
Regularização fundiária 
deve entregar mais de 500 
títulos de posse até o final 
deste ano

A Unidade Básica de Saude (UBS) 

que atende aos usuários da Saúde no 

centro e no bairro Vila Gonçalves, em 

Barra de São Francisco, está em novo 

endereço. 

UBS CENTRO

Artista mantenense Iasmin Souza, a 
Iasmin Cantora, lançou nova música 
nesta sexta-feira, 21. “Coração 
entende” é pra fazer chorar e amar. 
Haja coração.
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Matriz de São Francisco de Assis
está ganhando novo paisagismo

Juvenal Calixto Filho e seu
ex-chefe de Gabinete, Higor, 
consomem R$ 5 mil em diárias 
para fazer  ‘curso’ em Minas

Barra de São Francisco e 
Águia Branca em risco alto

Covid-19

Adolescente que sonha 
ser policial militar ganha 
festinha no 11º BPM
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Juvenal Calixto e seu ex-chefe de Gabinete, Higor,  
consomem R$ 5 mil em diárias para curso em MG Pinga fogo

Mesmo praticamente fechada este ano, 
por conta da pandemia da Covid-19, a Câma-
ra de Vereadores de Barra de São Francisco, 
consumiu R$ 10 mil em diárias até o dia 31 de 
julho. A informação está no Portal da Trans-
parência do Legislativo.  

O mais curioso é que, desse total, R$ 
6.400,00 foram para os bolsos do próprio 
presidente da Casa, Juvenal Calixto Filho e seu 
ex-chefe de Gabinete, Higor Mateus Soares, 
presidente do PSL em Barra de São Francis-
co. O vereador Wilson Pinto das Mercês, o 
Mulinha, recebeu uma diária, de R$ 300.   

Higor já havia sido o principal consumidor 
de diárias no ano passado, quando foram gas-
tos R$ 91,5 mil em diárias. 

Só em um curso que Juvenal e Higor fiz-
eram, nos dias 14 a 17 de julho, foram gastos 
R$ 5 mil, sendo R$ 2,8 mil para o presidente e 
R$ 2,2 mil para o chefe de Gabinete. O curso “A 
importância do Princípio da Eficiência da Gestão 
Pública em se Tratando de Pandemias” foi pro-
movido pelo Instituto Rui Barbosa – Escola de 
Gestão Pública, na capital de Minas Gerais. 

Higor Soares foi exonerado do cargo de 

chefe de Gabinete menos de um depois do 
curso, para disputar uma vaga na Câmara de 
Vereadores, mas, antes disso, ainda consumiu 
mais R$ 600 em viagens a Colatina e Vitória, 
representando a presidência da Casa.  

De acordo com um especialista em gestão 
pública, o Tribunal de Contas do Espírito San-
to (TC/ES) emitiu uma notificação aos agentes 
públicos ordenadores de despesas, recomen-
dando que, durante o período da pandemia, 
diárias só deveriam ser pagas a agentes de 
saúde e de segurança pública.  

Vale lembrar ainda que, os dois represent-
antes do Legislativo na Comissão Municipal 
de Gestão de Riscos da Covid-19, são os vere-
adores Paulo Roberto dos Reis, o Paulinho do 
Hospital e Huander Cleyde, o Bofe.  

Nossa reportagem tentou contato com o 
presidente da Câmara Juvenal Calixto Filho, 
mas, ele não atendeu a nossa ligação e não 
retornou até o momento.  

Também tentamos falar com o ex-chefe de 
Gabinete dele, Higor, mas não tivemos suces-
so. O site está à disposição dos mesmos para 
quaisquer esclarecimentos. (Weber Andrade)

Turismo do leasing

Em breve vamos mostrar, em reportagem 
exclusiva, como a compra de vários caminhões, no 
final do mandato de Luciano Pereira, proporcionou 
três passeios a Goiânia, para “conhecer empresa” 
e fechar contrato de leasing. Foram cerca de R$ 
15 mil em suprimentos de fundos, gastos com as 
viagens.

