assinada por 
nenhum vereador. Penso 
que foi um caso pensado 
para prejudicar o prefeito”, 
disse um dos vereadores, 
que admitiu, inclusive, 
que costuma procurar o 
setor para tentar agilizar 
consultas e exames. 
“Não sou só eu, até os 
vereadores de oposição 
estão sempre procurando 
resolver os problemas de 
saúd dos seus eleitores”, 
disse ele, pedindo para não 
ter seu nome divulgado. 
Outro vereador disse 

ainda que até o inspetor 
penitenciário Pedrinho 
Godoy, que fez a denúncia 
e é ligado ao grupo dos 
Pereira, vive procurando 
a Secretaria Municipal de 
Saúde para atendimento 
de demandas de alguns 
cidadãos francisquenses. A 
informação foi confi rmada 
por pessoas da Secretaria, 
que afi rmam que Godoy 
vive procurando o 
subsecretário, Beto 
Montovani, em busca 
de atendimento para as 
pessoas. 
Na gestão passada, a 
prática era tão arraigada 
que, alguns vereadores 
ligado ao então prefeito 
Luciano Pereira e até 
o pai do ex-prefeito, 
Edinho Pereira era quem 
comandavam os serviços de 
saúde no município. 
As fi las eram tão grandes e 
a difi culdade de atendimento 
era tal que o local acabou 
sendo apelidado de 
“Pavilhão da Humilhação”.



Os veículos que precisarem ser submetidos a vis-
toria para realizar serviços no Departamento Es-
tadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) 
passarão a ser avaliados, a partir da próxima se-
gunda-feira, 13, de forma eletrônica por Empresas 
Credenciadas de Vistoria (ECV) em todo o Esta-
do. Trata-se de um novo sistema implantado pelo 
Órgão, que cumpre uma orientação do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), conforme a Reso-
lução Nº 466/2013. 
O Detran/ES comunica que, nos locais onde ainda 
não houverem Empresas Credenciadas de Visto-
ria, o cidadão poderá acessar à nova vistoria no 
município mais próximo que estiver disponível. 
A vistoria veicular é um procedimento obrigatório 
para a realização da transferência de propriedade 
do veículo, alteração do domicílio intermunicipal 
ou interestadual e outros serviços que necessitem 
da emissão de um novo Certifi cado de Registro de 
Veículo (CRV).  O novo procedimento contribuirá 
no combate às fraudes e representará aperfeiço-
amento no processo de identifi cação dos equipa-
mentos do veículo, rapidez, substituição do uso do 
papel e armazenamento do histórico do veículo. 
O diretor geral do Detran/ES, Givaldo Vieira, ex-
plica que, até então, a identifi cação do veículo era 
realizada apenas com a extração do decalque das 
marcações do chassi e, eventualmente, o número 
do motor, e que o novo modelo oportunizará uma 
vistoria tecnicamente apurada, com registro de 
imagens e dados mais precisos e de forma online, 
representando uma revolução principalmente no 
combate às fraudes no sistema de trânsito, como 
a clonagem de veículos. 
“Com o sistema eletrônico desenvolvido por meio 
do programa Detran 100% Digital, a avaliação será 
feita por meio de um aplicativo com controle de 
localização e serão verifi cados o chassi, o motor, 
a placa, os vidros, os itens de segurança veicular, 
se o CRV tem restrição na base de dados do De-
tran/ES, equipamentos obrigatórios e avarias. As 
imagens e informações captadas na vistoria serão 
enviadas diretamente para o banco de dados do 
Órgão, com validação automática e laudo de visto-
ria emitido com rapidez”, afi rma. 
O Detran/ES trabalha para, posteriormente, dispo-
nibilizar a consulta dos laudos de vistoria dos ve-
ículos para o proprietário do veículo por meio da 
Internet, com vistas à mais transparência sobre as 
informações do serviço prestado. 
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Estudantes de Ecoporanga são fi nalistas da 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

O projeto de ensino “Cal-
cular + Cozinhar = a arte de 
reaproveitar”, desenvolvido 
na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio (EEEFM) 
José Teixeira Fialho, de Eco-
poranga, é fi nalista da Feira 
Brasileira de Ciências e Enge-
nharia Criatividade e Inova-
ção (Febrace). O projeto será 
apresentado na cerimônia de 
premiação, nos dias 17 a 19 de 
março, na Universidade de São 
Paulo. 

