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O INFORMATIVO

Olá, leitores(as)! Estamos che-
gando com a nossa segunda edição 
do Jornal do Vale. A primeira edição 
foi um sucesso e milhares de pessoas 
receberam nosso material em mais de 
70 grupos de Whatsapp das cidades 
da região, além do compartilhamento 
no Facebook e no Blog Portal Pindaré. 
E hoje, estamos com muitas novidades 
com matérias e entrevista exclusivas. 
E mais! A estreia do nosso colunista, 
jornalista e grande mestre da comuni-
cação, Pepero Caldas na “Coluna Co-
municando”. Fique a vontade e boa 
leitura!

ASSALTO EM SÃO JOÃO DO CARU
Na noite da última sexta-feira, 

dia 31 de julho, oito criminosos, for-
temente armados, invadiram a cida-
de de São João do Carú e explodiram 
a agência do Bradesco da cidade. O 
crime aconteceu por volta das 21h e 
houve confronto entre os assaltan-
tes e policiais militares que estavam 
de plantão. Os criminosos chegaram 
a disparar vários tiros na fachada do 
destacamento da Polícia Militar. Se-
gundo o Departamento de Combate 

a Roubos a Instituições Financeiras 
da Superintendência Estadual de In-
vestigação Criminal (SEIC), ninguém 
ficou ferido. Ninguém foi preso até o 
momento. A quantia roubada não foi 
divulgada.

MANIFESTAÇÃO DE PROFESSORES EM 
PINDARÉ

Os professores da rede munici-
pal de ensino de Pindaré Mirim rea-
lizaram mais um manifesto na última 
sexta-feira(24). O ato foi convocado 
pela coordenação do núcleo do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Educação 
Básica das Redes Públicas Estadual e 
Municipais do Maranhão, SINPROE-
SEMMA. De acordo com o sindicato, o 
intuito da manifestação é cobrar os pa-
gamentos das férias dos profissionais 
da educação em atraso, das promo-
ções e progressões em atraso e sobre 
os precatórios do Fundef. O ato acon-
teceu em frente a Prefeitura Municipal. 

HORÁRIO DO COMÉRCIO 
ESTENDIDO EM SANTA INÊS

A Prefeitura de Santa Inês divul-
gou um novo decreto que estende o 
horário de funcionamento das lojas 

comerciais da cidade de Santa Inês, fi-
cando portanto em funcionamento das 
8h às 17h, de segunda a sexta-feira e, 
aos sábados, das 8h às 12h, desde que 
sejam cumpridos os requisitos, que são 
de responsabilidades dos lojistas. Ain-
da de acordo com o Decreto, a Rua do 
Comércio continua fechada para veícu-
los. O cinema também será liberado a 
partir do dia 07 de agosto, com apenas 
50% da capacidade, de segunda a sex-
ta, nos horários  de 15h às  23h, e aos 
sábados e domingos, nos horários das 
14h às 23h, cumprindo as medidas res-
tritivas..

REABERTURA DAS IGREJAS CATÓLICAS
Desde o último dia 02 de agosto 

as igrejas católicas passaram a receber 
os fiéis para as missas presenciais. Em 
Santa Inês, nos fins de semana as missas 
serão celebradas na igreja matriz. Já du-
rante a semana, as missas serão na ca-
pela, em construção no mesmo prédio 
da igreja.

Já em Pindaré Mirim as missas 
presenciais estão ocorrendo exclusiva-
mente nos seguintes horários: 07h30, 
10h30 e 19h30. Seguindo as recomen-

dações das autoridades sanitárias, as ce-
lebrações acontecem com apenas 50% 
capacidade na igreja. O isolamento de 
alguns bancos garante o distanciamento 
seguro de 2 metros entre os fiéis. Além 
disso, entre uma missa e outra, está sen-
do feita a higienização completa da igre-
ja. Outra recomendação é que os fies 
higienizem as mãos ao entrar e ao sair 
das celebrações e devem usar máscara 
durante todo o tempo que permanecer 
na Igreja, exceto no momento da comu-
nhão.

SERVIDORES RECEBEM AUXÍLIO
 EMERGENCIAL EM PINDARÉ

De acordo com a Prefeitura de 
Pindaré Mirim, cerca de 200 servidores 
públicos entre contratados, comissio-
nados e efetivados receberam o auxílio 
emergencial do Governo Federal voltado 
para desempregados e vendedores au-
tônomos. Em entrevista a TV Remanso, 
o secretário de comunicação João Paulo 
Soares disse que os servidores contrata-
dos foram demitidos e terão que devol-
ver o pagamento recebido do auxílio e 
os concursados devem devolver o valor 
recebido até o dia 31 de agosto.

FOI NOTÍCIA
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O VALE

O Corpo de Bombeiros e 
técnicos da Secretaria de Meio 
Ambiente de Santa Inês comba-
teram um incêndio na tarde desta 
quarta-feira(05), na Vila Paren-
te. As chamas se espalharam por 
uma extensa área e o fogo atingiu 
várias arvores de grande porte. 

“A pessoa que estava ten-
tando se livrar de uma vegetação 
próximo da sua residência, aca-
bou perdendo o controle e o ven-
to estava muito forte e fez com 

quê o fogo se espalhasse rapida-
mente e atingiu árvores de grande 
porte e tivemos que adentrar ao 
mato com equipamentos. O in-
cêndio poderia se aproximar a tin-
gir residências mais próximas. Nós 
conseguimos controlar o incên-
dio, mas não foi fácil assim”, disse 
o Tenente do Corpo de Bombeiros 
de Santa Inês, Willian Ronald.

O secretário de meio am-
biente de Santa Inês, Davilson Car-
doso acompanhou toda a ação. A 

secretaria foi acionada após uma 
denúncia de um morador da área. 
Ele lamentou a situação e pediu 
o apoio da população para evitar 
que esses crimes ambientais ces-
sem na cidade.

