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EXCLUSIVO! SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE FALA SOBRE A SITUAÇÃO DA COVID-19 

EM SANTA INÊS E DEMAIS CIDADES DO MA

Secretário de Estado da Saúde fala em entrevista ao Jornal do Vale sobre o enfrentamento da pandemia no estado com destaque para Santa Inês
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SEPULTADO NA ZONA 
RURAL DE PINDARÉ MIRIM 
O CORPO DO EX-PREFEITO 

DE TUFILANDIA, DR 
RAIMUNDO NETO

O médico e ex-prefeito de Tufilândia, Raimundo Alves  Lima Neto, morreu vítima de Covid-19
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Acesso ao fórum de Pindaré 

Mirim é fechado após 
contaminação por Covid-19

Também ficam suspensos o acesso de usuários e servidores às dependências 
do fórum – com exceção dos profissionais de vigilância e guarda
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FOI NOTÍCIA
Olá, caros leitores(as)! Esta-

mos de volta com mais uma edição 
do Jornal do Vale. Essa já a décima 
quinta edição. O nosso jornal digital 
tem chegado a leitores(as) de Alto 

Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Iga-
rapé do Meio, Bela Vista, Monção, 
São João do Caru, Tufilândia, Santa 
Luzia, Santa Inês e Pindaré e todos 
ficando muito bem informados. São 

mais de 50 grupos de Whatsapp das 
cidades da região, além dos com-
partilhamentos no Facebook e no 
Blog Portal Pindaré. Então chegou a 
hora de se informar. Boa leitura!

MARANHÃO RECEBE MAIS 62.400 DOSES 
DA VACINA CORONAVAC

Na manhã de quarta-feira, 3, o Maranhão 
recebeu 62.400 novas doses da vacina CoronaVac, 
produzida no Brasil pelo Instituto Butantã, esse é 
o quinto lote de imunizantes que chega no esta-
do, até o momento, foram recebidas 448 mil doses 
(CoronaVac e AstraZeneca). No entanto, ainda na 
quarta-feira, por meio de entrevista à imprensa, o 
governador do estado, Flávio Dino (PCdoB), anun-
ciou que apenas municípios que comprovarem 
pelo menos 60% de cobertura vacinal, poderão re-
ceber novas remessas, segundo a atualização de 2 
de março do site da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), somente 22% das 217 cidades do estado já 
alcançaram tal marca.

Dino tomou a medida com base na baixa taxa 
de doses aplicadas no estado, essa taxa difere e 
muito do número de doses enviadas para os muni-
cípios. De 448 mil vacinas enviadas, apenas 202 mil 
já foram aplicadas, segundo o Sistema de Informa-
ções do Programa Nacional de Imunizações (SI-P-
NI), no qual os números devem ser atualizados dia-
riamente. No site da SES, até a atualização do dia 2 
de março, apenas 48 cidades maranhenses haviam 
cumprido 60% de cobertura.

“O município recebe as vacinas, ao recebê-las 
aplica e tem o dever de alimentar o sistema infor-
matizado do Ministério da Saúde. Nós não pode-
mos lutar por mais vacinas enquanto no sistema as 
vacinas não aparecem como aplicadas”, ressaltou 
Dino. A medida foi oficializada no decreto estadual 
de número 36.531, assinado logo após a coletiva do 
governador.

Vacinas recebidas
As vacinas que chegaram na Rede de Frio Es-

tadual ontem, serão destinadas a imunização de 
29.675 pessoas – visto que a CoronaVac requer a 
aplicação de duas doses para surtir efeito –, entre 
trabalhadores da saúde e pessoas com idade de 80 
a 84 anos.

O Estado, procurou a SES para confirmar quais 
municípios receberão novas remessas do imunizan-
te, porém, até o momento do fechamento desta 
edição, não obteve resposta da pasta.

Novos leitos
Além dessa medida quanto a distribuição de 

novas doses de vacina, o governador anunciou ou-
tras medidas de combate à Covid-19. Uma delas é 
sobre a aquisição de novos leitos para a rede esta-
dual de saúde.

O Hospital das Clínicas Integradas (HCI) rece-
berá, até a próxima semana, 72 novos leitos para 
amparar os enfermos da Covid-19. Também rece-
berá 48 novos leitos o HCM. O Centro de Saúde Ge-
nésio Rego contará com mais oito leitos.

Em Imperatriz o hospital de campanha ga-
nhará 60 leitos, além do macrorregional que rece-
berá 10. As cidades de Açailândia, Bacabal, Caxias 
e Codó também receberam novos leitos para tratar 
os doentes com coronavírus, essa será uma parce-
ria entre o estado e prefeituras municipais.

ABERTO O PRAZO PARA ENTREGAR 
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

Desde a segunda-feira (1º), o contribuinte 
pode começar a prestar contas com o Leão. Nesta 
segunda-feira começa o prazo de entrega da De-
claração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 
(ano-base 2020). O programa para computador 
está disponível na página da Receita Federal na in-
ternet desde a última quinta-feira (25).  

O prazo de entrega vai até as 23h59min de 
30 de abril. Neste ano, o Fisco espera receber 
32.619.749 declarações. No ano passado, foram 
enviadas 31.980.146 declarações.

Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das 
declarações terão restituição de imposto, 21% não 
terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão 
imposto a pagar.

Assim como no ano passado, serão pagos cin-
co lotes de restituição. Os reembolsos serão distri-
buídos nas seguintes datas: 31 de maio (primeiro 
lote), 30 de junho (segundo lote), 30 de julho (ter-
ceiro lote), 31 de agosto (quarto lote) e 30 de se-
tembro (quinto lote).

Novidades
As regras para a entrega da declaração do Im-

posto de Renda foram divulgadas na semana passa-
da pela Receita. Entre as principais novidades, está 

a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial 
para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros 
rendimentos tributáveis e a criação de três campos 
na ficha “Bens e direitos” para o contribuinte infor-
mar criptomoedas e outros ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas, os bancos e de-
mais instituições financeiras e os planos de saúde 
fornecerem os comprovantes de rendimentos aca-
bou na última sexta-feira (26). O contribuinte tam-
bém deve juntar recibos, no caso de aluguéis, de 
pensões, de prestações de serviços, e notas fiscais, 
usadas para comprovar deduções.

PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTE NAS 
REFINARIAS DE 4,8% NA GASOLINA E 5% 

NO DIESEL

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira 
(1º de março), novo reajuste nas refinarias de 4,8% 
na gasolina e 5% no diesel. Isso significa uma alta de 
R$ 0,12 no preço da gasolina para R$ 2,60 por litro 
e um acréscimo de R$ 0,13 no diesel para R$ 2,71 
por litro. O reajuste passou a valer nesta terça (2).

Já o preço médio do gás de cozinha (GLP) 
para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,05 por 
kg (equivalente a R$ 39,69 por 13kg), refletindo um 
aumento médio de R$ 0,15 por quilo (equivalente a 
R$ 1,90 por 13kg).

No ano, a gasolina já aumentou 42%, enquan-
to o diesel subiu 34% nas refinarias. Isso significou 
um avanço de 8,8% da gasolina nos postos de com-
bustíveis no ano até esta segunda-feira. Se a alta 
anunciada nesta segunda-feira for repassada inte-
gralmente, a alta nas bombas de gasolina passará 
a ser de 14%.

Com a alta anunciada nesta segunda, chega 
ao fim a defasagem de 5% entre o preço da gasoli-
na praticado pela Petrobras e o quanto o combus-
tível deveria custar caso estivesse completamente 
alinhado com as cotações internacionais, segundo 
cálculos da corretora Ativa.

Aliás, o avanço dos preços foi o estopim para 
o presidente Jair Bolsonaro anunciar a substituição 
de Roberto Castello Branco pelo general Joaquim 
Silva e Luna no comando da Petrobras, em suas re-

O prazo de entrega vai até as 23h59min de 30 de abril

O reajuste passou a valer na terça (2)



Página 03

FOI NOTÍCIA
Sexta-feira, 05 de Março de 2021

des sociais, um dia depois do mais recente aumen-
to. 

A equipe do general já entrou em contato 
com a Petrobras para iniciar o processo de transi-
ção para a nova gestão da companhia, que deve ser 
iniciada entre o final de março e o início de abril. O 
Conselho de Administração da Petrobras aprovou a 
realização de uma assembleia de acionistas da para 
aprovar o nome de Luna como conselheiro. O passo 
seguinte será elegê-lo presidente, no lugar de Cas-
tello Branco.

Em teleconferência com analistas para apre-
sentar os resultados trimestral e anual da compa-
nhia, realizada na última quinta-feira (25), Castello 
Branco defendeu a política de preços de combustí-
veis da estatal, a Política de Paridade Internacional 
(PPI).

"É surpreendente dedicarmos tanta atenção 
ao tema da PPI no século 21. Petróleo é commodity, 
cobrada em dólar, não há como fugir", afirmou. "A 
empresa ainda é muito endividada, em dólar; como 
conciliar com receita em real?", disse o executivo, 
acrescentando que se o Brasil quer ser uma econo-
mia de mercado, tem que ter economia de merca-
do.

Por falar em resultado, a Petrobras teve o 
maior lucro trimestral da história das empresas de 
capital aberto no Brasil, segundo a empresa de aná-
lises econômicas Economatica. O lucro líquido foi 
de R$ 59,9 bilhões, um aumento de mais de 634% 

em relação ao mesmo período de 2019, quando ha-
via lucrado R$ 8,15 bilhões. Da CNN Brasil.

BOLSONARO SANCIONA MEDIDA 
PROVISÓRIA QUE BUSCA REDUZIR 

TARIFA DE ENERGIA ATÉ 2025

 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma 
medida provisória para tentar reduzir a tarifa para 
os consumidores de energia elétrica até 2025, reto-
mar as obras da usina nuclear Angra 3 e modificar 
regras de incentivos a empreendimentos com base 
em energia limpa. A nova lei foi publicada na ter-
ça-feira (2) no "Diário Oficial da União". O texto foi 
aprovado com dois vetos.

A lei destina recursos para a Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE), que é um fundo do 
setor elétrico que paga programas de subsídio, en-
tre os quais o Luz para Todos e o desconto na tarifa 
para irrigação.

O dinheiro da CDE tem origem na tarifa de 
energia elétrica paga pelos consumidores de todo 
o Brasil, mas, por lei, também pode ter origem em 
recursos do Tesouro Nacional.

Atualmente, todo o recurso da CDE, que cus-
ta mais de R$ 20 bilhões por ano, vem das tarifas 
de energia. Com outra fonte, o impacto do fundo 
na conta de luz pode ser menor, o que reduzirá os 
reajustes.

A nova lei prevê a transferência dos saldos 
não utilizados dos recursos que as concessionárias 
de energia elétrica (geração, transmissão e distri-
buição) devem aplicar anualmente em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e eficiência.

A medida foi aprovada na Câmara dos Depu-
tados no dia 16 de dezembro de 2020 e no Senado 
em fevereiro de 2021.

A lei destina recursos para a Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), que é um fundo do setor elétrico que 

paga programas de subsídio
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Foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 
03, no Povoado Colônia Pimentel, zona rural de 
Pindaré Mirim, o corpo do médico e ex-prefeito 
de Tufilandia, Drº Raimundo Alves Lima Neto, 
que morreu na última terça-feira,02, no Hospital 
São Domingos, em São Luís, em decorrência da 
covid-19. 

O cortejo iniciou em Santa Inês e seguiu até 
o município de Tufilandia, onde houve rápidas ho-
menagens e de lá seguiu até a Colônia Pimentel, 
povoado onde nasceu o médico. O sepultamento 
foi marcado por muita emoção e comoção.