“Calcular + Cozinhar = a 
arte de reaproveitar” também 
recebeu o credenciamento 
para participar da Feira Inter-
nacional Copa Tecnociências 
Paraguay 2020, que será reali-
zada entre os dias 30 de março 
a 2 de abril. 

O projeto foi realizado pe-
las estudantes Micheli Galter 
Dal Col e Gisele de Oliveira 
Paixão e pelas professoras Re-
nata Gomes de Souza e Ivani 
Vieira Damaceno, com apoio 

do diretor Jailson Mauricio 
Pinto. 

“Essas participações têm 
melhorado os índices da es-
cola nas avaliações externas. 
Esse trabalho valoriza o prota-
gonismo juvenil, porque quem 
tem as ideias e desenvolve os 
projetos são os estudantes. 
São eles que excutam. Os pro-
fessores são orientadores dos 
projetos de ensino. E todas 
essas ações trouxe vida para a 
nossa escola”, declarou o dire-
tor. 

Jailson Mauricio Pinto ain-
da disse que o resultado po-
sitivo veio de uma escola que 
atende a distritos de Ecopo-
ranga, destacando a impor-
tância do alcance da Educação 
Pública. “A escola atende cerca 
de 200 estudantes e se localiza 
no distrito de Imburana, aten-
dendo aos distritos de Cotaxé, 
Muritiba, Imburana e assenta-
mentos. Por isso, digo que de-
vemos acreditar na educação 

pública”, falou. 
O Projeto - Estudantes 

e professores observaram 
a quantidade de cascas, se-
mentes e talos que eram des-
perdiçados diariamente. Co-
meçaram a pensar em como 
fazer algo para mudar esse 
cenário no cotidiano. Visando 
reaproveitar os restos de ali-
mentos que se tornariam lixo, 
desenvolveu-se um projeto 
em que os estudantes que, 
orientados pelos professores 
das disciplinas de Ciências da 
Natureza e Matemática, pes-
quisaram receitas, tanto na 
internet quanto entre familia-
res e a comunidade, voltadas 
para uma alimentação saudá-
vel, o reaproveitamento e va-
lor nutricional dos alimentos e 
reeducação alimentar. Como 
produto fi nal, foi produzido 
um livro de receitas com foco 
na utilização de partes dos ali-
mentos que geralmente são 
jogados fora. (Secom/ES)

Detran terceiriza vistoria 
veicular e promete mais
segurança contra fraudes



Weber Andrade

Em Barra de São Francisco pode 
estar a segunda mulher mais ido-
sa do Espírito Santo. Embora o site 
Brasil247.com, aponte uma baiana 
de Paulo Afonso, dona Inocência 
de Jesus, que completou 113 anos 
em julho do ano passado, como a 
mulher mais idosa do país, o jorna-
lista Claudio Caterinque, do TC On-
line,  nos enviou reportagem onde 
informa que a mulher mais idosa 
do Espírito Santo e, quiçá, do país, 
seria dona Esberta Evangelista dos 
Santos, a dona Caçula, que mora 
em São Mateus e completa 115 
anos neste sábado, 18. 

Já a dona Maria Rita Pereira, 
que mora há mais de 90 anos em 
Barra de São Francisco completou 
113 anos nesta quarta-feira, 15. Ela 
foi “descoberta” pelo prefeito Alen-
car Marim, em meados do ano pas-
sado, quando ele entregava o título 
de posse de um terreno a uma fa-
mília do bairro Nova Barra.  

na quarta-feira, Marim fez ques-
tão de visitar dona Maria Rita, le-
vando flores, bolo e refrigerante 
para celebrar junto com a família 
dela, os 113 anos de vida. 

Feliz com as visitas, dona Maria 
Rita fez piada, cantou e até dan-
çou com o prefeito. “Estou valendo 
mais nada, não”, disparou ela logo 

que o prefeito a cumprimentou e 
perguntou se estava bem. 

