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A entrada do sécu-
lo XXI foi cheia de 
mudanças, entre as 
quais a mais notó-
ria delas, a transi-
ção dos jornais em 
papel para o digi-
tal. Pessoas com 
menos de 50 anos 

preferem ser infor-
mados por meio 
de um jornal digi-
tal do que papel.  
O perfil mais con-
servador pode pre-
ferir manter as prá-
ticas de leitura mais 
demoradas, de 

comprar no quios-
que mais próximo, 
mas o fato é que o 
digital é o presente 
e o futuro, e a forma 
de consumir conte-
údo digital é roti-
na para a maioria 
da sociedade com 

acesso à Internet. 
Com as necessi-
dades de mais in-
formação, novas 
ideias surgem para 
oferecer conteúdo 
e por conta disso 
estamos lançando 
hoje o JORNAL DO 

VALE 100% digi-
tal com conteúdos 
diversos que es-
tão surgindo nessa 
era digital. Aprecie, 
leia, se informe co-
nosco nas próxi-
mas páginas. Che-
gamos!

O LANÇAMENTO

A IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS 
O Brasil, assim como 
outros países ao re-
dor do mundo, en-
frenta um período 
desafiador à medida 
que os impactos do 
Coronavírus na saú-
de e economia só au-
mentam. Empresas 
que tiver cultura digi-

tal têm melhores con-
dições de ultrapas-
sar essa crise. Isso 
porque diante de de-
safios como esse, é 
hora de recorrer à 
técnicas de marke-
ting digital para so-
breviver a pandemia.  
Se a internet já era 

importante para os 
negócios, hoje ela é 
vista como a única 
alternativa para mui-
tos. Esse é o grande 
momento de investir 
em marketing digital! 
Seja para equilibrar o 
investimento em mí-
dia com a força ope-

racional e traçar novos caminhos 
para se aproximar do seu público.
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Pindaré Mirim completou 97 
anos de emancipação política

28 de julho de 2017, 
o município de Pin-
daré Mirim com-
pletou 94 anos de 

emancipação políti-
ca.Uma cidade aco-
lhedora, de um povo 
hospitaleiro. Con-

templada com locais 
impares que fazem 
parte da história do 
município, como o 

Engenho Central, 
um monumento se-
cular construído no 
ano de 1880 onde 
funcionou a compa-
nhia progresso agrí-
cola na produção 
de cana de açúcar. 
 
Foi através do En-
genho Central que 
foi conferido ao mu-
nicípio de Pindaré 
Mirim o pionerismo 
na instalação do 
sistema de energia 
elétrica no Brasil e 
foi a partir dessa 
construção também 
que foram fixados 
na cidade os trilhos 
da primeira ferrovia 
do Maranhão, se-

gundo o Instituto do 
Patrimônio Históri-
co e Artístico e Na-
cional (IPHAN-MA). 
Banhada pelo Rio 
Pindaré e contem-
plada com um caís, 
sempre repleto de vi-
sitantes, a cidade de 
Pindaré Mirim ain-
da dispõe também 
da Praia do Açucar, 
Praia do Bambú e di-
versos outros locais 
às margens do Rio 
Pindaré. O carnaval 
e os festejos juninos 
são eventos que re-
únem todos os anos 
milhares de pes-
soas no município. 
 
Afinal, a cidade de 

Pindaré Mirim tem 
um povo hospitaleiro 
que recebe sempre 
de braços abertos 
os seus visitantes, 
apesar dos proble-
mas estruturais que 
o município vem 
enfrentando. Por 
fim, parabenizamos 
a todos que fazem 
a cidade de Pinda-
ré Mirim progredir, 
a todas as pessoas 
que se orgulham de 
morar aqui e a todos 
que tem esperan-
ças de um dia ver a 
cidade no trilho do 
desenvolv imento. 
 
Parabéns, Pindaré 
Mirim!

Pindaré 97 anos: 
vereador Márcio Mendes 

parabeniza a cidade
Neste dia 28 de 
julho Pindaré Mi-
rim completou 97 
anos de eman-
cipação política. 
São 104 anos de 
histórias, conquis-
tas e progressos e 
o vereador Márcio 
Mendes parabe-
niza toda a popu-
lação da cidade. 
 
O dia do aniver-
sário da cidade 
também é o dia 
de cada cidadão 
pindareense, que 
cumpre sua mis-
são com o muni-
cípio, buscando 
sempre contribuir 
para o desenvolvi-
mento da cidade, 
superando as difi-
culdades e obstá-
culos para propor-
cionar uma melhor 
qualidade de vida 
para todos e jun-
tos podemos fazer 

muito pela nossa 
querida cidade. 
 
Minhas mais sin-
ceras felicitações 
ao município e a 
todos que nele re-
sidem, agradeço 
por estarem juntos 

comigo colaboran-
do a cada dia para 
o crescimento da 
cidade. É um orgu-
lho ser desse mu-
nicípio e fazer par-
te dessa história. 
Parabéns, Pinda-
ré Mirim!

No dia 28 de ju-
lho, Pindaré Mi-
rim completou  
mais um ano de 

emancipação 
política, são 97 
anos de história, 
trabalho e de-

senvolvimento. 
Nesse espírito, 
o parlamentar/
presidente Luís 
de Areias e a Câ-
mara Municipal 
de Vereadores, 
parabeniza a ci-
dade, seus filhos 
e moradores. 
 