Nas proximidades da área 
onde ocorreu o incêndio há um 
deposito de botijões de gás e mui-
tas residências. Após controlar o 
fogo, a Polícia Militar foi aciona-
da para localizar o autor do crime 
ambiental.

CORPO DE BOMBEIROS CONTROLA INCÊNDIO 
NA VILA PARENTE EM SANTA INÊS

Após o fechamen-
to do Hospital de Cam-
panha de Santa Inês, o 
Secretário de Saúde do 
Maranhão, Carlos Lula 
explicou o motivo do en-
cerramento das ativida-
des da unidade. 

“O planejamen-
to para os hospitais de 
campanhas eles são es-
truturas temporárias e 
são criados para reforçar 
a atenção hospitalar que 

já tem na cidade, na re-
gião. No caso de Santa 
Inês, o hospital de cam-
panha foi aberto no pico 
da doença na cidade. A 
gente levou mais leitos, 
mais testes e a razão 
dele hoje é que a doença 
já está muito diminuída 
com relação a curva que 
tínhamos no inicio. Hoje, 
na cidade nós temos 14 
pacientes internados, o 
que nos levou a neces-

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MARANHÃO 
FALA SOBRE O FECHAMENTO DO 

HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTA INÊS
sidade de encerrar o hospital de 
campanha, porque a gente tam-
bém visa o princípio da economi-
cidade, a gente faz investimentos 
públicos, mas se Eles perdem a 
razão de ser não faz mais sentido 
a gente manter aberto o hospital 
que voltava exclusivamente para 
tratamento da covid-19”, explicou 
o secretário Carlos Lula.

O secretário de saúde falou 
ainda da possibilidade de trans-
formar o hospital de campanha 
em uma Unidade de Pronto Aten-
dimento(UPA), solicitação feita 
pelo Deputado Estadual Felipe 
dos Pneus.

“Me reunir com o Depu-
tado Felipe dos Pneus. De fato é 
uma ótima ideia. De fato a gente 
precisa ampliar a nossa rede de 
serviço em todas as regiões do Es-
tado. Seja uma UPA, seja uma Ma-
ternidade, seja algum outro tipo 
de atenção hospitalar ou ambu-
latorial. Nós estamos construindo 

junto com o deputado Felipe dos 
Pneus. A construção de uma UPA 
não é algo tão simples, a constru-
ção de uma maternidade também 
não. A gente ia precisar de uma 
rede de gás, de um centro cirúrgi-
co, a unidade não conta hoje com 
essa estrutura então não seria 
algo rápido, mas de fato é algo 
para se pensar. A ideia é excelen-
te e Santa Inês e Região só tem a 
ganhar com a proposta do Depu-
tado Felipe dos Pneus”, finalizou 
o secretário.

O HOSPITAL
Gerenciado pelo Instituto 

Acqua em parceria com a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
hospital foi concebido para dar 
suporte aos pacientes atendidos 
no Macrorregional de Santa Inês. 
Com a diminuição dos casos de 
Covid-19, unidade de saúde en-
cerra atividades com total de 90 
altas 

As últimas altas de pacien-

tes recuperados da Covid-19 
marcaram o encerramento das 
atividades do Hospital de Cam-
panha (HC) de Santa Inês (MA) 
na última quinta-feira (30/07). A 
unidade de saúde foi entregue 
em 1º de junho pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) e man-
teve administração do Instituto 
Acqua, que garantiu apoio no 
atendimento aos pacientes do 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins. No total, o hospital re-
gistrou 90 altas.

Em 60 dias de atividades, o 
HC de Santa Inês cuidou, a partir 
de atendimento multidisplinar, 
de pacientes positivados com o 
novo coronavírus. Com 40 lei-
tos de enfermaria, o Hospital de 
Campanha manteve estrutura 
moderna, com equipe de plantão 
24 horas para atendimento aos 
pacientes considerados modera-
dos, e que já haviam sido atendi-
dos na UTI do Macrorregional. 

De acordo com 
os dados das secre-
tarias municipais de 
saúde da região, os 
números de novos 
casos da covid-19 
na região do Vale do 
Pindaré vem caindo 
gradativamente. O 
município que tem 
mais casos ativos da 
região é Santa Inês 
com 897 pessoas 
com o novo corona-
vírus, de acordo com 
o boletim divulgado 
nesta quinta-feira, 
dia 6 de agosto.

NOVOS CASOS DE COVID-19 DIMINUEM NA REGIÃO
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Dados divul-
gados pelo Tribu-
nal Superior Eleito-
ral (TSE) mostram 
que 147.918.483 elei-
tores brasileiros estão 
aptos a votar nas Elei-

ções 2020. Esses elei-
tores vão eleger novos 
prefeitos e vereadores 
em 5.569 municípios 
espalhados pelo país 
no pleito marcado 
para o dia 15 de no-

vembro. 
O Jornal do Vale 

preparou uma lista das 
cidades da região com 
a quantidade de elei-
tores aptos a votar nas 
eleições deste ano.

Confira a quantidade de eleitores por 
municípios da região do Vale do Pindaré

SANTA INÊS - 54.971
PINDARÉ MIRIM – 24.345

BOM JARDIM - 27.571
IGARAPÉ DO MEIO - 11.805

MONÇÃO - 18.599
BELA VISTA - 9.892

SANTA LUZIA - 40.690
GOVERNADOR NEWTON BELLO - 8.010

TUFILÂNDIA - 5.819
PIO XII - 19.842

SÃO JOÃO DO CARU - 10.768
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - 21.949

BOM JESUS DAS SELVAS - 21.191

A Prefeitura de Pin-
daré Mirim informou nesta 
quinta-feira, dia 06, que as 
aulas na rede municipal de 
ensino serão retomadas a 
partir da próxima segunda-
-feira, dia 10 de agosto, de 

forma remota.
De acordo com o 

comunicado as aulas e ati-
vidades serão ministradas/
enviadas através de plata-
formas virtuais e de aplica-
tivos de mensagens como 

o Whatsapp. Os alunos que 
não tem acesso à internet 
e nem aparelho celular, a 
Secretaria de Educação irá 
disponibilizar o material 
impresso e entregará na 
residência de cada aluno.