Depois do “Parabéns pra você”, 
a anciã ficou mais solta, comeu 
bolo, lambeu os dedos, como uma 
criança e contou a história da sua 
paixão pelo tabaco. “Minha mãe 
gritava: Mariiiiia, ó Mariiia, vem 
acender o meu pito”, conta ela que 
tomava conta da casa enquanto os 
pais trabalhavam na roça, lá em São 
Manoel do Mutum, onde nasceu.  

“Não dá vontade de sair de 
perto dela, tanta alegria, tanto 
carinho, tanta disposição numa 
senhora com essa idade, é muito 
gratificante poder fazer parte des-
se momento da vida dela”, disse 
Marim e emendou: “Se pensarmos 
que hoje temos tanta gente ain-
da jovem que nem consegue tra-
balhar e ela com essa disposição 
toda, é muito bonito. E a família 
está de parabéns por cuidar tão 
bem da dona Maria Rita. Espero 
poder comemorar o aniversário de 
114 anos delas no ano que vem”. 

“Eu quero viver mais uns 50, não 
sei se vai dar, mas quero”, disse ela 
ao prefeito na primeira visita à casa 
onde vive com a única filha, Zenil-
da, a dona Santa, que restou da 
prole de cinco filhos com Raimun-
do José Pereira, já falecido.  

De acordo com a filha, a mãe 
tem mais “saúde” do que ela para 

Mulher mais idosa de Barra de São  
Francisco, Maria Rita completou 113 anos 
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Vida & Saúde

se alimentar e não consegue ficar 
parada. “Mal acorda, fica rodando 
aí pelo quintal, senta para tomar 
um sol, mas quer trabalhar, como 
a gente. Se vê um tanque com va-
silhas sujas, encosta e quer lavar. 
No Natal passado ela fez questão 
de fritar a carne do porco que nós 
matamos. Tinha muitos familiares 
descendentes dela aqui”, relata.  

Ainda segundo dona Santa, a 
mãe é muito lúcida e se lembra até 
do nome dos avós e bisavós. Gosta 
de sentar com o bisneto, Anderson 

e ficar contando causos de quando 
era nova, de quando gostava de ir 
aos forrós. “Até hoje ela gosta de 
dançar”, revela dona Santa e exibe 
o vídeo gravado no celular para 
comprovar a saúde física da mãe. 

O bisneto Adeildo, que é o 
“xodó” de dona Maria Rita, tam-
bém comemora a vitalidade da 
“bisa” e diz que ela teve um proble-
ma de saúde recentemente mas ele 
conseguiu uma pomada “ungida 
no monte” que recuperou os mo-
vimentos dela.



A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro 
Vila Vicente, que irá atender toda a região da Vila 
Landinha está sendo construída em ritmo acele-
rado e a estruturua física deverá ser entregue à 
Prefeitura em março deste ano. A inauguração 
dependerá ainda da instalação de todos os equi-
pamentos, mas acontecerá ainda neste semestre. 

Na última sexta-feira, 10, o prefeito Alencar 
Marim visitou o local, acompanhado do seu staff  
para verifi car o andamento da obra, que está em 
fase de acabamento. O proprietário da empresa 
responsável pela execução dos serviços, Alessan-
dro Alves Pessoa, também esteve presente.  

Atualmente os moradores da região são aten-
didos na UBS central, antigo Pavilhão da Saú-
de. A construção da nova unidade custará R$ 
581.077,41 e foi iniciada em abril do ano passado. 

De acordo com a planilha da obra, a UBS terá 
256 metros quadrados, contemplando consultórios 
clínico, ginecológico e odontológico, salas de vaci-
nação, curativos, nebulização e cuidados básicos. 

No local também deverá ser implantada mais 
uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). 
O município está sendo contemplado pelo Ministé-
rio da Saúde com três novas equipes de ESF e 
uma delas será para a região, uma vez que hoje a 
comunidade da Vila Landinha, Vila Vicente e bairro 
Ipyranga são atendidas no Posto de Saúde Cen-
tral. (Weber Andrade)
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UBS da Vila Vicente está quase pronta e 
deverá ser inaugurada neste semestre

Sede própria do Creas de Barra de São  
Francisco deve fi car pronta até agosto
A Prefeitura de Barra de São 
Francisco vai construir, com re-
cursos próprios, a sede do Cen-
tro de Referência Especializado 
em Assistência Social (Creas), 
ao lado da antiga Casa da Mu-
lher, na esquina das ruas Coro-
nel Djalma Borges e Deolindo 
Dazílio, 