Turismo de leasing 2

Na primeira viagem, dois vereadores e um 
secretário estiveram junto com o prefeito na 
capital de Goiás. Eleitos para fiscalizar o Executivo, 
Wilson Mulinha, que era líder do prefeito na 
Câmara de Vereadores, e Emerson Lima, que, pelo 
menos ocupava  cargo de secretário, foram juntos 
conhecer a fábrica dos caminhões. 

Só de táxi foram consumidos, em cada viagem, 
cerda de R$ 1 mil. 

Turismo de leasing 3

O mais interessante é que, a última viagem 
feita pelo prefeito, desta vez sozinho, era para 
durar dois dias, e durou. Só que a fábrica informa 
que  Luciano só esteve no local na manhã do 
primeiro dia em que lá chegou.

A viagem, pasmem, aconteceu nos dias 21 
a 23 de dezembro de 2016, faltando menos de 
uma semana para o prefeito entregar o cargo. A 
impressão que se tem é que o objetivo foi comprar 
presentes para a familia.

Pré-candidatos

As pré-candidaturas a vereador em Barra de 
São Francisco, como sempre, reúnem centenas 
de cidadãos. Alguns, que têm mandato, já 
demonstraram que nada fazem pela cidade, a não 
ser consumir diárias e apresentar projetos de títulos 
de Cidadania. A expectativa é de que a renovação 
atinja 80% do Legislativo.

Pré-candidatos 1

O prefeito Alencar Marim está numa “sinuca de 
bico”. Após declarar que não tentaria a reeleição, 
ele vê os pré-candidatos se movimentando e 
procura se manter neutro, mas, quando chegar a 
campanha, provavelmente terá que se posicionar 
a favor de alguém.

Enivaldo dos Anjos

O deputado estadual francisquense Enivaldo 
dos Anjos, pré-candidato a prefeito de Barra de São 
Francisco, vem colhendo apoios de ex-aliados da 
família Pereira, que também promete apresentar 
candidato à sucessão municipal. Luciano Pereira, 
que derrotou Enivaldo uma vez poderá entrar na 
disputa, mesmo que sua candidatura seja deferida 
sub júdice.

Higor foi exonerado um mês após o curso, pelo 
presidente do Legislativo, Juvenal Calixto (destaque)
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Decreto estabelece multa de até 
R$ 50 mil para quem descumprir 
as medidas contra a Covid-19

A Prefeitura de Barra de São 
Francisco publicou, na última 
terça-feira, 18, um decreto regu-
lamentando a aplicação de multa 
para “quem descumprir medidas 
em virtude da calamidade públi-
ca da pandemia da Covid-19”.  

As multas vão de 10 a 50 Ufi rs 
e até R$ 50 mil por dia para em-
presas e estabelecimentos que 
desobedecerem as regras im-
postas e pode culminar na cas-
sação do alvará da empresa.  

A decisão foi tomada após 
reunião do Gabinete de Crise 
Ampliado da Covid-19, no início 
desta semana, uma vez que o 
município apresentou forte au-
mento no número de casos con-
fi rmados e óbitos nas duas últi-
mas semanas e pode até voltar 

para o risco alto no Mapa de Ri-
sco da Covid-19, a partir da sem-
ana que vem. (Weber Andrade)

Quer aparecer?Quer aparecer?
A campanha 

eleitoral está 

chegando e o jornal 

O Contestado tem 

o espaço ideal para 

você, candidato 

a prefeito ou 

vereador, mostrar 

suas qualidades.

Ligue
(27) 9.9745-3764

Regularização fundiária deverá entregar 
títulos de posse a 500 famílias este ano

O Departamento de Regular-
ização Fundiária da Prefeitura de 
Barra de São Francisco, deverá 
entregar cerca de 500 títulos de 
posse (Escrituras) para famílias de 
todo o município, até dezembro 
deste ano.  