Prefeitura de Pindaré 
Mirim anuncia reinicio 

das aulas de forma remota
A Caixa abrirá 

23 agências no Mara-
nhão, entre elas a de 
Santa Inês, neste sába-
do (8), das 8h às 12h, 
para atendimento aos 
beneficiários do Auxí-
lio Emergencial e do 
Saque Emergencial do 
FGTS. Em todo o país, 
770 agências estarão 
abertas. As pessoas nas-
cidas de janeiro a abril 
poderão realizar o sa-
que em espécie do Au-
xílio Emergencial. Já os 
trabalhadores nascidos 
em janeiro e fevereiro 
poderão sacar o FGTS 
Emergencial, conforme 
calendário criado para 
evitar aglomerações em 
agências e unidades lo-
téricas.

A relação de agên-

cias que estarão abertas 
pode ser conferida no 
site do banco: www.cai-
xa.gov.br/atendimento.

Atendimento nas 
agências:

A Caixa reforça 
que não é preciso ma-
drugar nas filas à es-
pera de atendimento. 
Todas as pessoas que 
comparecerem às agên-
cias que abrirão neste 
sábado (8), das 8h às 
12h, serão atendidas no 
mesmo dia. A mesma 
orientação é válida para 
o atendimento realizado 
de segunda a sexta, en-
tre 8h e 14h, em todas 
as agências do banco.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL:
A partir deste sá-

bado, 3,8 milhões de 

beneficiários nascidos 
em abril e mais de 300 
mil nascidos de janeiro 
a abril da nova leva de 
elegíveis, que tiveram o 
pedido liberado na úl-
tima segunda-feira (3), 
poderão sacar o bene-
fício nos caixas eletrô-
nicos, lotéricas e corres-
pondentes Caixa Aqui, 
além de transferir valo-
res para contas da Caixa 
ou de outros bancos.

Os ciclos de cré-
dito em conta e saques 
em espécie seguem 
até dezembro para o 
pagamento das cinco 
parcelas definidas pelo 
Governo Federal para o 
público do CadÚnico e 
para quem se cadastrou 
pelo App Caixa | Auxílio 
Emergencial ou pelo site 

Agência da Caixa de Santa Inês abrirá 
neste sábado para pagamento do auxílio 

emergencial e do FGTS emergencial
auxilio.caixa.gov.br.

SAQUE EMERGENCIAL 
DO FGTS:

Também a partir 
deste sábado (08), os 
trabalhadores nascidos 
em fevereiro que tive-

ram o crédito do Saque 
Emergencial do FGTS 
e que não movimenta-
ram a conta Poupança 
Social Digital ou que 
tenham saldo remanes-
cente já poderão sacar 

o benefício em dinhei-
ro. Também será possí-
vel transferir os valores, 
via aplicativo Caixa Tem, 
para outra conta, da Cai-
xa ou de outras institui-
ções financeiras.
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O Deputado Esta-
dual, Felipe dos Pneus 
(Republicanos) esteve 
reunido na manhã des-
ta quinta-feira, 6, com o 
Secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, e o 
Presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto 
(PCdoB).

Em pauta, os cons-
tantes pedidos da popula-
ção de Santa Inês encami-
nhados pelo parlamentar 
para melhoria do sistema 
de saúde no município. 
Sendo o principal, o pe-
dido para que permaneça 
funcionando em Santa 
Inês a estrutura instalada 
para o hospital de cam-
panha. O deputado suge-
riu que a estrutura fosse 
transformada em uma 
UPA, uma maternidade 
ou uma policlínica.

Hoje, o Secretário, 
Carlos Lula, anunciou que 
o Governo do Estado aca-
tou a demanda de Santa 
Inês e vai implantar uma 
policlínica na cidade. A 
previsão é que comece a 
funcionar no mês de se-
tembro.

“Uma semana atrás 

o deputado Felipe esteve 
conosco aqui na Secreta-
ria, pedindo para trans-
formar a estrutura do 
hospital de campanha em 
outra unidade hospitalar 
para continuar cuidado 
da população. Em poucos 
dias, a estrutura que foi 
do hospital de campanha 
será a Policlínica de Santa 
Inês” – explicou o secretá-
rio.

Tão logo soube que 
o hospital de campanha 
teria as atividades encer-
radas no município, Felipe 
dos Pneus solicitou do go-
verno o aproveitamento 
dessa estrutura. Em seu 
discurso nessa quarta-
-feira, Felipe reiterou na 
tribuna a precariedade do 
sistema de saúde em San-
ta Inês e sua luta em prol 
da missão de salvar vidas.

Com essa ação fica 
mais que evidente que 
o Deputado Felipe dos 
Pneus é o parlamentar 
com maior atuação em 
prol de Santa Inês. Em 
pouco mais de 500 dias 
como parlamentar, so-
mente na área da saú-
de ele já conseguiu uma 

Deputado Felipe dos Pneus faz história ao 
conseguir uma Policlínica para Santa Inês

UTI Móvel, Hospital de 
Campanha e agora uma 
unidade permanente, 
uma policlínica. O mais 
jovem parlamentar do 
Maranhão está realmen-
te fazendo história. Mos-
trando que a política é 
articulação séria e com-

promissada com o povo.
O Presidente da As-

sembleia, Othelino Neto, 
disse que esse é um mo-
mento marcante para o 
município de Santa Inês. 
Parabenizou o empenho 
do deputado Felipe dos 
Pneus e agradeceu a sen-

sibilidade do Governo do 
Estado em atender as de-
mandas da população.