Muitos aqui nas-
ceram outros 
aqui chegaram e 

permaneceram. 
Por isso, não 
medem esforços 
quando se fala 
em coletividade 
e solidariedade, 
em busca do bem 

Vereador Luis de Areias e a 
Câmara Municipal parabenizam 
a cidade de Pindaré Mirim pelos 
97 anos de emancipação política

estar comum. Te-
mos orgulho da 
nossa cidade! 
 
Como vereadores 
vindos do meio do 
povo, queremos, 

verdadeiramen-
te, trabalhar para 
nosso povo, com 
afinco e deter-
minação, numa 
vontade infalí-
vel de ver nosso 
município cada 
vez mais pujante. 
 

Queremos, aci-
ma de tudo, fazer 
de nossa cidade 
um lugar melhor 
e mais saudá-
vel para todos! 
 
Homenagem da 
Câmara de Vere-
adores de Pinda-
ré Mirim, através 
de seu Presiden-
te Luis de Areias, 
em nome dos de-
mais vereadores, 
servidores e cola-
boradores!
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97 anos de emancipação 
política é o que a cida-
de de Pindaré Mirim está 
completando hoje, dia 

28 de julho. Nessa data 
tão importante, o Portal 
Pindaré reproduz abai-
xo alguns registros de 

fotos antigas do municí-
pio para os leitores ver 
como era a nossa cida-
de nas décadas antigas. 

 
Parte das fotos foram re-
gistradas pelo fotógrafo 
Manoel Catarino.

PINDARÉ 97 ANOS: FOTOS 
ANTIGAS MOSTRAM COMO ERA O 
MUNICÍPIO EM OUTRAS DÉCADAS
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A CIDADE

De acordo com o último boletim epidemiológico 
divulgado no dia 27 de julho pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento à Covid-19 da Secretaria de Saúde, 
101 pessoas ainda estão acometidas com o novo 
coronavírus em Pindaré Mirim. 
O boletim informou ainda que desde o início da pan-
demia, já são 576 
casos confirmados (475 recuperados, 101 casos 
ativos e 17 óbitos), 467 acompanhados e 406 casos 
descartados. 
Veja abaixo o boletim completo:

101 pessoas estão com 
a Covid-19 em Pindaré 
Mirim, diz boletim da 

secretaria de saúde

A Secretaria Re-
gional de Saúde de 
Pindaré Mirim divulgou 
na semana passada o 
resultado do Levanta-
mento de Índice Rápi-
do para Aedes aegypti 
(LIRAa). De acordo 
com os dados o muni-
cípio de Pindaré Mirim 
atingiu 0,02%, se en-
quadrando na situação 
de baixo risco de in-
festação do mosquito.  
 
Os municípios de Alto 
Alegre do Pindaré, 
Monção, Bela Vista, 
Igarapé do Meio, Pio 
XII, São João do Caru, 
Santa Luzia, Satubi-
nha e Tufilândia tam-
bém ficaram em situ-
ação de baixo risco. 
Somente Bom Jardim 
e Governador New-
ton Bello ficaram em 
médio risco de infesta-
ção do Aedes aegypti. 
 
O LIRA 
 
Essas ações apre-
sentam, de maneira 
rápida e segura, os 
índices de infestação 
larvária do mosquito 
transmissor da den-
gue, zika, chikungunya 
e febre amarela, além 
de auxiliar na avalia-
ção dos resultados de 
medidas de controle e 
no direcionamento de 

PINDARÉ MIRIM ESTÁ EM 
SITUAÇÃO DE BAIXO RISCO DE 
INFESTAÇÃO DO MOSQUITO DA 

DENGUE, APONTA LEVANTAMENTO

estratégias adotadas.   
 
A coordenadora do 
Programa Estadual de 
Controle das Arboviro-
ses da SES, Josenei-
de Matos Silva, explica 
que todos os anos são 
realizados quatro levan-
tamentos, de acordo 
com a recomendação 
do Ministério da Saú-
de. Porém, este ano, 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus, 
a partir do segundo LI-
RAa, houve uma mu-
dança no calendário. 
 
“Mesmo com a mu-
dança no calendário, 
alguns municípios ava-
liaram a importância 
de saber a infestação 
devido ao seu histó-
rico epidemiológico e 
estão realizando o le-
vantamento durante a 

pandemia. Para esses 
municípios, demos o 
prazo para a entrega 
das informações até o 
final da primeira quin-
zena de julho, para a 
partir daí, avaliarmos o 
índice de infestação”, 
afirma a coordenado-
ra Joseneide Matos.  
 
No primeiro LIRAa, re-
alizado no período de 
20 a 24 de janeiro, fo-
ram registrados 58 mu-
nicípios com baixo ris-
co de infestação, cerca 
de 26%; 95 municípios 
com médio risco, equi-
valente a 43% de infes-
tação; e 64 municípios 
com alto risco, cerca 
de 29% de infestação.  
 
A recomendação do 
Ministério da Saúde e 
do Governo do Estado 
é que durante a pande-

mia os agentes não de-
vem parar de trabalhar, 
desde que não façam 
parte dos grupos de 
risco, não apresentem 
sintomas gripais, utili-
zem os devidos EPIs 
e respeitem o distan-
ciamento, para evitar o 
contágio pela Covid-19. 
 