Até o momento já foram en-
tregues 145 títulos e estão em 
andamento o registro de outros 
264, sendo 163 em parceria com 
a instituição de ensino superi-
or Fucape, por meio do progra-
ma ‘Inspira Espírito Santo’, que é 
voltado para a rede de apoio às 
políticas públicas.  

A parceria foi obtida pelo pre-
feito Alencar Marim, que está fa-
zendo uma pós-graduação na en-
tidade e pediu ajuda para agilizar 
o processo de regularização. Com 
o programa da Fucape, a expec-
tativa, que era de entregar cerca 
de 700 escrituras defi nitivas aos 
francisquenses, aumentou para 
mais de mil imóveis que serão to-
talmente legalizados.  

“Esse programa era um son-
ho nosso, mesmo antes de ini-
ciarmos esta gestão. Ver os 

cidadãos francisquenses, par-
ticularmente os que não têm 
renda sufi ciente, com a posse de 
seus imóveis é uma realização 
que, por si, já valeria o manda-
to”, afi rma o prefeito.  

O processo de regularização 
fundiária começou a ser implan-
tado no município em 2017, mas 
só foi ofi cializado em setembro 
de 2018, e desde então já foram 
entregues mais de 70 escrituras 
a famílias francisquenses que 
regularizarem a documentação 
de seus imóveis, seja na modal-
idade social ou na modalidade 
específi ca.  

Hoje, o Programa Permanente 
de Regularização Fundiária - Ci-
dade Legal, possibilita famílias 
que recebem até cinco salários 
mínimos, possuidoras de um úni-
co imóvel, e residentes em lotea-
mentos consolidados, ou seja, 
contemplados com saneamento 
básico (água, luz, rede de esgo-
to), a regularizar a documentação 
do mesmo sem qualquer custo 
fi nanceiro. (Weber Andrade com 
Ascom/PMBSF)

Alencar Marim (com a equipe) 
e na entrega de titulos de 
posse no ano passado
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Covid-19 provocou mais 16 mortes e 917  
casos em uma semana na região noroeste

O balanço semanal da Covid-19 feito pelo 
site ocontestado.com em 14 municípios da re-
gião noroeste capixaba, no entorno de Barra 
de São Francisco, mais Colatina, que é o polo, 
mostra que o número de mortes aumentou 
menos em relação à semana passada, assim 
como os casos positivos e ativos. O número de 
casos confirmados da Covid-19 até esta sexta-
feira, 21, é de 10.777. Além disso, 221 pessoas 
morreram vítimas da doença. Na comparação 
com a sexta-feira da semana passada, o au-
mento foi de 917 casos e 16 mortes. 

Das 221 mortes, 102 foram registradas em 
Colatina que também tem o recorde de casos 
positivos (4.930). Depois de Colatina, a lide-
rança absoluta no número de infectados na 
região continua com São Gabriel da Palha. Por 
lá, são 1.408 casos e 1.286pessoas já estão li-
vres da doença. 20 pessoas morreram.     

Barra de São Francisco teve a confirma-
ção de 96 casos novos e 2 mortes, nos últi-
mos sete dias. O município, agora, tem 514 
casos confirmados, 20 óbitos e 378 pessoas 
recuperadas. O número de casos ativos, que 
se mantinha abaixo de 40, agora está em 116 
pessoas.  

Estado - O Espírito Santo registrou, até esta 
sexta-feira, 3.002 mortes por Covid-19. O nú-
mero de casos confirmados chegou a 104.988. 
O índice de letalidade da doença no Estado é 
de 2,9%. Os dados foram divulgados na plata-

forma Painel Covid-19, do Governo do Estado.    
Na comparação com os dados divulgados 

na quinta-feira, 20, o aumento é de 26 mortes 
e 819 novos casos da doença.    

As novas confirmações não significam, ne-
cessariamente, que as mortes e casos aconte-
ceram de um dia para o outro, mas que foram 
contabilizadas no sistema neste período.    

Até o momento, 90.995 pessoas estão recu-
peradas e 223.316 testes foram feitos. Além 
disso, há 89.833 casos suspeitos e outros 
119.404 foram descartados. O número de no-
tificações chega a 314.225.  

