
Comunidade São João Bosco, do 
bairro Nossa Senhora da Penha, tem 
feito a diferença com a confecção 
e troca de máscaras por alimentos, 
que são doados às muitas famílias 
carentes da cidade

MÁSCARAS
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muitos aniversariantes 
francisquenses desta sexta-
feira, 8 de maio

SocialWeb

www.ocontestado.com

O Contestado
Sempre perto.Sempre juntos.

PÁGINA 8PÁGINA 4

Barra de S.  Francisco (ES) - 08.05.2020 - Ano I I I  - 049 (noroeste capixaba e leste mineiro)  

 Página 5

 Página 3 

Praça Senador Atílio Vivácqua terá
a reforma concluída até setembro

Unidade de Referência vai 
cuidar de casos de  Covid-19

Sede própria do Creas de Barra de São  
Francisco deve fi car pronta até agosto

 Página 6



2

Veículo de comunicação de 
O Contestado - Gráfica e Editora

Avenida Jones dos Santos Neves 203 - Ap 101 
Centro - Barra de São Francisco - Cep  29.800-000 

Diretor Geral
Pablo Silva Fernandes

    (27) 9.9745-3764

Editor de Conteúdo
Weber Andrade

  (27) 9.9309-9265

Contatos: ocontestadobsf@gmail.com

Circulação: noroeste capixaba e leste mineiro

www.ocontestado.com

Sexta-feira, 08 de maio de 2020

Pinga fogo
Fake news

O autor ou autores das fake news sobre a Co-
vid-19 em Barra de São Francisco poderão pagar 
caro a ousadia. As investigações estão a cargo do 
serviço de inteligência da Polícia Civil e, segundo 
apuramos, pode ter o envolvimento de um conhe-
cido adversário políto do prefeito Alencar Marim

Pedofilia

A CPI da Pedofilia não vingou na Câmara de 
Vereadores de Barra de São Francisco. Proposta 
pelo vereador José Valdeci de Souza, a CPI po-
deria atingir diretamente um vereador da atual 
legislatura, que é tido como o principal pedófilo 
da cidade, mas nunca é apanhado pela polícia ou 
pelo Conselho Tutelar local.

Agora Podemos?

O prefeito Alencar marim decidiu mudar de 
legenda no início deste ano. Deixou o Partido dos 
Trabalhadores para buscar uma legenda mais pa-
latável aos eleitores francisquenses. 

O Podemos, segundo apuramos, tem alguns 
pré-candidatos a vereador de grande peso políti-
co na cidade, como o ex-presidente da Casa, Car-
lim da Dengue.

Agora é Mendonça...

O jovem bacherel em Direito Rubens Delazari,que 
gravita entre Vitória, Águia Branca e Barra de São 
Francisco, decidiu lançar-se pré-candidato a verea-
dor nesta última cidade.

Nos últimos dias tem se mostrado ativo nas re-
des sociais, opinando sobre tudo que envolve a ci-
dade, mas, parece que ninguém sabia quem era o 
moço. Provavelmente por isso, adotou o sobreno-
me do pai, Milton Mendonça Filho, o Miltinho, que 
foi servidor municipal por décadas e é muito queri-
do por aqui.

Cara de pau

Presidente da Câmara de Vereadores de Barra 
de São Francisco tem se apoderado de pautas do 
Executivo, como se dele fossem. Publicou como 
se fosse o autor, projeto criado pelo presiden-
te da OAB local, Raony Scheffer, e enviado pelo 
prefeito Alencar marim, para aprovação da Casa, 
postergando pagamentos de tributos e isentan-
do consumidores da taxa de iliminação pública.

Autoritário

Pré-candidato a prefeito de Água Doce do 
Norte, empresário Wanderson Leite, deixou 
transparecer em um grupo de Whatsapp que, 
caso seja eleito, muitos cidadãos terão que se mu-
dar do município e que os comerciantes que pres-
tam serviço atualmente para a Prefeitura não vão 
mais ter essa oportunidade.
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A Prefeitura de Barra de São Francisco, 
através da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus), disponibilizou a partir da última 
segunda-feira, 5, uma Unidade Referência 
para atendimento de casos suspeitos do 
novo coronavírus (Covid-19). Quatro pro-
fi ssionais irão atuar na avaliação, sendo 
um médico, dois enfermeiros e um técnico 
em enfermagem. 

A Unidade Referência está situada na 
rua Coronel Djalma Borges, no imóvel em 
que funcionava o atendimento da Saúde 
Mental, ao lado da Unidade de Saúde Al-
vino Campos (UBS do Centro). 