Levantamento 
 
O LIRAa e o LIA permi-
tem a identificação dos 
criadouros (depósitos) 
predominantes e a situ-
ação de infestação dos 
municípios que o rea-
lizaram. Pelo LIRAa/
LIA, índices até 0,9% 
indicam condições sa-
tisfatórias ou baixo ris-
co; entre 1% e 3,9%, 
situação de alerta (mé-
dio risco) e índices su-
periores a 4%, risco de 
surto.

As Secretarias de 
Saúde e de Comunica-
ção de Pindaré Mirim 
confirmaram ao Portal 
Pindaré que estão ana-
lisando a possibilidade 
de fechar novamente 
os bares da cidade, por 
conta de aglomerações 

constatadas nos últi-
mos fins de semana. 
A secretária de saúde, 
Maria de Lurdes afir-
mou em poucas pa-
lavras essa situação. 
“Estamos analisando”, 
destacou a secretária 
ao ser perguntada se 

Secretaria de Saúde analisa a 
possibilidade de fechar novamente os 

bares em Pindaré Mirim
os estabelecimentos 
poderão ser fechados. 
Já o secretário de co-
municação, João Pau-
lo Soares reforçou 
essa possibilidade, 
afirmando que estão 
estudando o possível 
fechamento dos ba-
res, porque segundo 
ele, muitos não estão 
cumprindo as normas 
que foram incluídas 
em um protocolo en-
tregue aos donos dos 

estabelecimentos. 
João Paulo Soares dis-
se que precisa do apoio 
dos proprietários para 

evitar que isso ocorra 
e, assim evitem a dis-
seminação do novo co-
ronavírus no município, 
que segue estável até 
o momento. O secretá-
rio disse ainda que pe-
diu o apoio da Polícia 
Militar para colaborar 
com as fiscalizações, 
principalmente aos fi-
nais de semana e na 
orla do Cais e em ou-
tros pontos da cidade. 
Novas reuniões serão 
realizadas nos próxi-
mos dias para definir 
se vão manter ou não 
os bares abertos.

O Maranhão terá um estudo que visa apontar 
a população já infectada pela Covid-19 e que não 
fez o teste, além das pessoas que se recuperaram 
em casa ou foram assintomáticas. Na região do Vale 
do Pindaré, seis municípios foram selecionados: 
Pindaré Mirim, Santa Inês, Alto Alegre do Pindaré, 
Pio XII, Governador Newton Belo e Bom Jardim. 
A coordenação do projeto será feita pela Se-
cretaria de Saúde, em parceria com o Labora-
tório Central do Estado do Maranhão (Lacen) 
e Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
Chamado de ‘Estudo Sorológico de infecção por 
Covid-19’, o projeto também prente descobrir a 
prevalência de anticorpos na população do es-
tado, o percentual de quem não teve sintomas 
e a extensão de infectados em cada município. 
Na prática, segundo o secretário, as pessoas terão que 
responder a um questionário e terão o sangue coletado 
para o teste sorológico. O resultado deve sair em duas 
semanas e a análise do material coletado será feita 
pelo Laboratório Central do Maranhão e pela UFMA. 
O projeto-piloto do estudo já começa nesta quinta-feira 
(23) no bairro Vila Esperança, em São Luís, e o resul-
tado deve sair em duas semanas. Já no dia 27 de julho 
começa a pesquisa em outros 68 municípios. Ao todo, 
4.080 pessoas devem participar do estudo sorológico. 
O TESTE 
Os exames sorológicos – IGM, IGA ou IGG – são aque-
les que detectam a presença de anticorpos no organis-
mo após a exposição ao vírus. O procedimento passa a 
ser obrigatório quando o paciente apresentar quadros 
clínicos de síndrome gripal ou síndrome respiratória  
De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, como a produção de anticorpos no organis-
mo só ocorre depois de um período mínimo após a 
exposição ao vírus, esse tipo de teste é indicado a 
partir do oitavo dia do início dos sintomas.

Pindaré Mirim e mais 
cinco municípios da 

região são selecionados 
para estudo sobre a 

covid-19
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A Paróquia São Pe-
dro Apóstolo, em Pindaré 
Mirim, anunciou que, aco-
lhendo as determinações e 
seguindo fielmente as re-
comendações da Diocese 
de Viana, retornará parcial-
mente com as celebrações 
presenciais aos domingos, 
a partir do dia 02 de agosto. 
As missas presenciais 
ocorrerão exclusivamen-
te nos seguintes horários: 
07h30, 10h30 e 19h30. 
Seguindo as recomendações 
das autoridades sanitárias, 

as celebrações acontecerão 
com apenas 50% capacidade 
na igreja matriz de São Pedro, 
para fazer o controle da quan-
tidade de pessoas permitidas. 
Os agendamentos e as en-
tregas das senhas serão 
feitos presencias a partir 
dessa segunda-feira (27), 
na secretaria paroquial 
no horário de expediente. 
O isolamento de alguns ban-
cos garantirá o distancia-
mento seguro de 2 metros 
entre os fiéis. Além disso, en-
tre uma missa e outra, será 

feita a higienização com-
pleta da igreja. Outra reco-
mendação é que os fies hi-
gienizem as mãos ao entrar 
e ao sair das celebrações 
e devem usar máscara du-
rante todo o tempo que per-
manecer na Igreja, exceto 
no momento da comunhão. 
Para os fiéis que fazem par-
te do grupo de risco, a paró-
quia continuará realizando a 
transmissão da Missa pelas 
redes sociais da Paróquia 
São Pedro Apóstolo e pela 
Rádio Dehon FM.