MATÉRIA CORRELATA
O médico e ex-prefeito de Tufilândia, Rai-

mundo Alves Lima Neto, morreu vítima de Co-
vid-19 em um hospital em São Luís, onde estava 
internado desde o mês de janeiro.

Doutor Neto, como era conhecido, tinha 54 
anos foi prefeito de Tufilândia de 2013 a 2017. 
Atualmente ele morava no município de Santa 
Inês e atuava como médico na região.

Raimundo Alves Lima Neto deixa mulher e 
cinco filhos.

SEPULTADO NA 
ZONA RURAL 
DE PINDARÉ 

MIRIM O 
CORPO DO EX-
PREFEITO DE 
TUFILANDIA, 

DR RAIMUNDO 
NETO

O médico e ex-prefeito de Tufilândia, Raimundo Alves
 Lima Neto, morreu vítima de Covid-19

A Prefeitura de 
Santa Inês iniciou uma 
série de atividades para 
comemorar os 54 anos 
de independência do 
município. Segundo 
o Prefeito, Felipe dos 
Pneus (Republicanos), as 
ações serão realizadas 
durante todo este mês 
como parte da campa-
nha “Nossa Força, Nossa 
Gente”.

“O nosso maior 
tesouro é nossa gente. 
Tudo que avançamos 
até agora foi pela força 
do nosso povo, desde 
aquelas pessoas nasci-
das aqui a quem deixou 
brotar em seu coração 
o amor por Santa Inês. 
E agora, Poder Público 
e o povo numa mesma 
sintonia, vamos ter o de-
senvolvimento que sem-
pre almejamos” – desta-
ca o Prefeito.

SORRISO DE 
ORGULHO
A primeira ação 

comemorativa pelos 54 
anos de Santa Inês foi 
realizada na zona rural 
do município. Os mo-
radores dos povoados 
Jussaral do Capistrano 
e Calango receberam 
atendimentos odontoló-
gicos.

NOVO VISUAL E 
SEGURANÇA

Na terça-feira, 2, 
os profissionais da lim-
peza e da infraestrutura 
receberam EPI’s (Equi-
pamento de Proteção 
Individual) e novos uni-
formes. A entrega foi 
simbólica no auditório 
da prefeitura para evitar 
aglomerações. Participa-
ram alguns vereadores 
representando o Po-
der Legislativo, além do 
Prefeito e Vice-Prefeito, 
Sirino Rodrigues e secre-
tários.

FESTIVAL DE 
TALENTOS
O Departamen-

to de Cultura realiza o 

Santa Inês completa 54 
anos e prefeitura realiza 
ação durante todo o mês

Os profissionais da limpeza e da infraestrutura receberam 
EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e novos uniformes

primeiro Festival de Ta-
lentos – edição virtual. 
Os interessados podem 
participar nas categorias 
música, dança, poesia, 
pintura e artesanato. 
Para participar, o can-
didato deve publicar 
um vídeo com duração 
mínima de 1 minuto e 
máxima de 2 minutos. A 
publicação deve ser em 
sua rede social e marcar 
as páginas da Prefeitura 
e do Departamento de 
Cultura. Um dos critérios 
para participar do fes-

tival é morar em Santa 
Inês. O vídeo também 
deve ser encaminhado 
ao whatsApp 98 98730 
9426. A votação será 
popular e por corpo de 
jurados.

ANIVERSÁRIO
Santa Inês comple-

ta 54 anos no dia 14 de 
março. Neste dia é feria-
do municipal. A progra-
mação oficial ainda não 
foi divulgada, mas ao 
que tudo indica, não ha-
verá atividade presencial 
por causa da pandemia.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nico-
lau, recebeu, na manhã de segunda-feira, 1º, a visi-
ta institucional da prefeita de Bom Jardim, Cristiane 
Varão, na sede do Ministério Público do Maranhão, 
em São Luís.

Ela agradeceu a receptividade do chefe do 
MPMA e a disposição em manter o diálogo institu-
cional. “Viemos para mostrar o nosso interesse em 
trabalhar com o Ministério Público, haja vista que 
esse órgão tem atuado com muita transparência 
para promover o desenvolvimento do Maranhão. 

Prefeita de Bom Jardim faz visita institucional 
ao Ministério Público do Maranhão

Diálogo institucional foi o tema do encontro

Também reafirmamos nosso comprometimento 
com a administração pública”.

Na avaliação de Eduardo Nicolau, a possibili-
dade de manter um diálogo aberto e voltado para 
os interesses públicos deve nortear o relaciona-
mento com os gestores. “Agradecemos a visita e 
nos colocamos à disposição para colaborar com os 
prefeitos.
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O presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e secretário de Estado 
do Maranhão, Carlos Lula, fala em 
entrevista ao Jornal do Vale sobre 
o enfrentamento da pandemia no 
estado, cobertura vacinal, a neces-
sidade diária de avaliação dos ca-
sos de infecção por covid-19, dos 
indicadores epidemiológicos e as 
novas medidas de combate à co-
vid-19 estabelecidas pelo decreto 
n.º 36.531, sancionado esta sema-
na pelo governador Flávio Dino. A 
medida, decretada pelo Executivo 
Estadual, começa a valer hoje, sex-
ta-feira (5) e prossegue até 14 de 
março. 

Como as medidas adotadas 
pelo decreto podem ajudar na 
redução da transmissão da co-
vid-19? 

Carlos Lula – “Adotamos me-
didas que evitem o colapso dos sis-
temas de saúde e evitem as mor-
tes. Nunca tantos estados viveram 
a situação de estar à beira do co-
lapso ao mesmo tempo. 

O enfrentamento da pande-
mia exige um esforço conjunto: Es-
tado, Municípios e a sociedade civil 
visando à redução risco da trans-
missão da doença e outros agra-
vos. No Maranhão, entre 5 e 14 de 
março, serão intensificadas a apli-
cação de medidas restritivas e de 
distanciamento social para reduzir 
a disseminação do coronavírus. O 
governador Flávio Dino suspen-
deu temporariamente eventos em 
geral, a exemplo de festas shows, 

jatares festivos, confraternizações, 
bem como aulas presenciais de 
instituições de ensino e atividades 
presenciais nos órgãos e entidades 
vinculadas ao Poder Executivo Es-
tadual. A melhor saída contra esse 
tipo de inimigo é através da imu-
nização, uso de máscara e distan-
ciamento social. A vida ainda não 
voltou ao normal”. 