Vale lembrar que os novos casos não foram 
todos detectados hoje, mas nos últimos dias e 
aguardavam resultado de testes. (Weber An-
drade com Painel Covid-19)   

Unidade de Referência para a Covid-19

UBS que atende usuários da 
Saúde no Centro e da Vila
Gonçaves tem novo local

A Unidade Básica de Saude (UBS) que 
atende aos usuários da Saúde no centro e 
no bairro Vila Gonçalves, em Barra de São 
Francisco, está em novo endereço, quase na 
esquina da rua Coronel Djalma Borges com 
a avenida Prefeito Manoel Vilá. 

De acordo com o secretário municipal de 
Saúde, Rafael Tartaglias Partelli, a iniciativa 
faz parte do processo de descentralização 
do atendimento primário aos usuários, ini-
ciado em 2017 pela atual gestão, buscando 
acabar com as enormes filas que existiam no 
Unidade Básica de Saúde Alvino Campos, 
conhecida antigamente como Pavilhão da 
Humilhação. 

Partelli salienta que a UBS irá abrigar, em 
breve, uma unidade da Estratégia Saúde da 
Família (ESF), onde os usuários são atendidos 
diairiamente por uma equipe especializada, 
que tem agentes de saúde, enfermeiros e 
médico. “A ESF é a melhor forma de cuidar 
da saúde da população sem congestioanr os 
serviços, já que os usuários têm suas deman-
das captadas ainda em suas residências e só 
precisam se deslocar até os locais de atendi-
mento caso seja necessário”. (W.A.)
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Barra de São Francisco e Águia Branca 
voltam para o risco alto no Mapa Covid-19

O Governo do Esta-
do anunciou neste sá-
bado, 22, o 19º Mapa 
de Risco Covid-19, que 
terá vigência entre a 
próxima segunda-fei-
ra, 24, e o domingo, 
30. Ao todo, 22 muni-
cípios capixabas estão 
classifi cados em Risco 
Baixo, outros 45 estão 
em Risco Moderado e 
11 em Risco Alto. 

Barra de São Fran-
cisco e Águia Branca, 
que estão com risco 
moderado, voltam 
para o risco alto na 
próxima segunda-fei-
ra. Ecoporanga, que 
já está com risco alto 
há duas semanas, per-
manece. Dos 11 mu-
nicípios em risco alto, 
9 são da região norte 
(veja relação no fi nal 
do texto).  

A estratégia de ma-
peamento de risco 
teve início no dia 20 
de abril, levando em 
consideração o coe-
fi ciente de incidência 

da doença. No dia 4 
de maio, o Mapa de 
Risco passou a con-
tar a taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI. 
No dia 18 de maio, 
a Matriz de Risco 
Ampliada entrou na 
terceira fase com a 
inserção da taxa de 
letalidade, do índice 
de isolamento social 
e a porcentagem da 
população acima dos 
60 anos – considera-
do como grupo de 
risco. A nova Matriz 
de Risco Ajustada 

entrou em vigor no 
último dia 13, permi-
tindo que todas as ci-
dades capixabas fos-
sem classifi cadas de 
forma individual, sem 
infl uência do grau de 
risco dos municípios 
vizinhos. 

O Mapa de Risco 
segue as orientações 
dos boletins epide-
miológicos do Mi-
nistério da Saúde e 
recomendações da 
equipe de especia-
listas do Centro de 
Comando e Controle 

(CCC) Covid-19 no 
Espírito Santo, que é 
composto pelo Cor-
po de Bombeiros 
Militar, Defesa Civil, 
Secretaria da Saúde 
(Sesa), Instituto Jones 
dos Santos Neves 
(IJSN), da Universida-
de Federal do Espíri-
to Santo (Ufes) e do 
Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes). 
As decisões adota-
das pelo Governo do 
Estado seguem parâ-
metros técnicos. (Se-
com/ES)

Confi ra a classifi cação  de todos os municípios
Risco Alto: Águia Branca, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Itapemirim, Linhares, Mucurici, 

Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus e Vila Valério. 
Risco Moderado: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Baixo Guandu, Bom 

Jesus do Norte, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Governa-
dor Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, 
Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, 
Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, 
Vila Velha e Vitória. 