O edital para licitação da obra 
foi lançado nesta segunda-fei-
ra, 26, e a abertura das propos-
tas está prevista para o dia 12 
de setembro. 
Atualmente o Creas funciona em 
salas do antigo Colégio Santa 
Teresinha. A obra ao lado da an-
tiga Casa da Mulher vai custar 

R$ 286.973,73 e tem previsão 
de conclusão em 180 dias pela 
empresa Constrution Person. 
O Creas é uma unidade pública 
da política de Assistência Social 
onde são atendidas famílias e 
pessoas que estão em situação 
de risco social ou tiveram seus 
direitos violados. 

CRAS abre inscrições para 2 
cursos profi ssionalizantes
A Secretaria Muni-
cipal de Assistência 
Social (Semas), por 
meio do Centro de 
Referência da Assis-
tência Social (CRAS), 
abre hoje, 13, as ins-
crições para os cur-
sos de Manicure/Pe-
dicure e Designer de 
Sobrancelha.  
Para se inscrever, 
a pessoa deverá se 
dirigir ao CRAS, si-
tuado na rua Hen-
rique Fanti, s/n, no 
bairro Nova Barra, 
de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 13h, 

e apresentar o Nú-
mero de Identifi ca-
ção Social (NIS) do 
Cadastro único (CA-
DÚnico), identidade, 
CPF e comprovante 
de residência. 
De acordo com a 
Assistente Social e 
Coordenadora do 
CRAS, Shirley Tei-
xeira Ribeiro, as ins-
crições podem ser 
realizadas até o últi-
mo dia deste mês de 
janeiro, 31. Mais in-
formações no telefo-
ne: (27) 3756 – 2741. 
(Ascom/PMBSF)
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Folha de pagamento de Água Doce  
do Norte tem servidor até nos EUA

A “auditoria contundente” prometida 
pelo presidente do Tribunal de Contas do 
Espírito Santo (TCEES), Rodrigo Chamoun, 
na Prefeitura de Água Doce do Norte deverá 
encontrar uma situação inusitada, para além 
dos quase 600 servidores municipais que co-
locam a folha de pagamentos do município 
como uma das mais “inchadas” do Estado. É 
que o vice-prefeito da cidade, Jacy Rodrigues 
da Costa, o Jacy Donato, segundo denúncia 
feita ao site ocontestado.com, se encontra 
morando nos Estados Unidos há cerca de um 
ano e continua recebendo seus proventos, 
quase R$ 6 mil, da Prefeitura.  

Um político de oposição ao atual prefei-
to, Paulo Márcio Leite Ribeiro, afi rmou que 
o irmão do prefeito, Marcelo Leite Ribeiro, 
estaria morando junto com Jacy Donato, nos 
Estados Unidos e também estaria recebendo 
remuneração mensal da Prefeitura. Marcelo 
foi secretário municipal de Administração no 
atual mandato, mas, em pesquisa no Por-
tal da Transparência, não encontramos seu 
nome na folha de pagamento da prefeitura. 
O de Jacy Donato continua ativo.   

“Não sei se a lei permite que o vice-pre-
feito receba os salários mesmo estando fora 
do país a tanto tempo, mas uma coisa te-
nho certeza, ele foi ilegal e está morando nos 
Estados Unidos de forma clandestina, o que 
confi gura crime”, denuncia o político, que 
também já morou no EUA.  

Aliás, políticos de Água Doce do Norte 
vivendo nos Estados Unidos não é uma no-
vidade. Um dos mais conhecidos em toda a 
região, adotou, inclusive, um apelido rela-
cionado aos EUA: Velson Fernandes Batista, 
adotou o apelido de “Boneco Americano”, 
com o qual disputou e ganhou uma eleição 
para vereador no município.  

Outro político ligado a Água Doce do 

Norte e que chegou a ser candidato a prefei-
to do município, é o ex-empresário do ramo de 
transporte, Wanderson da Silva Leite, mais co-
nhecido como Wanderson Transporte.   