Felipe dos Pneus 
agradeceu ao Gover-
nador, Flávio Dino, e ao 
Secretário, Carlos Lula 
o cumprimento de uma 
demanda que não é dele, 

mas sim do povo de San-
ta Inês. “Deixo claro que 
esse é um anseio muito 
antigo da nossa cidade e 
com certeza ajudará nos-
sa gente. Como cidadão 
de Santa Inês sinto na 
pele o sofrimento por fal-
ta de saúde.” – conclui.

O IFMA Campus Santa 
Inês torna pública a divulgação 
do início das aulas não-presen-
ciais, de forma remota, com 
os estudantes do Campus. Na 
manhã da última sexta-feira, 
dia 31, foi discutida, em reu-

nião com docentes e técnicos 
administrativos do campus, a 
tomada de decisões a cerca do 
assunto pelos servidores, com 
a efetivação da prorrogação do 
início para do dia 17 de agosto 
de 2020.

As demais atualizações 
serão divulgadas nas redes so-
ciais do campus.

@ifma.santaines
Aluno e professor têm ar-

tigo publicado em coletânea
Em uma parceria aca-

dêmica colaborativa de êxito, 
o aluno do Instituto Federal 
do Maranhão (IFMA) Campus 
Santa Inês, Tiago Ivan Matos 
Ribeiro, do curso superior Ba-
charelado em Administração, e 
o professor de Educação Física 

IFMA CAMPUS SANTA INÊS ANUNCIA 
RETORNO DAS AULAS REMOTAS

do Campus Santa Inês, 
Antonio Silva Andrade 
Cunha Filho, tiveram o 
artigo “Proposta de re-
vitalização dos espaços 
públicos de esporte e 
lazer no município de 
Santa Inês – MA”, pu-
blicado no Capítulo 7, 
da Coletânea de Admi-
nistração, Marketing e 
Inovação 1, da Editora 
Kreatik. A publicação, 
no formato e-book PDF, 
tem como foco conteú-
dos científicos especial-
mente selecionados das 
áreas de Administração, 
Marketing e Gestão.

Tiago Ribeiro, que 
cursa o Bacharelado em 
Administração desde 
2017 no IFMA Campus 
Santa Inês, tem sua prin-
cipal linha de pesquisa 
voltada para elaboração 
de projetos na área do 
setor público e privado.
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Dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 147.918.483 
eleitores brasileiros estão aptos a votar nas Eleições 
2020. 

Esses eleitores vão eleger novos prefeitos e ve-
readores em 5.569 municípios espalhados pelo país no 
pleito marcado para o dia 15 de novembro. Apenas o 
Distrito Federal e Fernando de Noronha não participam 
das eleições municipais. Os eleitores brasileiros que es-
tão registrados para votar no exterior também não par-
ticipam desse pleito, uma vez que o voto em trânsito só 
ocorre nas eleições gerais.

O número oficial de eleitores foi anunciado na 
manhã desta quarta-feira (5) pelo presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso, durante entrevista cole-
tiva. O Repositório de Dados Eleitorais (RDE) bem como 
a página com as estatísticas do eleitorado ficarão dispo-
níveis com a atualização na próxima sexta-feira (7).

EVOLUÇÃO DO ELEITORADO
Os números mostram que houve uma evolução 

de 2,66% do eleitorado em relação às últimas eleições 
municipais (2016), quando 144.088.912 pessoas esta-
vam aptas a exercer o direito de escolher seus repre-
sentantes políticos.

A Unidade da Federação que teve o maior au-
mento do eleitorado foi o Amazonas, que passou de 
2.320.326 eleitores para 2.503.269, representando 
uma evolução de 7,88%. O único estado que apresen-
tou redução no número de eleitores foi o Tocantins, que 
caiu 0,17% (em 2016 eram 1.037.063 e em 2020 serão 
1.035.289).

Estado com a maior população do país, São Paulo 
continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com 
33.565.294 eleitores. Houve um aumento de 2,69% do 
eleitorado paulista. Proporcionalmente, a capital de 
São Paulo representa também o maior município em 
número de eleitores, com 8.986.687 no total.

Já o município com o menor eleitorado é Ara-
guainha (MT), com 1.001 eleitores. Essa cidade tam-

bém foi o menor colégio eleitoral de 2016, perdendo 
o posto em 2018 para Serra da Saudade (MG). Agora, 
em 2020, volta a ser o menor. Outra curiosidade é que 
o município de Boa Esperança do Norte, também em 
Mato Grosso, realizará eleições para escolher prefeitos 
e vereadores pela primeira vez.

GÊNERO E NOME SOCIAL
A maioria do eleitorado é formada por mulheres, 

que representam 52,49% do total, somando 77.649.569. 
Os homens somam 70.228.457 eleitores, sendo 47,48% 
do total. De acordo com o ministro Barroso, esse dado 
justifica as ações adotadas tanto pelo Congresso Nacio-
nal como pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal no 
sentido de garantir o aumento do número de mulheres 
na política. Diversas ações foram adotadas nos últimos 
anos para garantir cotas de gênero para alcançar pelo 
menos 30% de candidaturas femininas, a fim de equili-
brar o número de eleitoras ao número de representan-
tes femininas em cargos eletivos.

Outros 40.457 eleitores não informaram o gêne-
ro ao qual se identificam, representando 0,03% do elei-
torado brasileiro. Desde 2018 a Justiça Eleitoral passou 
a permitir o uso do nome social no título de eleitor e, 
nestas eleições, 9.985 pessoas utilizarão esse direito no 
documento.