 Risco Baixo: Água Doce do Norte, Alegre, Aracruz, Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro 
de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Fundão, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo 
Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vila Pavão. 

Adolescente que sonha ser 
policial militar ganha festa 
de aniversário do 11º BPM

A jovem Alessandra Ribeiro, que sonha em 
ser policial militar, não resistiu e foi às lágri-
mas, nesta terça-feira, 18, nas dependências 
do 11º Batalhão de Polícia Militar em Barra 
de São Francisco, ao ser surpreendida com 
uma linda festa de aniversário.  

A jovem fez um pedido de presente de 
aniversá rio a seu pai, para que a levasse ao 
Batalhã o e registrasse algumas fotos. 

Respeitando as recomendaç õ es de saú de 
quanto ao Covid-19, os policiais apresenta-
ram a ela as dependê ncias e explicaram o 
funcionamento do serviç o diá rio do policial.  

“Na ocasiã o, proporcionamos a Alessan-
dra uma grande surpresa. Obrigado meni-
na Alessandra por enxergar nossos com-
batentes policiais como uma referê ncia em 
sua vida”, disse o subcomandante major 
Jefson Coelho Correia. (Weber Andrade 
com 11º BPM)
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Empresa alega falta de material para retomar 
as obras de pavimentação da rua Ingazeiro

A empreiteira 
PSV-X Pré-Mol-
dados e Concreto 
Ltda, deverá reto-
mar a obra de pa-
vimentação da rua 
Wildilane Barbosa 
Vieira Lima, mais 
conhecida como 
rua Ingazeiro, na 
Vila Landinha, no 
início do mês que 
vem. A previsão é 
da subsecretária 
de Obras, Renata 
Rianny Huguinim 
Sena, que infor-
mou hoje, 20, ao 
site ocontestado.
com, que a o atra-
so na conclusão da 
mesma se deve à 
falta de ferragens e 
cimento, provoca-
da pela retomada 
da construção civil 
nos últimos meses.  

“A obra só está 
parada porque a 
empreiteira ale-
gou que não es-
tava conseguindo 
comprar cimento e 
ferragens, mas, da 
parte do governo 
municipal todos os 
pagamentos estão 
em dia e, agora, 
dependemos da 
empreiteira reto-
mar a obra, porque 
os pagamentos 
são feitos apenas 
após a medição 
dos serviços.  

A pavimentação 
terá investimento 
de quase R$ 260 
mil, oriundos de 
emenda parlamen-
tar do ex-senador 
Magno Malta. A 
rua fica na mar-
gem do rio Itaúnas 
e terá 2.249,10 m² 
de calçamento. A 
previsão de con-
clusão era para o 
início de julho des-
te ano.  

Em cerca de 20 
dias após o anun-
cio de que estava 

sendo iniciada a obra 
de pavimentação da 
rua Ingazeiro, na Vila 
Landinha, a mesma 
já está praticamente 
pronta, faltando ape-
nas algumas obras de 
arte, como bueiros e 
escoadouros. A rua 
fica na margem do rio 
Itaúnas e tem 2.249,10 
m² de calçamento.    

Esta semana, um mo-
rador da rua, Charles 
Marconi Degasperi, fez 
um post no Facebook, 
solicitando esclareci-

mentos da Prefeitura 
pelo atraso nas obras.  