Suspeito de estar envolvido com a imigração 
ilegal para os Estados Unidos, Wanderson esta-
ria morando também nos EUA há cerca de dois 
anos, depois de uma ação da Polícia Federal em 
Governador Valadares e na região de Itabirinha, 
onde ele teria base de atuação.  

Outro lado – A nossa reportagem tentou fa-
lar com o prefeito Paulo Márcio ou com alguém 
da Prefeitura de Água Doce do Norte nesta se-
gunda-feira, 30, mas não obtivemos sucesso. O 
site se encontra à disposição dos acusados, para 
quaisquer esclarecimentos.  

Auditoria – Em uma em entrevista publicada 
no jornal A Tribuna de domingo, 22 deste mês, 
o presidente do TCEES, Rodrigo Chamoun disse 

que vai fazer uma auditoria específi ca na folha 
de pagamento e no estatuto dos servidores, 
para apurar motivo da desobediência constante 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nos limi-
tes estabelecidos para gastos com pessoal em 
Água Doce do Norte.  

Segundo a reportagem, Água Doce do Norte 
e Muniz Freire descumprem a LRF desde 2012, 
com custo da folha de pagamento muito supe-
rior ao limite prudencial, que é de 54%. “Tanto 
um quanto outro já tiveram contas rejeitadas 
por nós e já foram sancionados com multa pre-
vista na lei de crimes fi scais, que é de 30% do 
vencimento dos prefeitos. São dois municípios 
que persistem na infringência”, explica Cha-
moun.   

Em Água Doce do Norte a folha de paga-
mentos do Executivo consumiu este ano 58,33% 
do orçamento. 

Efetivação de matrículas na rede estadual  de ensino deverá ser feita até o dia 31 deste mês
A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta 
quarta-feira, 15, o resultado da Chamada Pública 
2020 para rematrícula, transferência interna e 
pré-matrícula. O próximo passo é a efetivação da 
matrícula na escola onde o aluno foi localizado, 
até o dia 31 de janeiro. 
Para efetivar a matrícula, é necessário levar os 
seguintes documentos: 
 Fotocópia da certidão de nascimento, ou de 
casamento, ou da Carteira de Identidade (CI) do 
aluno; 
Fotocópia do comprovante de residência do aluno, 
por meio da fatura de energia;  

Laudo médico, para aluno com defi ciência, 
transtorno global do desenvolvimento ou altas 
habilidades/superdotação;  
Histórico Escolar ou Declaração Escolar; 
Fotocópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
ou da Carteira de Identidade (constando o número 
do CPF), do responsável pelo aluno ou do próprio 
aluno, quando maior de idade;  
Cartão de Vacinação para os alunos de até 18 
(dezoito) anos de idade. 
Os alunos que não participaram de nenhuma 
das etapas da Chamada Pública 2020 devem 
procurar a escola onde deseja estudar, após o dia 

31 de janeiro, com os documentos em mãos, para 
realizar a matrícula, caso haja vaga na unidade de 
seu interesse.
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Pesquisa indica que beber chá verde 
reduz pela metade riscos cardíacos

Beber chá verde ao menos três vezes 
por semana reduz em 56% os riscos de 
doença cardíaca e derrames fatais, em 
39% os riscos de doença cardíaca e der-
rames e em 29% os riscos de morte por 
outras causas, indica uma pesquisa pu-
blicada no periódico “European Journal 
of Preventive Cardiology”, da Sociedade 
Europeia de Cardiologia. 

“O consumo habitual de chá está asso-
ciado a menores riscos de doenças cardio-
vasculares e morte por todas as causas”, 
afirmou o líder do estudo Xinyan Wang, 
pesquisador da Academia Chinesa de Ci-
ências Médicas, de Pequim, na China. 

Na análise por tipo de chá, foi obser-
vado que o consumo de chá verde – rica 
fonte de polifenóis – estava associado a 
riscos aproximadamente 25% mais baixos 
de doenças cardíacas e derrames inciden-
tes, doenças cardíacas e derrames fatais e 
morte por outras causas. 

“Estudos sugeriram que os principais 
compostos bioativos do chá, os polife-
nóis, não ficam armazenados no corpo 
por muito tempo. Por isso, a ingestão 
frequente é necessária para ter um efeito 
cardioprotetor”, afirma outro autor do es-
tudo, Dongfeng Gu, da Academia Chinesa 
de Ciências Médicas. 