O secretário municipal de Saúde, Rafael 
Tartaglias Partelli, informou que o atendi-
mento vai acontecer de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 11h e de 13h às 16h, e 
o público alvo são pessoas com sintoma 
gripal. 

“Caso o munícipe sinta sintomas da co-
vid-19 e busque por atendimento em uma 
das Unidades Básicas de Saúde - (UBS) -, 
lá ele será encaminhado para a Unidade 
Referência. Nosso objetivo é deixar as UBS 
atendendo as patologias que já atendiam 
antes do surgimento da covid-19”, expli-
cou o secretário. (Ascom/PMBSF)

Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza 
Unidade de Referência para casos de Covid-19

coronavírus

Casos de fake news sobre a Covid-19 em Barra 
de São Francisco vão ser investigados pela PC
Nem bem a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) 
confi rmou o 6º caso de Covid-19 em barra de São 
Francisco, na noite desta terça-feira, 5, e dois posts 
quase idênticos ao dos publicados no Facebook da 
Prefeitura, apareceram nas redes sociais. Um deles 
apontava para o 8º caso confi rmado e outro ia bem 
além: 36 casos. 
Na quarta-feira, 6, pela manhã, fontes de 
ocontestado.com confi rmaram que a Prefeitura vai 
pedir à Polícia Civil que apure a origem dos posts 
criminosos. “Não será difícil identifi car a origem, a 
partir da replicação dos posts em contas de gente 
conhecida”, disse um especialista ouvido pela nossa 
reportagem. 
Na Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Hércules 
(MDB) propôs o Projeto de Lei 195/2020, que institui 
multa para quem espalhar notícias falsas sobre 
epidemias e pandemias no Estado. 
A multa pode ser chegar a R$ 700 e os valores 
recebidos devem ser revertidos para o Fundo 
Estadual de Saúde. “A divulgação de informações 
falsas ou distorcidas tem provocado grande 
inquietude e sentimento de desespero na sociedade. 
Em tempos de grave crise de saúde pública não 
podemos permitir tamanho absurdo e crueldade”, 
registrou o autor da matéria no texto do projeto. 
O parlamentar ainda ressaltou, na justifi cativa, 
que o problema não são os órgãos de imprensa. 
“Nossa preocupação não é com os profi ssionais 

de imprensa, mas com pessoas que, muitas vezes 
sob anonimato e com interesses escusos, divulgam 
informações sabidamente falsas, especialmente 
em meio digital e nas redes sociais, gerando 
instabilidade, danos morais, patrimoniais e até 
mesmo a morte em casos mais graves”. 
Independente da aprovação do projeto, a pessoa que 
for identifi cada como autora de notícias falsas pode 
pegar até 9 anos de prisão.



O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram 
esta semana o projeto que cria o Programa Fe-
derativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 
39/2020), também chamado de “orçamento de 
guerra.” 
Pelo texto, a União deve destinar R$ 125 bilhões a 
Estados e municípios para o combate à pandemia 
da covid-19. O valor inclui repasses diretos e sus-
pensão de dívidas. Serão R$ 100 milhões para os 
Estados e R$ 25 milhões para os municípios. 
O Espírito Santo receberá R$ 936 milhões, sendo 
R$ 224 milhões para saúde pública e outros R$ 
712 milhões para livre aplicação. 
O governador do Estado, Renato Casagrande, 
salientou que o Estado tem um défi cit previsto de 
R$ 3,5 bilhões com a pandemia e que o socorro 
federal, portanto, cobre menos de um terço desse 
prejuízo.
O mesmo aocntece com os municípios. Em Barra 
de São Francisco, o prefeito Alencar Marim disse 
que ainda não tem como quantifi car o custo extra 
no orçamento com as medidas contra a pandemia, 
mas acredita que o valor recebido será abaixo do 
que o município tinha de arrecadação.
O site ocontestado.com fez um levantamento 
de quanto será destinado a cada município da re-
gião noroeste capixaba. O menor valor será para 
o município de Alto Rio Novo, que receberá R$ 
1.175.854,51. Já o município de Nova Venécia terá 
a maior fatia: R$ 7.519,406,54. Veja abaixo o va-
lor por cada município da região. (Weber Andrade 
com Agência Senado)
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Comunidade já produziu mais de 3 mil 
máscaras e doou mais de 80 cestas básicas 

A Comunidade São João 
Bosco, qie foca no bairro Nos-
sa Senhora da Penha, logo 
após o Campo Novo, atingiu 
um belo recorde nos últimos 
dias, com a fabricação de mais 
de 3 mil máscaras de prote-
ção, que já renderam cerca de 
2,3 mil quilos de alimentos, 
para doação a famílias caren-
tes de Barra de São Francisco. 