A ocupação dos leitos de UTI 
do Hospital Macrorregional To-
mas Martins atingiu, praticamen-
te, a capacidade total. Há a possi-
bilidade de reativarem o Hospital 
de Campanha? Diante dessa si-
tuação, o que deve ser feito pela 
SES? 

Carlos Lula – “Temos que 
lembrar que a nossa guerra não 
deve ser uns contra os outros, mas 
sim em favor de outros. Estamos 
colocando em prática todas as es-
tratégias que estão ao nosso al-
cance para o atendimento a quem 
precisa na região de Santa Inês. 
A expansão dos leitos exclusivos 
para covid-19 também faz parte 
dos investimentos que vêm sendo 
executados para ampliar cada vez 
mais a assistência especializada. É 
preciso, sobretudo, colocar o inte-
resse público à frente de qualquer 
outra coisa. E diante desse quadro, 
se for necessário, faremos a trans-
ferência dos pacientes graves para 
leitos estaduais no município de 
Santa Luzia e Viana. Esse trabalho 
é fortalecido também com o servi-
ço de UTI Aérea.

A SES já estuda a possibilida-

de de adotar o sistema de lockdo-
wn no estado?

Carlos Lula – “É sempre bom 
lembrar que nossa missão é tornar 
cada vez mais acessível os serviços 
de saúde a todos os cidadãos. O 
Governo do Maranhão adotou no-
vas medidas específicas de comba-
te à covid-19, onde visam reduzir 
a taxa de transmissão do novo co-
ronavírus no estado pautadas no 
decreto n.º 36.531. Por exemplo, 
no âmbito municipal, para receber 
novas doses de vacinas, os gesto-
res devem comprovar a aplicação 
de pelo menos 60% das doses re-
passadas pela SES. Isto deve ser 
encarado como um compromisso 
de todos. É esse o nosso objetivo”

Qual a orientação da SES 
para a população maranhense 
nesse momento tão delicado e 
preocupante?

Carlos Lula – “Estamos traba-
lhando para resolver a crise sanitá-
ria. Para proteger nossas vidas no 
dia a dia: uso da máscara, higie-
nização das mãos, de roupas, sa-
patos, alimentos, distanciamento 
social e adesão a vacinação para 
os grupos prioritários. Os cuidados 
básicos devem ser mantidos.”

Casos suspeitos 
Sobre o fluxo de atendimen-

to na rede estadual para a identifi-
cação e o monitoramento da nova 
variante do SARS-CoV-2, os casos 
suspeitos de infecção pela nova 
variante serão identificados a par-
tir da consulta em uma das portas 
de entrada para atendimento a pa-

cientes com sintomas da Covid-19. 
No interior do estado, o fluxo de 
atendimento tem início em Uni-
dades Básicas de Saúde definidas 
pelos municípios. Todos os muni-
cípios foram orientados a respeito 
da Nota Técnica da SES que orienta 
essa assistência específica.

Nova variante
O primeiro caso da Variante 

P.1 no estado foi de uma de uma 
pessoa do sexo feminino, de 35 
anos, residente do município de 
Paço do Lumiar, sem histórico de 
viagem. A paciente apresentou 
sintomas suspeitos da Covid-19 
com tosse, mialgia, perda de olfato 
e paladar. A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) monitora novos ca-
sos suspeitos de nova variante da 
Covid-19 no Maranhão. Ainda na 
primeira semana de março, o La-
boratório Central de Saúde Pública 
do Maranhão (LACEN-MA) enca-
minhou 47 amostras para análise 
do Instituto Evandro Chagas, em 
Belém (PA). 

Vacinação
 Desde o início da pandemia, 

o Maranhão recebeu sete remes-
sas do imunizante, um total de 
448.040 doses de vacinas, sendo 
98 mil da AstraZeneca e 350.040 
da CoronaVac. Quanto à vacinação 
por municípios, essas informações 
são disponibilizadas diariamente 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
e podem ser consultadas no Painel 
de Vacinação do Maranhão, atra-
vés do site: https://painel-covid19.
saude.ma.gov.br/vacinas.

EXCLUSIVO! Secretário de Estado da Saúde fala sobre a 
situação da Covid-19 em Santa Inês e demais cidades do MA

Secretário de Estado da Saúde fala em entrevista ao Jornal do Vale sobre o enfrentamento da pandemia no estado com destaque para Santa Inês
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Na semana passada, o prefeito de Pin-
daré Mirim Alexandre Colares, o Secretário 
de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Marcos Andrade e o Diretor Téc-
nico do Sebrae, Dr. Mauro Borralho estiveram 
reunidos na sede do órgão, em São Luís. Em 
pauta, a atuação do Sebrae no município no 
biênio 2021/2022.

Na oportunidade, foi assinado o con-
vênio entre as partes para desenvolver o 
Programa Cidade Empreendedora, que tra-
rá inúmeros benefícios para a nossa cidade 
e principalmente para os empreendedores 
que mantém funcionando os seus negócios.

“A atuação do SEBRAE este ano em 
Pindaré Mirim ela se dará de forma diferen-
te, através do convênio prefeitura e com o 
nome de Cidade Empreendedora vamos 
trazer muito mais benefícios para os nossos 
empreendedores e empreendedoras, que 
aqui estão instalados… Treinamentos, orga-
nizações, consultorias, facilidade de acesso 
a crédito, facilidade de acesso a consultoria, 
enfim todos os procedimentos necessários 
para que a empresa consiga se desenvolver 
e consequentemente a Prefeitura vai estar 

proporcionando aos seus munícipes a gera-
ção de emprego e renda, evitando sinto mui-
to das pessoas tenham que se deslocar da 
nossa cidade para conseguir emprego. Esse 
é um dos grandes objetivos desse programa 
Cidade Empreendedora, que já foi assinado 
o convênio com a Prefeitura Municipal e vai 
ser desenvolvido a partir do começo de abril”, 
destacou o secretário de Ciências, Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico, Marcos An-
drade.