A pesquisa acompanha 100 mil pesso-
as, sem histórico de ataque cardíaco, cân-
cer ou derrame. Alguns grupos têm sido 
monitorados há sete anos, outros há mais 
de oito anos. Os participantes foram se-
parados em dois subgrupos: os que be-
bem chá habitualmente (três ou mais ve-
zes por semana) e os que nunca tomam 
ou tomam com pouca frequência (menos 
de três vezes por semana). 

Os resultados referentes ao chá verde 
podem estar relacionados à preferência 
da população chinesa por esta bebida – 
49% dos usuários habituais de chá pre-
feriam este tipo de bebida. Em relação a 
outros tipos de chá, não há amostra signi-
ficativa para uma análise estatística. 

Segundo os autores, outros estudos 
randomizados são necessários para con-
firmar os resultados e orientar as diretri-
zes alimentares.



A cesta básica estipulada Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) teve alta de 16,15% de janeiro do 
ano passado até dezembro deste ano, em Barra 
de São Francisco. O conjunto de alimentos essen-
ciais a uma família de quatro pessoas custava R$ 
365,07 em janeiro do ano passado e subiu para R$ 
424,05 em dezembro do ano passado. 

Durante o período, apenas quatro produtos - 
café (-1,98%), manteiga (-1,73%), pão (-4,76%) e 
tomate (-10,11%) tiveram redução de preço. Por 
outro lado, nove produtos tiveram alta, com des-
taque para o feijão, que aumentou 59,63%, a ba-
nana (49,40%), a batata (37,74%), a carne (25,77%), 
e o leite (21,35%). 

A pesquisa em Barra de São Francisco é reali-
zada com exclusividade pelos sites ocontestado.
com.br e vozdabarra.com. 

Vitória - A capital do Espírito Santo, Vitória, 
registrou o maior aumento da cesta básica em de-
zembro do ano passado em relação a janeiro do 
mesmo ano: 23,64%. Em janeiro de 2019 a cesta 
básica custa R$ 424,21 e, em dezembro passou 
para R$ 499,23. 

Brasil – O valor da cesta básica aumentou em 
16 das 17 capitais onde o Dieese realiza mensal-
mente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Ali-
mentos.  

As altas mais expressivas, entre dezembro 
de 2018 e 2019, foram registradas em Vitória 
(23,64%), Goiânia (16,94%), Recife (15,63%) e Na-
tal (12,41%).  

A menor variação positiva ocorreu em Salva-
dor (4,85%). Em Aracaju, o acumulado em 12 me-
ses foi negativo (-1,89%).  

Em dezembro de 2019, o maior custo do con-
junto de bens alimentícios básicos foi apurado no 
Rio de Janeiro (R$ 516,91), seguido por Florianó-
polis (R$ 511,70) e São Paulo (R$ 506,50).  

Os menores valores médios foram observados 

em Aracaju (R$ 351,97), Salvador (R$ 360,51) e 
João Pessoa (R$ 373,56).  

Mínimo - Com base na cesta mais cara, que, 
em dezembro, foi a do Rio de Janeiro, e levando 
em consideração a determinação constitucional 
que estabelece que o salário mínimo deve ser su-
ficiente para suprir as despesas de um trabalhador 
e da família dele com alimentação, moradia, saú-
de, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer 
e previdência, o Dieese estimou que o valor do 
salário mínimo necessário para a manutenção de 
uma família de quatro pessoas deveria equivaler a 
R$ 4.342,57 ou 4,35 vezes o mínimo de R$ 998,00.  

Em dezembro de 2018, o salário mínimo ne-
cessário foi de R$ 3.960,57, ou 4,15 vezes o piso 
em vigor, que equivalia a R$ 954,00.  

Em dezembro de 2019, o tempo médio neces-
sário para adquirir os produtos da cesta básica foi 
de 97 horas e 42 minutos. 