O projeto Troca Solidária 
está sendo liderado pela pro-
fessora Iza Verônica, que reu-
niu um grupo de mais de 20 
mulheres para confeccionar 
as máscaras, a partir de do-
ações de materiais. São duas 
máscaras para cada quilo de 

alimento doado.  
Para ajudar na captação de 

donativos do projeto Troca 
Solidária, foi disponibilizado 
um canal de comunicação no 
WhatsApp (27) 99943-1837.   

O projeto foi apresentado 
ao padre Édson, responsável 
pela paróquia e tem sido mui-
to elogiado por toda a comu-
nidade católica.  

“Venho por meio deste 
apresentar nosso projeto de 
troca solidária. Desenvolvido 
por algumas pessoas de nos-
sa comunidade e várias famí-
lias católicas que abraçaram 
a campanha. Nossa troca tem 
por objetivo infl uenciar o uso 

das máscaras de proteção e 
benefi ciar as famílias carentes 
que estão passando por ne-
cessidades neste momento tão 
difícil”, descreve Iza Verônica. 

O projeto teve início no dia 
12 do mês passado e mais de 
80 cestas básicas já foram en-
tregues. “Sabemos que ainda 
não é o sufi ciente para aten-
der as famílias carentes, mas 
assumindo a nossa missão e 
tendo o lema da campanha da 
fraternidade ‘Viu, sentiu com-
paixão e cuidou dele’ estamos 
aqui para mostrar um pouqui-
nho do nosso trabalho con-
quistado até agora.” (Weber 
Andrade)

Municípios da região noroeste 
vão receber até R$ 7,5 milhões 
de auxílio do governo federal

coronavírus



Weber Andrade

O site ocontestado.com obte-
ve com exclusividade as imagens 
da nova praça Senador Atílio Vi-
vácqua, cuja, as obras de reforma 
e ampliação tiveram início oficial-
mente no mês passado. O edital 
previa gastos de até R$ 968 mil na 
obra, mas o contrato foi fechado 
em R$  944.367,08 mil, com a Casa 
Transporte e Construtora Eireli-ME.     

O novo projeto foi finalizado no 
escritório da empresa Repsold Ar-
quitetos, a mesma que fez o proje-
to atual, na década de 90 e contou 
com sugestões do prefeito Alencar 
Marim, de representantes do se-
tor de Mineração em Barra de São 
Francisco e do secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico, 
Júnior Borém, que também é estu-
dante de arquitetura.  

De acordo com Borém, além 
das ideias repassadas aos arquite-
tos, também houve reuniões com 
eles e a coleta de dados da praça, 
medições, tipos de árvores e muitas 
fotos pra ajudar no projeto final.  

O prefeito Alencar Marim des-
tacou que esse projeto será total-
mente custeado com recursos mu-
nicipais e, apesar da pandemia da 
Covid-19, ele pretende manter o 
cronograma da obra, que deverá fi-
car pronta até o final de setembro. 

Na semana passada começaram 
a ser retiradas do local as árvores, 
arbustos e outros equipamentos 
que não estão contemplados no 
projeto. A nova praça, no entan-
to, preservará quase tudo o que 
já havia no projeto anterior, mas 
com um toque especial da princi-
pal matéria prima francisquense: o 
granito.   

O local ganhará ainda uma no-
vidade: a miniquadra para a prática 
de esportes com bola. Também fo-
ram contemplados os aposentados 
que gostam de jogar bisca na pra-
ça, as crianças, com um novo par-
quinho e os praticantes de exercí-
cios físicos, que terão sua academia 
de ginástica renovada. 

Obras da revitalização da praça Senador Atílio  
Vivácqua devem ser concluídas até setembro
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Vida & Saúde



Diante das medidas de distancia-
mento social adotadas como forma de 
enfrentamento ao novo Coronavírus 
(Covid-19), as pessoas acabam perma-
necendo mais tempo em casa, mas essa 
mudança repentina no estilo de vida, 
apesar de essencial no atual momento, 
pode levar a um problema: o aumento 
da violência doméstica. A Secretaria de 
Direitos Humanos (SEDH) tem se pre-
ocupado com essa situação, realizado 
campanhas e também valorizado ações 
feitas por coletivos. 