VOTO OBRIGATÓRIO E VOTO FACULTATIVO
Existem 133.377.663 eleitores com voto obriga-

tório e outros 14.538.651 cujo voto é facultativo. Entre 
os eleitores com voto obrigatório, a maior parte está na 
faixa etária de 35 a 59 anos, sendo 67.011.670 no total. 
Já os eleitores jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, 
somam 19.040.756 cidadãos.

O eleitorado com voto facultativo apresenta uma 
curiosidade: existem 65.589 idosos com mais de 100 
anos que estão com as obrigações eleitorais em dia e 
poderão ir às urnas.

Ainda sobre esses eleitores que não são obriga-
dos a votar, mas fazem questão de exercer a cidadania 
por meio do voto, estão 1.030.563 jovens entre 16 e 17 

anos; 8.784.004 idosos entre 70 a 79 anos; e 4.658.495 
idosos de 80 a 99 anos.

GRAU DE INSTRUÇÃO
A maior parte do eleitorado brasileiro infor-

mou ter o ensino médio completo, sendo 37.681.635 
(25,47%) nesta condição. Em seguida, outros 35.771.791 
eleitores (24,18%) disseram ter o ensino fundamental 
incompleto. Outros 22.900.434 (15,48%) possuem o 
ensino médio também incompleto. Apenas 10,68% do 
eleitorado brasileiro, ou seja, 15.800.520 concluíram a 
graduação superior.

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA
Enquanto em 2016 os eleitores com deficiência 

eram 598.314, neste ano, 1.158.234 declararam neces-
sitar de algum tipo de atendimento especial. Houve, 
portanto, uma evolução de 93,58% de eleitores com 
deficiência que pretendem votar este ano. Importante 
destacar que os dados consideram a declaração do ci-
dadão no momento em que se registrou como eleitor, 
ou seja, não significa que houve um aumento de pes-
soas com deficiência.

BIOMETRIA
Diante das medidas sanitárias adotadas a partir 

da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), a 
Justiça Eleitoral decidiu excluir o uso da biometria como 
meio de identificação nas eleições deste ano. No entan-
to, os dados mostram um avanço significativo na cole-
ta dos dados nos últimos quatro anos. Enquanto, em 
2016, 46.305.957 pessoas foram identificadas a partir 
das impressões digitais, em 2018, esse número saltou 
para 87.363.098 e, em 2020, já soma 117.594.975. Esse 
avanço significa que 79,50% dos eleitores brasileiros já 
estão identificados pela biometria. 

O ministro também informou outros dados du-
rante a entrevista coletiva, como o número de partidos, 
que atualmente são 33 devidamente registrados no 
TSE, e o número de zonas eleitorais em todo o país, que 
chega a 2.645. Ao todo, existem 473.527 urnas em con-
dição de uso para as eleições deste ano.

Brasil tem 147,9 milhões de eleitores 
aptos a votar nas Eleições 2020

A Agência Esta-
dual de Defesa Agro-
pecuária do Maranhão 
(AGED/MA) informa 
que os criadores de bo-
vinos e bubalinos têm 
até o dia 31 de agosto 
para comprovar a va-
cinação contra febre 
aftosa no escritório da 
AGED em que a proprie-
dade está cadastrada.

A novidade apre-
sentada pela AGED é 
que o criador pode op-
tar pelo agendamento 
para atendimento pre-
sencial em um dos es-
critórios da Agência ou, 
se preferir, pode fazer a 
comprovação de modo 
eletrônico, seguindo as 
orientações disponíveis 

no site da AGED (www.
aged.ma.gov.br), ne-
cessárias para realizar a 
comprovação. 

Até o momento, 
o Maranhão já vacinou 
80,50% do seu rebanho 
e é importante a cola-
boração do produtor 
para manutenção do 
status sanitário do Es-
tado que é de zona livre 
de aftosa com vacina-
ção.

Para comprova-
ção é importante que 
o produtor tenha em 
mãos seus dados pes-
soais, quantidade por 
faixa etária dos bovinos 
e bubalinos vacinados, 
nota fiscal comprovan-
do a compra da vacina 

e caso o criador tenha o 
georreferenciamento/
geolocalização de sua 
propriedade, as coorde-
nadas devem ser infor-
madas no ato da com-
provação.

Comprovação de 
vacinas contra raiva e 
brucelose

Re co m e n d a - s e 
que o produtor não 
deixe para comprovar 
no último dia do prazo, 
para evitar aglomera-
ção nos escritórios. A 
AGED informa, ainda, 
que o produtor pode 
aproveitar a oportuni-
dade para comprovar 
também as vacinações 
contra raiva e brucelose.

Quaisquer dúvi-

Produtores têm até o dia 31 para comprovar 
vacinação do rebanho contra febre aftosa

das para realizar a com-
provação, basta acessar 
o site da AGED (www.
aged.ma.gov.br) que 
possui os contatos de 

e-mails e telefones dos 
escritórios, além de in-
formações que estão 
disponíveis nas redes 
sociais da Agência. O 

telefone da ouvidoria 
também está disponí-
vel em caso de dúvidas, 
através do (98) 99132-
0441.
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A Universidade 
Estadual do Maranhão 
(UEMA) aprovou nes-
ta segunda-feira (03), 

por meio de reunião 
do Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão – 
CEPE/UEMA, o calendá-

rio de aplicação de pro-
vas do PAES/2021.