“Nós moradores da 
rua Wildilane Barbosa 
Vieira Lima, também 
conhecida como rua 
Ingazeiro, solicitamos 
um esclarecimento 
dos responsáveis pela 
obra de drenagem 
e pavimentação das 
ruas, iniciada com pre-
visão de entrega em 
12/07/2020, é triste 
ver que não foi cum-
prido o prazo previs-
to e tudo se encontra 

parado, simplesmente 
sumiram todos, e não 
temos nenhum pare-
cer dos responsáveis 
pela obra (Prefeitura, 
Caixa e MDR), o que 
está acontecendo? 
Porque parou? Qual é 
o parecer dos órgãos 
responsáveis? Vamos 
continuar fiscalizando. 
É um direito da nossa 
gente. Aguardamos 
um retorno.” (Weber 
Andrade com infor-
mações de Ascom/
PMBSF) 

Detran|ES tem mais de 50 
serviços que podem ser 
feitos através da internet

Para evitar aglomeração nas unidades e preve-
nir a transmissão do novo coronavírus (Covid-19), 
as Ciretrans e os Postos de Atendimento Veicular 
(PAVs) em todo o Estado estão funcionando me-
diante agendamento prévio e obedecendo a todas 
as medidas de segurança estabelecidas pelo De-
partamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo 
(Detran|ES), para a saúde dos usuários e servi-
dores.  

Além do atendimento presencial, o órgão agi-
lizou a implantação de serviços online durante a 
pandemia para que o cidadão possa acessar os 
serviços do órgão sem a necessidade de se dirigir 
até uma agência.  

O cidadão que precisar realizar algum serviço 
presencial no órgão, deverá acessar o site www.
agendamento.es.gov.br e fazer o agendamento 
on-line de atendimento presencial, escolhendo a 
categoria do serviço, a unidade, data e horário. 

No site, é possível agendar atendimento nas Ci-
retrans e PAVs para serviços diversos, referentes 
a Veículos, Habilitação e entrega ou retirada de 
CNH por cumprimento de Penalidade. 

Serviços online  
O Detran|ES orienta que, antes de agendar 

qualquer atendimento presencial, o cidadão veri-
fique a disponibilidade do serviço no site www.de-
tran.es.gov.br e esclareça possíveis dúvidas pelos 
canais de atendimento do órgão. 

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, 
destaca que esse cuidado é importante para que 
o cidadão tenha acesso ao serviço de forma mais 
fácil e rápida, evitando se dirigir até uma agên-
cia do órgão sem necessidade. “Estamos em um 
momento que todos precisam se cuidar e cuidar 
dos outros por conta do novo Coronavírus. En-
tão, qualquer serviço que o usuário possa fazer 
de casa, sem se dirigir até uma unidade, é impor-
tante para evitar aglomeração e deslocamentos 
desnecessários, além de uma praticidade para to-
dos. Pensando nisso, investimos nossos esforços 
no programa Detran 100% Digital e implantamos 
o agendamento com data e hora marcados e já 
implantamos mais de 30 novos serviços on-line no 
site do Detran|ES durante a pandemia, totalizando 
mais de 50 serviços nas áreas de Veículos, Habi-
litação e Infrações, que podem ser feitos sem sair 
de casa”, disse. (Secom/ES)
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Pátio da Matriz de São Francisco de Assis  
ganha novo visual durante a pandemia

Se, por um lado, as missas e outras ativida-
des religiosas presenciais estão paralisadas 
desde março na Paróquia de São Francisco 
de Assis, por outro, a Matriz vai ganhando 
uma nova estética em sua área livre. O tra-
balho de requalificação do pátio da igreja, 
iniciado nesse período, avança rapidamente 
e, provavelmente, na semana que vem, as 
intervenções estarão concluídas, dando um 
novo visual ao pátio e mais conforto aos fiéis. 

As intervenções, coordenadas pelo páro-
co, padre Belmiro Ohnezorge, e pelo vigá-
rio geral, padre Edson Delfino, estão sendo 
conduzidas pelo jovem bacharel em Ciên-
cias Contábeis, Guilherme Fernandes, 29 
anos, (foto acima) que assumiu a coordena-
ção da comunidade Matriz em 2019, e que 
vem tocando as obras de requalificação. 