É o caso do coletivo de mulheres 
capixabas Juntas e Seguras. Foi criada 
uma cartilha com informações para mu-
lheres que são vítimas de violência do-
méstica durante a pandemia. 

O Juntas e Seguras é um coletivo 
que entende a violência doméstica como 
uma violação de direitos humanos e que 
busca, como sociedade civil, divulgar in-
formações e ações de qualidade sobre o 
tema. Foi idealizado por Renata Bravo, 
que é professora universitária, mestra 
em Direitos e Garantia Fundamentais, 
com a colaboração da advogada Karla 
Silva Coser e da designer Ananda Mi-
randa. 

O projeto do coletivo tem duas ações 
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Coletivo de mulheres capixabas lança cartilha  
com orientações sobre violência doméstica 

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. 

Identifi cação de veículos 
ofi ciais agora é obrigatória
O PL 202/2019, do deputado Enivaldo dos 
Anjos (PSD), que obriga a identifi cação de 
todos os veículos ofi ciais do Espírito Santo, 
foi aprovado na Assembleia Legislativa (Ales) 
e teve o veto do governador. Mas, ao voltar 
ao plenário da Ales, o deputado Delegado Lo-
renzo Pazolini (Republicanos) pediu que os 
deputados derrubassem o veto do governo. 
“Muito nos espanta esse veto, principalmente 
em um momento em que falamos tanto sobre 
transparência com os recursos públicos. A 
quem interessa não prestar contas sobre gas-
tos com dinheiro público?”, indagou. O autor 
da matéria, Enivaldo dos Anjos, também se 
pronunciou contrário ao veto e registrou que 
os carros ofi ciais da Ales já são identifi cados. 
(Webales) 

principais. “A primeira é a divulgação da Cartilha Informativa para 
que as mulheres entendam o que é violência doméstica e possam 
procurar a ajuda necessária quando se reconhecem nessa situa-
ção”, disse Renata Bravo. 

Essa cartilha está sendo divulgada por meio de redes sociais, 
como Whatsapp e Instagram, e também por meio do site do projeto. 

“Acreditamos que a circulação da 
cartilha é fundamental para que infor-
mações de qualidade possam chegar 
ao máximo de mulheres possível. Nela 
há exemplos de fatos que são caracte-
rizados como violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, o que tiramos da 
Lei Maria de Penha e traduzimos para 
uma linguagem mais próxima de quem 
não é da área do Direito. Informações 
podem salvar vidas”, defendeu Renata 
Bravo. 

A segunda ação do coletivo é a 
construção de um Plano de Diretrizes 
Governamentais, para que a resposta 
a violências doméstica em tempos de 
Covid-19 seja mais rápida. 

“Acreditamos que todos os setores 
da sociedade têm relevância funda-
mental para essa resposta, devendo 
haver uma união de esforços entre o 
setor público, o privado e a sociedade 
civil, como recomenda a ONU”, pontuou 
Renata Bravo. 

A subsecretária de Políticas para 
Mulheres, Juliane Barroso, explicou que 
ações como essas são muito importan-
tes e que a SEDH atua como apoiadora 
no sentido de ajudar a compartilhar o 
material. (Secom/ES)
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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.
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SocialWeb

Sérgio Fernandes

Dos anjos
Deputado estadual 

Enivaldo dos Anjos 
é um dos muitos 
aniversariantes 
francisquenses neste 
8 de maio. Enivaldo 
tem feito a diferença 
em prol da região 
noroeste capixaba, 
por sua atuação como 
parlamentar. Na foto 
ele posa ladeado 
por Pedro Castilho e 
Samuel Cardoso.

Educadora 
aposentada, Eva 
Manhães Almeida, 
celebra mais uma 
etapa vencida na 
próxima semana. Na 
foto, ela posa ao lado 
dos fi lhos, Patrick 
e Evelyne, além do 
esposo, Antônio 
Almeida. A coluna 
deseja tudo de bom!

Evinha niver

Sargento Joberlan Vaccari tem feito a diferença na área 
esportiva e social de Barra de São Francisco. Além de policial 
dedicado do 11º BPM, ele tem ajudado muita gente através da 
Equipe Superando Limites - Corrida e Caminhada. Parabéns pelo 
aniversário.

Vaccari

Servidor municipal 
Sérgio Fernandes, 
sempre muito 
antenado com a 
política, também 
inaugura nova idade 
nesta sexta-feira, 8 
de maio, assim como 
o tio, Cabo João. A 
coluna deseja saúde, 
fé e foco para os dois.