Missas com a presença dos fiéis serão retomadas 
neste domingo(02) em Pindaré Mirim

PROFESSORES FAZEM NOVA 
MANIFESTAÇÃO EM PINDARÉ MIRIM

A Coordenação do 
núcleo do Sindicato dos 
Trabalhadores em Edu-
cação Básica das Redes 
Públicas Estadual e Mu-
nicipais do Maranhão, 
SINPROESEMMA con-
vocou os professores da 
rede municipal de ensino 
de Pindaré Mirim para re-

alizar um novo manifesto 
nesta quinta-feira, dia 30. 
 
Os atos iniciaram na se-
mana passada em frente 
a Prefeitura Municipal. De 
acordo com o sindicato, o 
intuito da manifestação é 
cobrar os pagamentos das 
férias dos profissionais 

da educação em atraso, 
das promoções e progres-
sões em atraso e sobre 
os precatórios do Fundef. 
 
Os educadores se mani-
festaram na quinta e sex-
ta-feira da semana passa-
da e o protesto continua 
na manhã de hoje.

A constante falta da coleta de lixo em Pindaré Mirim
Desde quando o lixão, 
que ficava ás mar-
gens da estrada que 
dá acesso ao Povoa-
do Areias em Pindaré 
Mirim foi desativado 
o problema da coleta 
dos resíduos tem sido 
cada vez mais com-
prometido, isso por-
que o lixo do município 
está sendo despejado 
em lixões de outras 
cidades da região. 
 
Por conta disso, a co-
leta está acontecendo 
de forma bem mais 
demorada do que 
antes. E apesar dos 

esforços de quem co-
ordena esse trabalho 
e dos garis, rapida-
mente os resíduos se 
espalham pelos qua-
tro cantos da cidade e 
também da zona rural. 
 
Na área central do 
município, próximo ao 
Centro Cultural Enge-
nho Central e do Cen-
tro de Abastecimento, 
vários pequenos lixões 
se formaram. Nas pro-
ximidades do Estádio 
Jaime Melo, o local se 
tornou um ponto onde 
lixo é jogado por po-
pulares, principalmen-

te, de outros bairros. 
 
Recentemente, os 
moradores gravaram 
vídeos denunciando 
a situação. Após a re-
percussão, os resídu-
os foram retirados do 
local. Apesar dessa 
problemática, a popu-
lação também precisa 
colaborar. Enquanto a 
gestão municipal não 
resolve essa situação, 
os moradores vão con-
vivendo com a incerte-
za de quando a coleta 
passará em sua rua e 
quando esse proble-
ma será resolvido.

População pindareense reclama da constante falta d’água no município
Um problema antigo e 

que vem se agravando a cada 
dia que se passa… a falta de 
água no município de Pindaré 
Mirim está piorando e sem pers-
pectiva de melhorias. A Compa-
nhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão, a Caema, não 
tem mais conseguido resol-
ver, de fato, essa problemática, 

que não é uma exclusividade 
somente dos pindareenses. 
 
Os moradores do centro da ci-
dade e de bairros próximos são 
uns dos mais prejudicados. Al-
guns pais e mães de famílias 
precisam ficar até altas horas 
da noite para armazenar água 
para usar no dia seguinte ou en-

tão tem que acordar ainda pela 
madrugada para poder guardar. 
 
Na semana passada, o proble-
ma ficou mais crítico. Os mo-
radores do centro da cidade e 
adjacentes sofreu com a sus-
pensão do abastecimento e o 
pior, sem aviso prévio. A popula-
ção é pega de surpresa a qual-

quer hora do dia ou da noite, sem 
um pingo d’água nas torneiras. 
 
E assim segue a vida dos 
pindareenses e ninguém re-
solve o problema da falta 
d’água em Pindaré Mirim. 
 
O que diz a Caema 
 

O Portal Pindaré entrou em con-
tato com o escritório local da Ca-
ema que informou que o abaste-
cimento ficou comprometido na 
semana passada por conta de 
um problema no poço do bairro 
Sorriso e que estavam aguar-
dando a vinda de um técnico 
para solucionar essa situação, 
que foi amenizada.
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A sessão ordi-
nária realizada nesta 
sexta-feira (24/07) ser-
viu para oficializar um 
requerimento de au-
toria do presidente da 
Câmara Municipal de 
Santa Inês, vereador 
Luís Carlos Pereira 
Siqueira, o qual conta 
com a assinatura de 
todos os colegas edis, 
solicitando do Executi-
vo Municipal que esta-
beleça a reabertura do 
comércio do município 
em seu horário normal 
de funcionamento. 
 
A alegação da Casa é 
de que o horário redu-
zido para atendimento 
provoca muito mais 
aglomeração do que 
se estivesse funcio-
nando normalmente. 
Além disso, mantém o 
quadro de desempre-
go gerado pela pande-
mia, já que o empre-
sariado não encontra 
formas de novas con-

tratações devido às 
restrições de horário. 
 
“Foi uma decisão unâ-
nime, que vai de en-
contro ao anseio de 
todos os envolvidos. 
Portanto, acreditamos 
que haverá o enten-
dimento do Executivo 
Municipal em atender 
a este requerimen-
to”, sintetizou o pre-
sidente da Câmara, 
vereador Siqueira. 
 