“Devido a situa-
ção de pandemia que 

vivemos o PAES foi al-
terado no seu formato, 
porém, não na sua es-
sência, que é a de sele-

Uema divulga calendário para 
a realização do PAES/2021

cionar candidatos para 
os cursos de graduação 
da UEMA e UEMASUL. 
Teremos como princi-
pais datas a publica-
ção das obras literárias 
no dia 17 de agosto de 
2020 e na mesma data 
o edital de isenção do 
pagamento da taxa de 
inscrição. O edital de 
inscrição será publica-
do em 26 de outubro 
de 2020 com as inscri-
ções on-line para o pe-
ríodo de 02 a 27 de no-
vembro 2020”, afirma a 
assessora de Seletivos 
e Concursos (ASCONS), 
Cristiane Pestana.

O Teste de Habili-
dade Específica para os 
candidatos que dese-
jarem concorrer a uma 
vaga no curso de Mú-
sica Licenciatura, será 
aplicado no dia 10 de 
janeiro de 2021.

As provas serão 
realizadas em etapa 
única, porém, em res-
peito as normas sani-
tárias vigentes, elas se-
rão aplicadas em dois 
dias consecutivos nos 
dias 28 de fevereiro de 
2021(domingo) e 01 de 
março de 2021 (segun-
da-feira).

As duas provas 
terão o mesmo perfil e 
grau de dificuldade. A 
divisão dos candidatos, 
por dia, deverá atender 
ao número de candi-
datos por curso/grupo 
oferecido pela UEMA 
e UEMASUL, de forma 
que haja um equilíbrio 
aproximado na quanti-
dade de candidatos por 
dia.

A divulgação do 
resultado final está pre-
visto para o dia  02 de 
abril de 2021.

O Governo do 
Maranhão começou 
nesta quinta-feira 
(6), a distribuição de 
chips de internet para 
alunos do 3º ano do 
ensino médio da rede 
pública estadual que 
estão se preparando 
para realizar as provas 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
Ao todo, 90 mil chips 
serão entregues no 
estado.

Os chips pos-
suem pacote de da-
dos com internet de 
20 GB e os alunos te-
rão acesso até janeiro 
de 2021, mês no qual 
será realizado as pro-
vas impressas e digi-
tais do Enem. Inicial-
mente, a distribuição 
deve a realizada em 
São Luís, mas a pre-
visão é que até o fim 
do mês de agosto, 
estudantes do 3º ano 
de todas as cidades 
maranhenses tenham 
recebido os chips.

A Secretaria de 

Estado da Educação 
(Seduc) afirma que 
a medida deve pro-
mover amplo acesso 
aos conteúdos digi-
tais que estão sendo 
disponibilizados por 
meio das aulas remo-
tas aos alunos afeta-
dos pela pandemia. O 
retorno das aulas pre-
senciais na rede pú-
blica do estado segue 
sem ter data definida, 
após ter sido adiado 
pela 5ª vez.

De acordo com 
Danilo Moreira, sub-
secretário de Educa-
ção, a entrega será 
feita pelos gestores 
escolares que vão re-
ceber a quantidade 
equivalente ao núme-
ro de matriculados. 
Ele afirma que a se-
cretaria não vai reali-
zar o controle do que 
será acessado com 
a internet pelos es-
tudantes, mas conta 
com a responsabilida-
de e consciência dos 
alunos.

Governo começa a distribuir 90 mil chips com internet 
para alunos do 3º ano afetados pela pandemia
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Na madrugada 
desta quinta-feira (6), 
um grupo fortemen-
te armado explodiu 
a agência do Brades-
co em Alto Alegre do 
Maranhão, a cerca de 
212 km de São Luís 
(veja no vídeo aci-
ma). A quantia levada 
pelos criminosos não 
foi divulgada e não há 
informações de feri-
dos.

Ao menos dois 
caixas eletrônicos fo-
ram explodidos du-
rante a ação e parte 

da agência ficou em 
chamas. Informações 
preliminares apon-
tam ainda que ao 
menos três homens 
estiveram na cidade 
com vários veículos e 
usaram dinamite na 
explosão.

Não é a primei-
ra vez que a cidade 
é alvo de criminosos 
que explodem agên-
cias bancárias. Em 
2012, uma agência do 
Bradesco foi explodi-
da e cerca de R$ 50 
mil foram roubados.

Criminosos explodem agência 
bancária de Alto Alegre do Maranhão

A Polícia Civil do 
Maranhão (PCMA), 
por meio da Delega-
cia de Homicídios e 
a Regional de Caxias, 
nesta quarta-feira (5), 
cumpriu o mandado 
de prisão de um sus-
peito de assassinar 
um homem que esta-
va na porta de casa, 

no dia 2 de junho des-
te ano, no bairro Pai 
Geraldo, em Caxias.

O crime teve 
como vítima fatal 
José Gedson Macha-
do Moura, que es-
tava na porta da sua 
residencia, quando 
foi alvejado por tiros 
de arma de fogo. A 

vítima chegou a ser 
levada com vida ao 
Complexo Hospitalar 
Municipal, mas não 
resistiu aos ferimen-
tos que lhe foram 
causados, vindo a 
óbito.

De acordo com 
o delegado Cesar Ve-
loso, titular da Dele-

gacia de Homicídios, 
“a princípio, a moti-
vação do crime esta-
ria envolvendo guer-
ra de facções“.

Após cumpri-
mento do mandado 
de prisão e interroga-
tório do suspeito, ele 
ficará em custódia no 
presídio local

Polícia Civil prende suspeito 
de assassinato em Caxias

A Polícia Civil do 
Maranhão (PC-MA) 
prendeu nesta terça-
-feira (4), um homem, 
de 41 anos, suspeito 
de abusar das próprias 
filhas. A prisão foi rea-
lizada no Anel Viário, 
região central de São 
Luís.