O Programa Cidade Empreendedora 
oferece três pacotes de soluções que podem 
ser contratadas pelo poder público, confor-
me as necessidades dos municípios. As so-
luções oferecem um atendimento integrado 
de gestão abrangendo os eixos Desburocra-
tização, Atores do Desenvolvimento, Sala do 
Empreendedor, Compras Públicas, Educação 
Empreendedora, Pesquisa e Planejamento 
Estratégico, Plano de Desenvolvimento Eco-
nômico e Mapeamento de Oportunidades. 
Em todos os municípios participantes, o Se-
brae executará todas as soluções previstas 
para o programa em um período de 18 me-
ses.

Prefeitura de Pindaré 
Mirim adere o Programa 
Cidade Empreendedora 

do Sebrae

O programa trará inúmeros benefícios para a nossa cidade e principalmente para os em-
preendedores que mantém funcionando os seus negócios

Em novo decreto, Prefeitura de 
Santa Inês anuncia medidas para 

conter o avanço da covid-19
Passam a valer a partir de hoje, sexta-

-feira, 5, as novas medidas emergenciais de 
combate ao Covid-19 em Santa Inês, conforme 
o Decreto Nº 07, publicado na noite de quar-
ta-feira. O novo decreto restringe os horários 
de funcionamento de serviços considerados 

não-essenciais, regula a demanda em 50% da 
capacidade de atendimento de alguns estabe-
lecimentos e suspende atividades que podem 
gerar aglomeração, como shows, aniversários, 
casamentos, palestras e seminários, por exem-
plo. Veja:
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Diante do fato de 
que quatro servidores 
que estavam no reveza-
mento do atendimento 
foram acometidos pela 

Covid-19, e mais três que 
apresentam sintomas 
estão com pendência de 
confirmação de exame, 
foi suspenso o expedien-

te presencial no Fórum 
da Comarca de Pindaré-
-Mirim, esta semana.

Também ficam 
suspensos o acesso de 

Acesso ao fórum de Pindaré Mirim é 
fechado após contaminação por Covid-19

Também ficam suspensos o acesso de usuários e servidores às dependências 
do fórum – com exceção dos profissionais de vigilância e guarda

usuários e servidores às 
dependências do fórum 
– com exceção dos pro-
fissionais de vigilância e 
guarda – e os prazos pro-
cessuais dos processos 
físicos que tramitam na 
Vara Única de Pindaré-
-Mirim, durante o perío-
do de 3 a 16 de março.

A medida foi de-
terminada pelo juiz dire-
tor do fórum, Thadeu de 
Melo Alves, por meio da 
Portaria-TJ 952/2021, 
de 2 de março, consi-
derando o agravamento 
dos casos de Covid-19 
na cidade, que levou ao 
fortalecimento das me-
didas de distanciamen-
to por meio do Decreto 
Municipal.

A partir de se-

gunda-feira (08), até o 
dia 17 de março, entra-
rá em vigor a Portaria 
195/2021, do Tribunal 
de Justiça, que determi-
na a suspensão de todas 
as atividades presen-
ciais, judiciais e adminis-
trativas, no âmbito de 
todo o Poder Judiciário 
do Maranhão.

De acordo com 
essa última portaria, as 
unidades administrati-
vas e judiciárias em todo 
o estado funcionarão 
remotamente, das 8h 
às 18h, sendo vedada a 
realização de audiências 
e sessões presenciais, 
mantidas as audiên-
cias e sessões remotas. 
O plantão judiciário 
ordinário do 1º grau 

também funcionará re-
motamente, por meios 
eletrônicos.

TRABALHO 
REMOTO

Os servidores e 
magistrados atuarão 
por meio de trabalho 
remoto. O atendimen-
to externo ocorrerá 
pelos seguintes meios 
alternativos: whatsapp 
(98) 3654-2245; tele-
fone (98) 98915-1188 
e e-mail vara1_pmir@
tjma.jus.br.

Assessoria de Co-
municação

Corregedoria Ge-
ral da Justiça

a s s c o m _ c g j @
tjma.jus.br

a s s c o m c g j @
gmail.com

Conforme a Resolução 02/2021, 
os trabalhos na Câmara de Vereadores de 
Santa Inês estão suspensos de hoje, dia 05 
até o próximo dia 14 de março, em razão 
do estado de calamidade pública provoca-
da pela pandemia de covid-19 e com base 
nos decretos municipais e estadual divulga-
dos essa semana.

De acordo com a resolução fica sus-

pensa a circulação e o atendimento ao pú-
blico durante o período de suspenso e os 
trabalhos dos parlamentares deve ser fei-
tos no formato home office.

As sessões ordinárias realizadas às 
sextas-feiras estão mantidas mas com aces-
so restrito ao público, com a participação 
dos vereadores e apenas dos funcionários 
essenciais para o andamento dos serviços.

Câmara de Vereadores de Santa Inês suspende 
as atividades parlamentares por conta da 

pandemia de covid-19; sessões estão mantidas

As sessões ordinárias realizadas às sextas-feiras  estão mantidas mas com acesso restrito ao público
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O Governo do Estado divulgou, 
nesta terça (2), edital com 5.490 va-
gas para cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FICs) e/ou oficinas a se-
rem ofertadas nas Unidades Vocacio-
nais do Instituto de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão (IEMA), 
instituições, associações, sindicatos 
e municípios parceiros. As inscrições 
são gratuitas e iniciaram nesta quinta-
-feira (4) e seguem até o dia 9 (terça-
-feira), de forma presencial.