“Assumimos a coordenação (Eu e o Júnior 
Cesar) da Matriz em julho de 2019 já em 
preparação para a festa do Padroeiro que 
ocorre em outubro e já é tradição em nossa 
cidade, festa grande em que são 5 dias de 
festejos com com missa celebrada pelo bis-
po da Diocese de São Mateus, Dom Paulo 
Dal’bo e show com bandas que são atração 
nacionais”, relata Fernandes. 

“A Igreja Católica como um todo tem vá-
rias atividades durante as semanas e a Matriz 
por ser o centro, tinha atividades todos os 
dias, isso antes da pandemia. Muitas vezes, 
por termos atividades todos os dias, acabá-
vamos por não prestar atenção em coisas 
básicas, que dariam outra cara e poderiam 
embelezar ainda mais a Matriz”, destaca. 

“Com muito trabalho, conseguimos do-
ações de amigos, parceiros e membros da 
comunidade para fazermos algumas coisas 
que visam deixar o ambiente ainda mais 
bonito do que já é. Não podemos deixar 
de agradecer todos os nossos amigos ca-
tólicos, mas quero fazer um agradecimento 
especial ao jovem Júnior Cesar Eugênio, que 
nos acompanha na coordenação”, comenta 
Guilherme. 

Iluminação especial 
Desde o ano passado, a Matriz de São 

Francisco de Assis também está recebendo 
uma iluminação especial, com luzes que va-
riam de acordo com as campanhas litúrgicas 
e outras de conscientização. 

“Tivemos a ideia de inaugurar na festa do 
padroeiro uma iluminação especial para a 
Matriz, que segue a cor litúrgica da Igreja 
Católica, representando cada tempo es-
tudado na igreja. Também serve para me-
ses específicos como o Setembro Amarelo, 
quando podemos deixar a igreja amarela, 
o outubro quando a iluminamos de rosa, 

para ajudar nas campanhas de nosso país. 
Tivemos essa ideia pois a Matriz é um cartão 
postal de nossa cidade e poderia acrescen-
tar muito com essa iluminação. Em dezem-

bro inauguramos a iluminação de Natal da 
Matriz, em que toda a igreja foi rodeada por 
iluminação própria para o Natal”, explica Gui-
lherme. (Weber Andrade)
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SocialWeb

Shara Letícia

Giselia
Servidora 

da Câmara de 
Vereadores 
de  Barra de 
São Francisco, 
Giselia 
Oliveira 
comemorou 
mais uma 
etapa vencida 
no domingo 
passado, 
ao lado de 
familiares.

O jovem 
Guilhermer Fernandes 
bacharel em Ciências 
Contábeis, festejou 
seus 3.0 esta semana, 
com a alegria de estar 
à frente do projeto de 
remodelação do pátio 
da Matriz de São 
Francisco de Assis, 
que está com novo 
aspecto, muito mais 
bonito. Parabéns!

Coração entende

A foto é do ano passado, mas vai repetida para lembrar a 
forte amizade entre o diretor geral dos sites ocontestado.com e 
vozdabarra.com.br, Pablo Fernandes com o contador Francisco 
Carlos Gomes, o Chiquinho, que hoje, 22, celebra mais um 
aniversário.

Carne e unha

Mais uma 
aniversariante 
desta semana: a 
bela francisquense 
Shara Letícia Gueze, 
evangélica da Igreja 
Cristã Casa de Oração, 
comleta 20 aninhos 
e manda o recado: 
“Aquele que não ama 
não conhece a Deus; 
porque Deus é amor. 
1João 4:8”

Guilherme fernandes

Coração entende

Jovem cantora 
mantenense 
radicada em 
São Paulo, 
Isamin Souza, ou 
simplesmente 
Iasmin Cantora, 
lançou nesta 
sexta-feira, 
21, uma nova 
canção: “Coração 
Entende”  que já 
está em todas as 
plataformas de 
música! 

É só escolher 
a sua favorita e 
apertar o play 
na minha nova 
música:

http://
onerpm.lnk.to/
coracaoentende 