A denúncia foi 
feita pela mãe das ví-
timas e ex-esposa do 
suspeito. Na época dos 
abusos, as crianças ti-
nham 6 e 13 anos. Em 
depoimento à polícia, 
a mulher que não foi 
identificada, relatou 
que os abusos foram 
relatados pelas crian-
ças, mas como o sus-

peito era violento, ela 
tinha medo de fazer 
uma denúncia.

Após ser incen-
tivada por uma das fi-
lhas, que hoje tem 20 
anos, ela decidiu pro-
curar a delegacia. As 
investigações foram 
iniciadas pela Delega-
cia de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente 
(DPCA). Em seguida, 
um mandado de prisão 
preventiva foi expedi-
do contra o suspeito.

O homem foi en-
caminhado ao Sistema 
Penitenciário do Ma-
ranhão onde deve per-
manecer à disposição 
da justiça. Do G1 MA

HOMEM SUSPEITO DE ABUSAR SEXUALMENTE 
DAS PRÓPRIAS FILHAS É PRESO NO MARANHÃO
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A vereadora Irenildes Pinheiro 
Lopes, conhecida como Bobó, é a pré-
-candidata a vice-prefeita do grupo da 
empresária Anne Cleide Carcará que é 
pré-candidata a prefeita pelo PR nas elei-
ções desse ano em Pindaré Mirim.

A notícia foi confirmada ao Jornal 
do Vale pela própria empresária Anne 
Cleide Carcará. O anúncio oficial da cha-
pa será feita na convenção partidária com 
data a ser divulgada nos próximos dias. 

Irenildes Pinheiro Lopes é verea-

dora pelo PSB. Nas eleições de 2016 a 
parlamentar foi eleita em primeiro lugar 
com 1.131 votos, representando 5,8% do 
total da votação. Nas eleições de 2012 
Bobó também ficou em primeiro lugar, 
obtendo 1.003 votos, com uma diferença 

de 152 para a segunda colocada. Em 2016 
essa diferença foi ainda maior, de 237 vo-
tos.

A vereadora é esposa do ex-vice-
-prefeito e vereador de vários mandatos, 
Aldemir Lopes. 

Pindaré: Definida a pré-candidata a vice-
prefeita do grupo da pré-candidata a 

prefeita Anne Cleide Carcará

O Deputado Esta-
dual Felipe dos Pneus 
concedeu uma entre-
vista exclusiva para o 
Jornal do Vale e falou 
sobre diversos assuntos, 
dentre eles, as eleições 
deste ano em Santa Inês. 
O parlamentar ainda 
apresentou os projetos 
já desenvolvidos por ele 
durante esse primeiro 
mandato.

Veja abaixo a en-
trevista concedida ao 
jornalista William Junior.

Como você ava-
lia os seus mais de 500 
dias no legislativo mara-
nhense? 

Avaliação positiva, 
apesar de preferir que 
o povo faça essa análi-
se. De minha parte, me 
dediquei em totalidade. 
Estou explorando o limi-
te de atuação que cabe 
a um parlamentar. Sei 
que poderíamos ter fei-
to mais, no entanto, es-
tou com o sentimento de 
dever cumprido até ago-

ra... E com força de von-
tade para ir mais longe!

Quais os bene-
fícios já trouxe para a 
população durante esse 
mandato?

Como deputado, 
nossa atuação é na in-
dicação de ações ao 
Governo do Estado, ela-
boração de Projetos de 
Lei, por exemplo. Nesse 
contexto, contabilizamos 
até agora um volume de 
183 proposições, sendo 
119 indicações; 18 Pro-
jetos de Lei; 04 Projetos 
de resolução legislati-
va e 42 requerimentos. 
Para Santa Inês e região 
conseguimos 3 ambu-
lâncias, uma UTI Móvel, 
e mais recente a implan-
tação de uma Policlínica. 
E ainda as leis já sancio-
nadas. Uma delas é a do 
Programa Estadual de 
Combate à Violência Do-
méstica, por exemplo.

Quais os projetos 
ainda pretende trazer 
para o munícipio de San-

ta Inês ou para a Região 
do Vale do Pindaré?

Se tratando de 
Projetos, temos um que 
vai beneficiar todos os 
maranhenses, princi-
palmente os que atuam 
na agricultura familiar. 
Tenho um Projeto de Lei 
que já foi aprovado pela 
Comissão de Constitui-
ção e Justiça e está fal-
tando apenas ser votado 
pelos colegas deputa-
dos. É o projeto que cria 
o Programa Estadual Jo-
vem Empreendedor Ru-
ral, que vai oferecer edu-
cação empreendedora, 
capacitação técnica es-
pecífica, linha de crédito 
e difusão de tecnologia 
no campo.

Você é visto como 
um político ligado à re-
novação, o "deputado 
jovem" e seu nome tem 
sido muito cogitado em 
redes sociais e também 
pela cidade como uma 
boa opção para disputar 
as eleições para a pre-

feitura de Santa Inês. 
Afinal, você será ou não 
candidato a prefeito nas 
eleições desse ano?

Realmente tenho 
recebido de uma forma 
muito carinhosa, muitos 
pedidos da população 
de Santa Inês para que 
dispute às eleições mu-
nicipais. Eu fico grato e 
vejo que isso demonstra 
que estamos no caminho 
certo a que nos propo-
mos. Porque entrei na 
política por missão. Nes-
se sentido, lhe respondo 
dizendo que continuo à 
disposição do povo. Meu 
mandato é do povo e irei 
aonde o povo me enviar, 
se for para o bem de to-
dos.

Nos últimos dias 
se espalharam em gru-
pos de Whatsapp men-
sagens afirmando que 
você seria o candidato 
a prefeito do grupo polí-
tico da atual prefeita de 
Santa Inês, Vianey Brin-
gel. Isso procede?