A ação integra o Programa Ma-
ranhão Profissionalizado, lançado 
recentemente pelo governador Flá-
vio Dino para criar oportunidades de 
profissionalização, em diversas mo-
dalidades da Educação Profissional e 
Eixos Tecnológicos para promoção da 
formação integral e profissional de 

adolescentes, jovens e adultos, com 
vistas à geração de emprego, renda e 
fortalecimento dos arranjos produti-
vos e potenciais econômicos locais e 
regionais do Maranhão.

VAGAS EM PINDARÉ
O IEMA vocacional Engenho 

Central, em Pindaré Mirim está ofe-
rencendo três cursos, sendo: Atuação 
para Cinema e Produção literária: Es-
crita Criativa e Edição de Vídeo.

As inscrições são gratuitas e 
iniciaram nesta quinta-feira (4) e se-
guem até o dia 9 (terça-feira), de for-
ma presencial no IEMA Vocacional En-
genho Central, das 07:30h às 12h, das 
13:30h às 17:30h e das 19h às 21h. 
Serão 40 vagas para cada curso.

A confirmação de matrícula será 
nos dias 11 e 12/03/2021.

Abertas 120 vagas para cursos no IEMA 
Vocacional Engenho Central em Pindaré Mirim

O IEMA vocacional Engenho Central, em Pindaré Mirim está ofertando três cursos

A Secretaria de Estado da Educação 
do Maranhão (Seduc) abre, hoje, sexta-
-feira (5), um processo seletivo para a con-
tratação temporária de 500 professores 
de Ensino Médio para atuarem na Educa-
ção do Campo e Educação Quilombola.

As inscrições começam a partir de 
0h desta sexta-feira (5) e serão realizadas 
até o dia 12 de março, pelo site da Seduc. 
As vagas são destinadas para 51 municí-
pios maranhenses.

A confirmação da inscrição deve ser 
realizada com a entrega da ficha preenchi-
da pela internet, de forma impressa em 
um envelope pardo ofício. No envelope, 

deve constar o nome do candidato, nú-
mero de inscrição, disciplina e o município 
e a Unidade Regional de Educação para 
qual ele se inscreveu.

Com as fichas, devem ser anexados 
cópias legíveis da documentação exigida 
pelo Edital. A entrega deve ser feita entre 
5 a 15 de março, das 8h às 17h. 

De acordo com a Seduc, o processo 
seletivo será classificatório e desclassifica-
tório e, deve contar, com a avaliação dos 
documentos obrigatórios, conforme esta-
belece o Quadro de Pontuação Curricular 
de Títulos e Experiências Docente, que 
constam no Anexo V e VI do edital.

Seduc abre seletivo com 500 vagas para professores 
atuarem no campo e em comunidades quilombolas

As vagas são destinadas para 51 municípios maranhenses

Foi disponibilizados mais de 
30.900 vagas de cursos de educação 
profissional pelo edital do programa 
Maranhão profissionalizado. O cur-
so é uma ação do governo que tem 
como intuito de capacitar e dar opor-
tunidade profissional para jovens e 
adultos do Maranhão. Além dos cur-
sos de capacitação, também serão 
oferecidas vagas nos cursos de idio-
mas e projetos de incentivo ao traba-
lho e empreendedorismo individual 
ou coletivo.

O programa está sendo coorde-
nado pela Secretária de Estado e Edu-
cação (Seduc) e será uma estratégia 
do governo estadual, com a finalidade 
criar oportunidades profissional em 
diversas áreas, para gerar empregos 
e renda, além de ser uma forma para 
fortalecer a economia.

Nas ações listadas pelo Mara-

nhão Profissionalizado está sendo 
ofertado oficinas e cursos de Forma-
ção Inicial e Continuada (FICs) nas 
Unidades Vocacionais do Instituto 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (IEMA), voltadas para 
comunidade. Também, será disponi-
bilizado a profissionalização na rede 
estadual de ensino em tempo integral 
– Unidades Plenas do IEMA e Centros 
Educa Mais – para responsáveis dos 
alunos, com alvo na empregabilidade.

O programa também irá acres-
centar o projeto IEMA nas Comuni-
dades, com o intuito de oferecer os 
cursos profissionalizante em comuni-
dades pertencentes a municípios ma-
ranhenses com número populacional 
relevante. Ofertando cursos de idio-
mas às comunidades e ações comple-
mentares por meio do projeto mais 
renda.

LANÇADO EDITAL COM 
MAIS DE 30 MIL VAGAS 
DE CAPACITAÇÃO PARA 

JOVENS E ADULTOS
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A Polícia Militar prendeu 
na noite desta terça-feira, dia 
02, no centro de Pindaré Mirim, 
dois homens com duas pistolas, 
40 munições intactas de calibre 
.40, além de carregadores de pis-
tola, dois celulares e uma moto 
CB Twister, que de acordo com a 
PM é roubada.

Durante patrulhamento de 

rotina, os indivíduos, um de 24 
anos e outro de 54 anos ambos 
de Santa Inês, foram encontra-
dos em atitude suspeita, senta-
dos em um banco no Poeirão, ao 
ser feita a busca pessoal, foram 
encontrados os materiais descri-
tos acima. 

De acordo com a Polícia 
Militar, o conduzido de 54 anos é 

suspeito de participar de vários 
assaltos em Santa Inês, Bacabal 
e Santa Luzia, além de ter parti-
cipado de outras ações como um 
roubo a um carro forte em São 
Luís.

Diante dos fatos, os indi-
víduos foram conduzidos para 
a Delegacia Regional de Santa 
Inês.

Polícia Militar prende no centro de Pindaré Mirim 
indivíduos com duas pistolas e 40 munições intactas

De acordo com a PM, um dos conduzidos é suspeito
 de participar de vários assaltos na região

A Polícia Federal 
deflagrou, nesta quin-
ta-feira (4), a opera-
ção Quarta Parcela, no 
combate contra fraudes 
ao benefícios emergen-
ciais, disponibilizados 
pelo governo federal.