Em sua fala, o vere-
ador Raimundo Viei-
ra Oliveira (Sargento 
Oliveira), ressaltou 
que a classe de em-
presários que aten-
dem no comércio do 
município reclama 
que o tempo reduzido 
para atendimento aca-
ba, sim, provocando 
aglomeração, por isso 
aplaudem a iniciativa 
da Casa de solicitar a 
reabertura em horário 
integral.

Requerimento solicita abertura do 
comércio de Santa Inês em horário normal

Na noite de quinta-feira, 
dia 23, por volta das oito ho-
ras da noite, a equipe de cap-
turas da Delegacia de Polícia 
Civil de Bom Jardim -7ªDR-
SI, localizou e prendeu Le-
onardo Santos de Souza e 
Gerson Silva Cabral Ferreira, 
ambos foragidos do Sistema 
Prisional do Estado do Pará. 
 
Leonardo estava preso por 
tentativa de feminicídio, sus-
peito de ter desferidos vá-

rios golpes de faca em sua 
ex companheira. Gerson es-
tava preso por participar de 
crime de extorsão mediante 
sequestro, que teve como ví-
tima uma idosa com 84 anos. 
 
As investigações foram incia-
das com a denúncia de que 
ambos, recém-chegados na ci-
dade de São João do Caru/MA e 
trabalhando em um açougue, se 
apresentavam com nomes fal-
sos. Após as investigações ini-

ciais e cruzamento de informa-
ções com Renato R. M. Pereira, 
Chefe de Operações da Supe-
rintendência Regional do Sudes-
te Paraense – PC/PA, foi possí-
vel a identificação de ambos. 
 
A operação foi deflagrada em 
dois locais simultaneamente: 
um bar no centro da cidade, 
onde se encontrava Gerson, e 
no açougue, onde se encontra-
va Leonardo, para evitar a fuga 
dos indivíduos.

Polícia Civil deflagra operação para 
recapturar foragidos em São João do Caru  

Por conta da pa-
ralisação das aulas cau-
sada pela pandemia do 
novo coronavírus, a Pre-
feitura de Santa Inês, 
por meio da Secretaria 
de Educação, informa 
que, o município adotou 
métodos das aulas onli-
ne para a rede munici-
pal de ensino. O projeto 
teve início nesta segun-
da-feira (27). Os estu-
dantes que não tiverem 

acesso à internet terão 
material didático im-
presso à disposição nas 
escolas, os pais ou res-
ponsáveis podem rece-
ber o material no horário 
de estudo do alunado. 
 
De acordo com a se-
cretaria de educação, o 
material didático online 
será disponibilizado no 
sistema diário online 
(PEGE). De acordo com 

Maria do Carmo Gama, 
secretária de educação, 
destacou que foi preci-
so tomar essa medida 
devido ao momento de 
incerteza quanto ao re-
torno regular das aulas. 
 
“É uma proposta nova 
que nem os alunos, pais 
e nem nós professores 
e educadores estáva-
mos acostumados a fa-
zer, mas não podemos 

ficar de mãos atadas e 
não fazer nada para os 
nossos alunos. É preci-
so que eles comecem a 
ter contato com a parte 
pedagógica desenvol-
vida nas escolas. As 
escolas estão de portas 
fechadas e não sabe-
mos até quando, mas a 
educação nunca parou 
e estaremos sempre à 
disposição dos nossos 
alunos”, disse.

Santa Inês realiza aulas online para a rede municipal 
de ensino durante a pandemia do coronavírus
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O VALE

A Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre do Pindaré entregou o Cen-
tro de Aprendizagem Nizeth Olivei-
ra Ribeiro, que contou com a pre-
sença do prefeito Fufuca Dantas e 
do deputado federal André Fufuca, 
durante uma cerimônia histórica. 
 
A escola é situada em um dos 
bairros com maior vulnerabilidade 
social da cidade e atenderá cer-
ca de 150 estudantes do ensino 
fundamental de forma integral. 
 

O Centro de Aprendizagem pro-
põe um ensino inovador e adota 
o conceito de Educação 4.0 que 
prepara os gestores, diretores e 
professores à realidade tecnológi-
ca. Enxerga o aluno como apren-
dente e dotado de capacidades 
que precisam serem altamente de-
senvolvidas. E para tal, dispõe de 
equipamentos, currículo e arquite-
tura que supra tais necessidades. 
 
 
O Centro dispõe de equipamentos 

tecnológicos como quadro digital, 
tablets e notbooks para que as ati-
vidades sejam realizadas de acor-
do com a nova realidade mundial. 
Na grade curricular da unidade, 
constam aulas bilíngues de inglês 
e espanhol, de música, xadrez, te-
atro e disciplina de convivência em 
sociedade para que o aluno possa 
desenvolver sua plena capacidade 
em aspectos psicológicos e sociais. 
 
A obra, que foi realizada em 
parceria com a empresa Vale, 

conta ainda com salas para tra-
tamento odontológico, psico-
lógico e de assistência social; 
 
Vale lembrar que, no dia 1º de ju-
lho, o prefeito Fufuca Dantas, ao 
lado do deputado federal André 
Fufuca, entregou a primeira escola 
em tempo integral da zona rural do 
Maranhão, localizado no povoado 
Mineirinho, distante há 15 quilô-
metros da sede da cidade. Mais 
um marco na educação do Mara-
nhão.