Exclusivo! Deputado Felipe dos Pneus fala 
sobre as eleições 2020 em Santa Inês

Willian, nós esta-
mos vivendo uma época 
chamada de pós-verda-
de. Ou seja, das fakene-
ws. Devemos ter muito 
cuidado com as infor-
mações que circulam. 
Por exemplo, essa é uma 
delas. Eu não serei can-
didato do grupo de Brin-
gel. Aliás, estaria sendo 
incoerente com meu po-
sicionamento de renova-
ção, como você já men-
cionou anteriormente. 

Você já chegou a 
ser procurado para ser 
candidato de algum gru-

po político da cidade e 
qual seu futuro politica-
mente?

Você já reparou 
que o melhor profissional 
da empresa é o aquele 
que dar mais resultado? 
É o cara que todo mun-
do busca pedindo um 
auxílio em algo, porque 
todos acreditam muito 
em seu potencial? Assim 
também acontece na po-
lítica. E meu futuro po-
liticamente é continuar 
sendo esse excelente 
profissional em função 
da nossa gente.
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A preparação para 
as eleições municipais 
em Santa Inês já estão 
a todo vapor. Vários no-
mes já foram lançados, 
principalmente para dis-
putar uma vaga na Câ-
mara Municipal de Ve-
readores. São inúmeros 
pré-candidatos de vários 
segmentos que vão colo-
car seus nomes a dispo-
sição dos eleitores nas 
eleições desse ano.

A disputa para 
assumir a prefeitura da 
cidade também vai ser 
grande. O ex-deputado 
por três mandatos e ex-
-prefeito de Santa Inês, 
o médico Ribamar Alves 
usou suas redes sociais 
para anunciar que tam-
bém é pré-candidato a 
prefeito de Santa Inês 
nas eleições em novem-
bro.

"A voz do coração 
fala mais alto❤", escre-
veu Ribamar Alves nas 
redes sociais, confirman-
do a sua pré-candidatura 
a prefeitura da cidade. O 
primeiro turno das elei-
ções será no dia 15 de 
novembro e o segundo 
dia 29 de novembro.

RIBAMAR ALVES ANUNCIA QUE É PRÉ-
CANDIDATO A PREFEITO DE SANTA INÊS

Poucas pala-
vras. Muitas vezes 
a resposta é a varia-
ção da sonoridade 
do “hum”, que ora 
afirma, ora ques-
tiona e em outras 
vezes impõe ou 
proíbe. Só é capaz 
de fazer uma coisa 
ao mesmo tempo... 
Mas não é o ar de 
durão que torna o 
pai em herói, e sim 

MEU JEITO PAI DE COMUNICAR

POR PEPERO CALDAS*

todo o esforço para 
suprir as necessida-
des da família. É a 
garra dele que fasci-
na!

Os pais estão 
dialogando mais 
com os filhos nos 
dias atuais. No en-
tanto, é natural do 
homem falar menos 
do que a mulher. 
Essa é uma herança 
genética. De acordo 
com a ciência, nos 
tempos remotos os 
homens das caver-
nas eram responsá-
veis pelo alimento. 
Então passavam a 
maior parte do tem-
po caçando. O que 
exigia muito silên-
cio e concentração 
nos movimentos da 
presa. Daí ficou no 

homem a visão em 
tubo e poucas pala-
vras. Já a mulher ti-
nha a missão de cui-
dar dos filhos, dar 
atenção para cada 
um deles e ainda fi-
car atenta aos pre-
dadores. Multitare-
fa? Ainda hoje...

O jeito de se co-
municar do homem 
é racional e direto, o 
que às vezes parece 
que ele não é emoti-
vo. Mas, esse é o pa-
drão do homem de 
se comunicar. É pre-
ciso que entenda-
mos esse perfil para 
que a comunicação 
com ele seja mais 
assertiva. Se você é 
homem e está lendo 
esse artigo, minha 
dica é: esforce-se 

para conversar mais 
com seus filhos, fa-
mília e amigos. Mes-
mo aqueles assuntos 
que você ache sem 
sentido ou bobo; 
responda aquelas 
perguntas que pa-
recem retóricas por-
que você respondeu 
antes; saia um pou-
co do seu mundo e 
ingresse no fantásti-
co mundo imaginá-
rio do seu filho; diga 
diariamente o quan-
to ama seus filhos, 
dando mais carinho 
e atenção; elogie 
sua esposa com de-
talhes e não só com 
o enfático “está lin-
da”. 

Se você é mu-
lher, já sabe como li-
dar melhor com ele. 

Basta ser mais obje-
tiva! 

Um alegre e 
encantador feliz dia 

dos pais!!!
*Pepero Caldas 

é jornalista e consul-
tor em oratória
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PRÓXIMA LIVE
No último do-

mingo aconteceu a 
live do jovem cantor 
Victor Lucas. A trans-
missão foi realizada 
pelo canal no youtu-

be, Pindaré Divulga-
ções. O vocalista can-
tou vários músicas da 
atualidade e também 
muitas que já fizeram 
sucesso. Houve ain-

da a participação do 
cantor Kachin Safadão 
e Henrique Braia. Du-
rante a live teve ain-
da o sorteio de vários 
brindes. 

LIVE REALIZADA

ANIVERSÁRIOS

Parabéns e muitas felicidades 
ao Dj Whiskley do Mará que 

completou mais uma primavera no dia 
1º de agosto. Tudo de bom, grande 
profissional!

Quem também completou 
mais uma primavera foi a 

prefeita de Santa Inês, Vianey Bringel. 
A gestora é do dia 5 de agosto. Para-
béns!

Os parabéns dessa edição do 
Jornal do Vale vai também 

para a advogada Deysiane Gomes de 
Pindaré Mirim. Ela celebrou mais um 
ano de vida no dia 3 de agosto. Felici-
dades!
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CONTATOS:
(98) 98227-5495

contatomidiadovale@hotmail.com