A operação visa 
identificar fraudes mas-
sivas e a desarticula-
ção de organizações 
criminosas que atuam 
causando prejuízos aos 
programas assistenciais 
e, por consequência, 

atingindo a parcela da 
população que necessi-
ta desses valores.

No Maranhão, foi 
realizada uma segunda 
fase da ação iniciada em 
dezembro de 2020, com 
o cumprimento na data 
de hoje de mandado de 
busca e apreensão no 
município de Pedreiras.

No total, estão 
sendo cumpridos 32 
mandados de busca e 
apreensão e sete man-
dados de sequestro de 

bens, perfazendo um 
total de mais de R$ 170 
mil bloqueados por de-
terminação judicial. Es-
tão participando da de-
flagração 117 policiais 
federais nos Estados do 
Amazonas, Amapá, Bah-
ia, Goiás, Mato Grosso, 
Paraná, Rondônia, Ma-
ranhão e São Paulo.

Esta operação po-
licial é um trabalho con-
junto da Polícia Federal, 
Ministério Público Fe-
deral, Ministério da Ci-

dadania, Caixa, Receita 
Federal, Controladoria-
-Geral da União e Tribu-
nal de Contas da União, 
Instituições que partici-
pam da Estratégia Inte-
grada de Atuação contra 
as Fraudes ao Auxílio 
Emergencial (EIAFAE).

Seguindo todos os 
protocolos de cuidados 
do Ministério da Saúde, 
a Polícia Federal prosse-
gue com a realização de 
ações em prol da socie-
dade.

PF CUMPRE MANDADOS EM PEDREIRAS NO COMBATE 
A FRAUDES EM BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS

A operação visa identificar fraudes massivas e a
 desarticulação de organizações criminosas

O senador Flá-
vio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) com-
prou uma mansão 
por R$ 5,97 milhões 

em um bairro nobre 
de Brasília. A infor-
mação foi primeiro 
divulgada pelo site 
"O Antagonista". 

A mansão fica 
no Setor de Man-
sões Dom Bosco, 
um dos mais valo-
rizados da capital. 

O imóvel tem área 
total de 2,4 mil me-
tros quadrados.

Na eleição de 
2018, em que se ele-

FLÁVIO BOLSONARO COMPRA MANSÃO DE R$ 
5,97 MILHÕES EM BAIRRO NOBRE DE BRASÍLIA

 Montagem com fotos do exterior e interior da mansão comprada por Flávio Bolsonaro

geu senador, Flávio 
declarou ao Tribu-
nal Superior Eleito-
ral (TSE) patrimônio 
de R$ 1,74 milhão. 
Atualmente, o salá-
rio de um senador é 
R$ 33.763.

A certidão de 
matrícula informa 
que os comprado-
res são Flávio e a 
mulher, a dentista 
Fernanda Figueira 
Bolsonaro.

Do valor total 
do imóvel, R$ 3,1 
milhão foram finan-
ciados pelo Banco 
de Brasília (BRB). 
O pagamento do fi-
nanciamento será 
feito em 360 par-
celas, a uma taxa 
de juros efetivos de 
4,85% ao ano e taxa 
de juros efetivos re-
duzida de 3,71% ao 
ano.

Em nota, a as-
sessoria de Flávio 
Bolsonaro afirmou 
que a mansão foi 
comprada com re-
cursos próprios do 

parlamentar, em 
parte originados da 
venda de um imóvel 
no Rio de Janeiro. O 
texto afirma ainda 
que mais da metade 
do valor da mansão 
será pago por meio 
de financiamento 
imobiliário.

"A casa ad-
quirida pelo sena-
dor Flávio Bolso-
naro em Brasília 
foi comprada com 
recursos próprios, 
em especial oriun-
dos da venda seu 
imóvel no Rio de 
Janeiro. Mais da 
metade do valor da 
operação ocorreu 
por intermédio de 
financiamento imo-
biliário. Tudo regis-
trado em escritura 
pública. Qualquer 
coisa além disso é 
pura especulação 
ou desinformação 
por parte de alguns 
veículos de comuni-
cação.", afirmou a 
assessoria do sena-
dor.
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Chegaram na manhã desta quinta-feira (4) 
os insumos para que o Instituto Butantan fabrique 
mais 14 milhões de doses da vacina contra o coro-
navírus CoronaVac. A carga, vinda da China, desem-
barcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É 
a maior remessa de matéria-prima recebida até o 
momento.  

O lote enviado pelo laboratório Sinovac tem 
8,2 mil litros de insumo farmacêutico ativo (IFA). 
No dia 10, o Butantan havia recebido 5,6 mil litros 
de IFA e no dia 3, uma remessa de 5,4 mil litros.

Desde o dia 17 de janeiro, o Butantan entre-
gou 14,4 milhões de doses de vacina que foram dis-
tribuídas para todo o país pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

A previsão é que até o final deste mês, o ins-
tituto forneça mais 21 milhões de doses e que até 
o final de abril tenha sido entregue um total de 46 
milhões de doses.

BUTANTAN 
RECEBE 

INSUMOS 
PARA MAIS 
14 MILHÕES 

DE DOSES DE 
VACINA

Carga chegou na manhã desta quinta-feira 
no Aeroporto de Guarulhos

Com as 32 mortes 
registradas na última 
quarta-feira (3), o Ma-
ranhão é agora o quin-
to estado com a maior 
média de óbitos por Co-
vid-19 no Brasil.

Em uma semana, 
a média móvel de óbitos 
pela doença no estado 
subiu 103%, o que está 
atrás apenas do Ceará 
(112%), Rio Grande do 
Sul (120%), Santa Cata-
rina (160%) e Tocantins 
(165%).

A média móvel de 
casos também está em 
alta e atingiu o pico dos 
últimos cinco meses. Na 
última quarta (3), a mé-
dia móvel de casos atin-

giu 533, que só foi regis-
trado pela última vez no 
mês de outubro.