Alto Alegre do Pindaré inaugura a 
primeira escola bilíngue de Educação 4.0 

A Policia Militar atra-
vés da 2ª Companhia de 
Polícia Militar de Santa 
Inês, do 7° BPM, fez um 
balanço positivo das ope-
rações realizadas pela PM 
durante o mês de julho. 
 

De acordo com os dados es-
tatísticos, foram registrados 
28 ocorrências em flagrante, 
conduzidos para delegacia 
cerca de 24 suspeitos, re-
cuperadas 07 motocicletas, 
apreendidas 140 cabeças de 
crack, 229 gramas de crack, 

254 papelotes de maconha, 
141,3 gramas e12 papelotes 
de cocaína, apreendidas 06 
armas de fogo, das quais 01 
revólver cal. 38, 01 rifle, 02 
espingardas e 02 garruchas, 
01 prisão por mandado. 
 

Estas apreensões e prisões 
se devem a várias ações re-
alizadas pelo 7° Batalhão 
de Polícia Militar, através da 
Segunda Cia de Santa Inês, 
principalmente as diversas 
operações deflagradas du-
rante todo o mês de julho.

Polícia Militar faz balanço das principais ocorrências 
realizadas no mês de julho em Santa Inês
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O MARANHÃO

A Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc) 
oficializou o adiamen-
to da retomada das 
aulas presenciais para 
estudantes da 3ª série 
do Ensino Médio, ma-
triculados nas escolas 
da rede pública es-
tadual do Maranhão. 
O retorno estava pre-
visto para o próxi-
mo dia 10 de agosto. 
 
A decisão foi tomada 
após a 1ª fase de con-
sulta, realizada com 
pais e estudantes da 
3ª série do Ensino Mé-
dio da rede estadual, 
onde foi constatada 
insegurança por parte 
dos mesmos no pro-
cesso de retomada 
das aulas presenciais.  
 
Nessa primeira fase de 
consulta, a maioria dos 
pais e responsáveis 

relataram que não se 
sentem seguros com 
o retorno das aulas 
presenciais: 58% dos 
pais preferem que as 
aulas presenciais não 
sejam retomadas, en-
quanto 42% dos res-
ponsáveis acreditam 
que elas devem voltar. 
Entre os estudantes 
da 3ª série do Ensino 
Médio da rede pública 
estadual, 57% dos alu-
nos disseram que as 
aulas devem retornar, 
enquanto 43% não se 
sentem seguros com 
o retorno das aulas.  
 
“Até que tenhamos 
tudo definido, conti-
nuaremos com as ati-
vidades remotas, que 
foram realizadas em 
toda rede desde que 
paralisamos as aulas 
nas escolas, no iní-
cio da pandemia do 

Governo do Maranhão adia retomada das 
aulas presenciais da rede pública estadual

coronavírus. Poste-
riormente, vamos de-
finir nova data para 
a retomada da 3ª sé-
rie do Ensino Médio, 
bem como aos demais 
níveis de ensino da 
rede pública estadu-
al”, reforçou o secre-
tário de educação.  

 
A respeito das aulas 
nas redes de ensino 
privada e municipal, a 
diretriz permanece a 
mesma: as prefeituras 
devem decidir sobre 
o retorno das aulas 
presenciais dos mu-
nicípios, enquanto na 

rede particular, a deci-
são deve ser tomada 
entre pais, alunos, pro-
fessores e diretores.   
 
“Temos sugerido que 
as famílias dos estu-
dantes das redes pri-
vadas e municipais 
procurem os respec-

tivos gestores. Neste 
momento, não há ra-
zões sanitárias para 
que o estado inter-
venha em redes pri-
vadas ou municipais. 
Se houver, poderá ter 
intervenção posterior-
mente”, pontuou o se-
cretário.

O Departamento 
Estadual de Trân-
sito do Maranhão 
(Detran-MA) reto-
mou, no mês de 
julho, a realizare-
alização nção dos 
exames teóricos e 
práticos para a ob-
tenção da Carteira 
Nacional de Habi-
litação (CNH). As 
provas, que estão 
acontecendo na Re-
gião Metropolitana 

de São Luís e nas 
Circunscrições Re-
gionais de Trânsito 
(Ciretrans), seguem 
todos os protocolos 
de segurança sani-
tária ao Covid-19. 
 
Como medida de 
prevenção, as pro-
vas práticas estão 
sendo realizadas 
desde o dia 01 de 
julho, apenas em 
locais com bancas 

examinadoras fixas, 
localizadas na sede 
do Detran-MA, no 
Complexo Esporti-
vo Castelinho, nos 
bairros Cohatrac e 
Cidade Operária, no 
município de Paço 
do Lumiar, além 
da 1ª Ciretran de 
Imperatriz e 5ª Ci-
retran de Bacabal. 
 
Durante o exame 
prático é obrigatório 

Detran-MA retoma exames teóricos 
e práticos para obtenção da CNH 

o uso de máscara 
facial, por aluno e 
examinador, apli-
cação de papel fil-
me no volante, no 
câmbio de marchas 
e nos locais do ve-
ículo em que hou-
ver contato manual, 
além de disponibili-
zação de álcool em 
gel. A cada início 
da prova, é obriga-
tório nova higieni-
zação do veículo. 
 
A Coordenadora 
de Habilitação do 
Detran-MA, Naza-
ré Nunes, ressal-
tou a preocupação 
com as medidas 
de prevenção de 
contágio à propa-
gação do Covid-19. 
 