Cesta básica teve aumento de 16,15% 
em Barra de São Francisco em 2019

Produção de uvas cresce e 
gera renda para agricultores
A produção de uvas vem se tornando uma das 
fontes de rendas de vários agricultores fran-
cisquenses, particularmente no vale do rio 
Itaúnas, onde já existem pelo menos dez pro-
priedades rurais produzindo uvas de mesa do 
tipo niagara rosada. Esta semana o agricultor 
e feirante Carlos Rubens da Silva, o Carlim da 
Dengue, anunciou que estaria vendendo uvas 
na feira. Por volta de 8h30 da manhã o estoque 
já tinha acabado.   
“Nem sei quantos quilos vendi e produzi, mas 
temos vendido muito, a procura tem sido gran-
de, tanto de uvas quanto de pitayas”, salienta 
Carlim.  
Segundo ele, a produção de uvas tem dado óti-
mo retorno financeiro – o quilo sai a R$ 10 – e, 
agora, os consumidores estão indo até a pro-
priedade para ver a produção.  
“Os consumidores estão ficando cada vez 
mais exigentes e querem produtos orgânicos, 
sem agrotóxicos, por isso, tem alguns que vão 
até a propriedade ver a plantação. Esta semana 
um dos meus clientes foi até meu sítio e fez 
questão de escolher os cachos ainda no pé”, 
relata.  
Aliás, a modalidade de “colha e pague”, inspi-
rada nos pesque-pagues, vem se tornando um 
atrativo a mais no agronegócio e agroturismo. 
Em Fundão, na estrada para Santa Teresa, um 
sítio abriu o “colha e pague” de uvas e vem 
tendo enorme sucesso.  
“É um caminho para o agroturismo em Barra 
de São Francisco, o prefeito Alencar Marim, 
que é do meio rural, precisa conhecer e incen-
tivar ideias como essa para trazer mais renda 
para os agricultores francisquenses”, sugere o 
agricultor.
Agroturismo - Em 2018, a Secretaria Municipal 
de Turismo Esporte e Lazer, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou o 
mapeamento das localidades que participam 
da cadeia produtiva do agroturismo, turismo 
e cultura ofertando atrativos, oferecendo ser-
viços complementares ou ainda comerciali-
zando produtos que carregam atributos natu-
rais e culturais importantes de suas regiões. 
A formulação do Mapeamento e Orientações 
do Agroturismo, Turísticas e Culturais do mu-
nicípio de Barra de São Francisco, resulta do 
esforço integrado da gestão municipal, envol-
vendo o setor público, iniciativa privada e os 
terceiros e deverá ser retomada este ano.   
Já foram mapeados produtores rurais no cór-
rego Santa Angélica e outros, onde as uvas 
também são destaque na produção. (Weber 
Andrade)
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SocialWeb

Anita Teodoro

Fim de férias
Osmar Possati e 

sua amada professora 
Jacqueline estão 
abusando de fazer 
inveja nos amigos. 
De licença desde 
meados do ano 
passado, fi caram uma 
temporada nos EUA e, 
agora, curtem o litoral 
capixaba, antes de 
voltarem ao trabalho. 
Na foto, almoço no 
trem de ferro da Vale. 
Chiques demais!

Procurador geral 
da Prefeitura de Barra 
de São Francisco, 
advogado Patrick 
Manhães Almeida, 
celebrou nova idade 
esta semana, mas 
decidimos publicar 
uma foto dele com 
a mãe, educadora 
aposentada Eva 
Manhães Almeida e 
a esposa, Vanessa 
Profi rio. A coluna 
deseja tudo de bom!

Patrick niver

Deu praia

Um dos jornalistas mais respeitados do Espírito Santo, é 
também escritor, geólogo e, nas horas vagas, propaga a fi losofi a 
de vida Herbalife. Nesta sexta-feira ele completa 60 anos com 
uma vitalidade de dar inveja. Parabéns! 

José Caldas

Leitora fi el de O Contestado, Taiane 
Negrini curte o verão em Guriri 
com a maninha Júlia, deixando os 
marmanjos de queixo caído!

Educadora da 
rede estadual de 
ensino, Anita Teodoro 
comemorou a 
chegada dos 6.0, no 
primeiro dia deste 
ano, mas dois dias 
antes foi pedir a 
bênção ao nosso 
padre Edvalter 
Andrade, hoje bispo 
na cidade de Floriano 
(PI), mas sempre 
presente em Barra de 
São Francisco.