“Realizamos um 
planejamento para 
que o cronograma 
de provas ocorres-
se com todos os cui-
dados necessários, 
para não prejudicar 
a saúde dos can-
didatos”, afirmou. 

 
EXAMES TEÓRI-
COS - Os exames 
teóricos para obten-
ção da CNH foram 
retomados no dia 06 
de julho, com uma 
redução em 50% da 
capacidade de can-
didatos nas salas 
de aulas, estabele-
cendo todas as me-
didas preventivas 
como o distancia-
mento entre os alu-
nos, higienização 
dos computadores, 
cadeiras e mesas, 
o uso obrigatório 
de máscara facial, 
além de disponibili-
zação de álcool em 
gel permanente. 
 
Em São Luís, os 
exames estão acon-
tecendo no Posto 
Avançado de Aten-
dimento da BR-135 
e no Shopping do 
Automóvel. E nos 
municípios mara-
nhenses, são rea-
lizados nas sedes 
das Ciretrans. Nas 

Ciretrans de Caxias 
e Timon, os exames 
teóricos e práticos 
não estão aconte-
cendo, em razão de 
Decreto Municipal 
de suspensão das 
atividades em vi-
gor nos municípios. 
 
A Coordenado-
ra de Habilitação 
do Detran-MA res-
saltou, ainda, que 
o agendamento 
para os exames 
teóricos e práti-
cos seguem o ca-
lendário do Órgão. 
 
“As vagas são dis-
poníveis para que 
os Centros de For-
mação de Conduto-
res (CFCs) façam o 
agendamento para 
seus alunos. É im-
portante salientar 
que, o Detran-MA 
adotou protocolos 
que garantam o di-
reito do candidato, 
assim como sua se-
gurança e saúde”, 
declarou.
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O número de pesso-
as com coronavírus 
no Maranhão conti-
nua caindo. É uma 
consequência direta 
da queda da taxa de 
contágio no Estado. 
E a quantidade de 
pessoas que supera-
ram a doença segue 
aumentando. Todos 
esses dados têm liga-
ção estreita entre eles. 
 
De acordo com o mais 
recente boletim da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde, o Maranhão 
tem hoje 102.872 pes-
soas recuperadas. O 
número é 11 vezes 
maior que o total de 
casos ativos: 8.770.  
 
Contágio-O consór-
cio de veículos de im-
prensa que monitora o 
coronavírus em todo o 
Brasil mostra que o Ma-
ranhão está no grupo 
de Estados com queda 
no número de mortos.  
 
Segundo o levanta-
mento divulgado pela 
TV Globo, são sete 
Estados com queda 
(incluindo o Mara-
nhão), nove em es-

Maranhão tem 11 vezes mais recuperados 
que contagiados por coronavírus 

tabilidade e dez em 
alta. O Distrito Fede-
ral também tem alta.  
 
Além disso, o projeto 

Covid-19 Analytics, da 
PUC-Rio e da FGV, 
mostra que a taxa de 
contágio no Maranhão 
está em 0,83, a terceira 

menor em todo o país.  
 
Quando a taxa é supe-
rior a 1, cada contami-
nado transmite a doen-

ça para mais de uma 
pessoa, logo o vírus 
ainda avança. Quando 
é abaixo de 1, a ten-
dência é que os novos 

casos comecem a cair. 
Afinal, uma pessoa 
passa a contaminar 
cada vez menos outras 
pessoas.

 
O Departamento Penitenciário Nacional (De-
pen) prorrogou por mais 30 dias a suspensão 
de visitas, atendimentos de advogados, ativi-
dades educacionais e de trabalho, assistências 
religiosas e escoltas realizadas nas penitenciá-
rias federais, como forma de prevenção à dis-
seminação do novo coronavírus (covid-19). A 
medida vem sendo prorrogada desde março.   
 
Como exceção, ficam permitidos somen-
te o atendimento de advogados em decor-
rência de necessidades urgentes ou que 
envolvam prazos processuais não suspen-
sos, e as escoltas de requisições judiciais. 
 
Assim como nas versões anteriores, a portaria 
com a medida, publicada no Diário Oficial da 
União de hoje (29), prevê também a adoção, 
pelas penitenciárias federais, das “providências 
necessárias de modo a promover o máximo iso-
lamento dos presos maiores de 60 anos ou com 
doenças crônicas, durante as movimentações in-
ternas nos estabelecimentos”.

Covid-19: visitas em presídios federais 
são suspensas por mais 30 dias 
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POLÍTICA

Esse ano, os eleitores 
vão às urnas no dia 
15 de novembro es-
colher vereadores, vi-
ce-prefeito e prefeitos 
dos municípios. Em 
Pindaré – Mirim, as 
movimentações nos 
bastidores da política 
estão a todo vapor. 
 
No momento, são dois 
pré-candidatos a pre-
feito já anunciados: 
Anne Cleide Carcará 
(PL), Alexandre Co-
lares (Republicanos). 
Anne Cleide é a atual 
vice-prefeita do muni-
cípio e Alexandre Co-
lares que é médico e 
já foi candidato ao car-
go. O atual prefeito, 
Henrique Salgado já 
informou aos aliados 

que não vai ser candi-
dato nessas eleições. 
 
Para o legislativo, a 
disputa vai ser bem 
acirrada, voto a voto. 
Isso porque além dos 
atuais vereadores, 
há novos nomes que 
já anunciaram suas 
pré-candidaturas, fa-
zendo com quê a 
busca por uma vaga 
na Câmara Municipal 
seja bem mais difícil. 
 
Os nomes dos pré-
-candidatos a vice-
-prefeitos já estariam 
definidos, mas isso é 
matéria para nossa 
próxima edição. Agora 
é aguardar o que virá 
daqui pra frente na po-
lítica pindareense.

ANNE CLEIDE CARCARÁ E ALEXANDRE 
COLARES: OS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO 

NAS ELEIÇOES DESTE ANO EM PINDARÉ MIRIM
~

O Deputado Es-
tadual, Felipe dos 
Pneus (Republi-
canos) encami-
nhou nesta ter-
ça-feira, 28, dois 
ofícios solicitando 
que o Hospital de 
Campanha, ins-
talado em Santa 
Inês, seja trans-
formado em UPA – 
Unidade de Pron-
to Atendimento. 
Um dos ofícios foi 
encaminhado di-
retamente ao Go-
vernador, Flávio 
Dino. E o outro 
ao Secretário de 
Estado da Saú-
de, Carlos Lula. 

Deputado Felipe dos Pneus solicita que hospital de 
campanha de Santa Inês seja transformado em UPA 

 
O parlamentar 
anunciou a solici-
tação durante dis-

curso feito na ses-
são desta terça. 
Felipe disse que 
recebeu informa-

ções que o hos-
pital terá as ativi-
dades encerradas 
na próxima quin-

ta-feira, 30. Reco-
nheceu a funda-
mental ajuda da 
estrutura montada 
provisória para o 
combate ao Co-
vid-19, mas desta-
cou que a saúde é 
precária no muni-
cípio. E uma UPA 
ajudaria a sal-
var muitas vidas. 
 
Durante seu dis-
curso, Felipe des-
tacou que “a pan-
demia nos ensinou 
que quando é re-
almente neces-
sário, a gente dá 
um jeito para re-
solver problemas, 

superar limites”. 
 
O Deputado, que 
é de Santa Inês, 
disse que a pre-
cariedade no sis-
tema de saúde ele 
entende por sentir 
na pele como ci-
dadão. Por isso, 
manter a estrutu-
ra do Hospital de 
Campanha como 
uma Unidade de 
Pronto Atendi-
mento é de fun-
damental impor-
tância para cuidar 
principalmente da 
saúde das pesso-
as mais carentes 
da sociedade.

Os partidos polí-
ticos em Pinda-
ré Mirim tem se 
mobilizados nas 
preparações para 
as eleições des-
te ano. Entre as 
ações realizadas, 
está a inclusão de 
adesivos em veí-
culos, os chama-
dos ‘adesivaços’. 
 

O Partido Cidada-
nia, que tem como 
presidente muni-
cipal Paulo Cesar, 
realizou essa ação 
no início do mês de 
julho. Vários veí-
culos receberam o 
adesivo do partido. 
Quem também pro-
moveu o adesivaço 
essa semana foi o 
Republicanos que 

também adesivou 
carros e motos com 
a marca do partido. 
 
Já o PL promoveu 
um ato com a pre-
sença do deputado 
federal, Josimar 

Maranhãozinho 
marcado por carre-
ata e encontros na 
sede e zona rural 
do município.

Partidos políticos se mobilizam em Pindaré Mirim 
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PRÓXIMAS LIVES

Uma das coisas 
que tem chama-
do a atenção, 
principalmente do 
público fiel às re-
des sociais e que 
aderiu agora em 
tempos da Co-
vid-19 às lives, é 
o fato destas es-
tarem ocorrendo 

constantemente, 
sendo realizada 
pela maioria dos 
artistas, de todos 
os gêneros mu-
sicais, como for-

ma de alegrar e 
entreter os seus 
públicos, ao mes-
mo tempo em que 
continuam sendo 
vistos, logo não 
esquecidos pelo 

público-internau-
ta nessas redes. 
 
Em Pindaré Mi-
rim, as lives con-
tinuam sendo re-
alizadas, seja por 
cantores, seja por 
danças folclóri-
cas. Na noite des-

te domingo, dia 
26, três transmis-
sões ao vivo ani-
maram que per-
manece em casa 
durante a pande-
mia de covid-19. 
 
Houve o show da 
cantora Débora 
Costa que encan-
tou o publico que 
acompanhou no 
Canal Alexandre 
na TV, teve tam-
bém a live do jo-
vem cantor Hen-

Lives de pindareenses animam 
os fins de semana no Youtube

rique Braia no 
Canal Mario Rios 
e ainda a apre-
sentação da Qua-

drilha Raio de Sol, 
com participação 
do cantor Kashin 
Safadão no Canal 

Pindaré Divulga-
ções. Todos artis-
tas de Pindaré Mi-
rim.

ANIVERSARIANTES
O vereador 

Antonio 
Martins de 
Pindaré Mirim 
completou mais 
um ano de vida 
e justo no dia 
do aniversário 
de Pindaré 
Mirim, dia 28 de 
julho. Parabéns!

Hoje quem 
celebra o 

aniversário 
é o jornalista 
do Blog Portal 
Pindaré e 
repórter da 
TV Remanso, 
William 
Junior. Muitas 
felicidades e 
muito sucesso!
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