Faixa etária dos 
pacientes

• 0 a 9 anos - 5.408 
casos

• 10 a 19 Anos - 
14.064 casos

• 20 a 29 Anos - 
30.893 casos

• 30 a 39 Anos - 
39.914 casos

• 40 a 49 Anos - 
31.814 casos

• 50 a 59 Anos - 
22.467 casos

• 60 a 70 Anos - 
16.858 casos

• Mais de 70 - 
15.914 casos

• Não informado - 

Maranhão tem a 5ª maior alta na média 
móvel de mortes por Covid-19 no país

Em uma semana, a média móvel de óbitos
 pela doença no estado subiu 103%

43.700 casos
Percentual de casos por sexo
• Masculino - 44%
• Feminino - 56%
Taxa de ocupação de leitos de UTI
Leitos de UTI para a Covid-19 na Grande São 

Luís
• Total de leitos de UTI - 179
• Leitos ocupados de UTI - 149
• % de ocupação das UTIs - 83,24%
Leitos clínicos para a Covid-19 na Grande São 

Luís
• Total de leitos - 410
• Leitos ocupados - 316
• Porcentagem de ocupação - 77,07%
Leitos de UTI para a Covid-19 em Imperatriz
• Total de leitos - 61
• Leitos ocupados - 53
• Porcentagem de ocupação - 86,89%
Leitos clínicos para a Covid-19 em Imperatriz
• Total de leitos - 106
• Leitos ocupados - 104
• Porcentagem de ocupação - 98,11%
Leitos de UTI para a Covid-19 nas demais re-

giões
• Total de leitos - 152
• Leitos ocupados - 106
• Porcentagem de ocupação - 64,24%
Leitos clínicos para a Covid-19 nas demais re-

giões
• Total de leitos - 353
• Leitos ocupados - 153
• Porcentagem de ocupação - 42,38%

Na manhã des-
ta quarta-feira (3), o 
Governador do Mara-
nhão, Flávio Dino di-
vulgou as novas medi-
das restritivas para o 
estado, com o objetivo 
de evitar o crescimento 
de casos do novo coro-

navírus no Maranhão.
De acordo com 

o governador, as res-
trições vão ter início 
no dia 5 de março e se 
estende até o dia 14 
de março, as medidas 
estão divididas em di-
versos setores, sendo 

ESTÃO SUSPENSAS FESTAS, 
SHOWS E EVENTOS ATÉ O DIA 14 DE 

MARÇO EM TODO O MARANHÃO

Governador Flávio Dino anuncia

comercial, educação, 
vacinação e serviço pú-
blico.

A primeira res-
trição se refere a sus-
pensão absoluta de 
festas, shows, eventos 
no período de 5 e 14 de 
março em todo estado 
do Maranhão. Segun-
da medida definida foi 
voltada para o comér-
cio, estabelecimentos 
na ilha de São Luís só 
podem abrir às 9h e 
deverão fechar às 21h. 
Em caso Exceções se-
toriais, o pedido deve 
ser requerido junto à 
Seinc.

Uma das preocu-
pações é a aglomera-
ção nos transportes pú-
blicos, por conta disso 
a terceira medida é vol-
tada para ampliação de 
frota de ônibus admi-
nistrados pelo Governo 
do Estado.

EDUCAÇÃO
Escolas e Uni-

versidades com aulas 
presenciais devem ser 

suspensas durante o 
período de 10 dias, ten-
do o objetivo de evitar 
aglomerações nas sa-
las e transporte públi-
co, as aulas podem ter 
continuidade de forma 
remota. A restrição é 
para escolas munici-
pais, estaduais e priva-
das.

SERVIÇO 

PÚBLICO
Durante coleti-

va de imprensa, Dino 
anunciou que o ser-
viço público estadual 
com atividade presen-

cial suspensa. Exceção 
para serviços essen-
ciais. Grupos de maior 
risco serão afastados, 
inclusive no serviço 
privado.
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DESTAQUES DAS REDES SOCIAIS
FORMATURA RAFAEL

Na semana passada o coordenador do Programa Bolsa Família em Pindaré Mirim, Rafael Adriano se formou em 
Serviço Social pela Faculdade Estácio. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos. Na rede social, ele 
postou algumas fotos e a legenda: “O sentimento hoje é gratidão, muito esperei esse momento de minha vida, grato 
à Deus, amigos e minha família pelo apoio até aqui. Vocês não imaginam a minha felicidade, sou superação em todos 
os sentidos, lutei, batalhei e hoje posso dizer que sou abençoado pois Deus me concede mais essa importante etapa 
de minha vida. Até aqui o Senhor me conduziu! Eterna gratidão!” 

Rafael Adriano se formou em Serviço Social
Rafael Adriano ao lado da sua sobrinha que também parti-

cipou desse momento marcante na vida do tio
Rafael Adriano ao lado dos amigos: o 

Padre Arlyson Ernesto e o Gilvan Barbosa

O WhatsApp liberou na quin-
ta-feira (4) chamadas de voz e vídeo 
pelo computador, por meio dos apli-
cativos para Windows e Mac.

A ferramenta, no entanto, não 
funciona no WhatsApp Web, que é 
aberto pelo navegador do computa-
dor. É preciso baixar o aplicativo para 
o computador.

Além disso, só é possível fazer 
ligações individuais – o recurso de 

chamadas em grupo de até 8 pessoas 
ainda não está liberado.

A janela das chamadas de ví-
deo funciona nos modos paisagem 
e retrato, pode ser redimensionada, 
e está configurada para ficar sempre 
em primeiro plano em relação às ou-
tras janelas.

A liberação das chamadas no 
computador será feita de forma gra-
dual, então é possível que a opção 

não apareça imediatamente para to-
das as pessoas. O WhatsApp, porém, 
está liberando a atualização no mun-
do todo.

Como fazer ligações pelo What-
sApp?

1. Baixe o aplicativo do 
WhatsApp para Windows ou Mac;

2. Faça o login com o 
seu WhatsApp. No Android, toque 
no ícone de três pontinhos localizado 

na parte de cia da tela e aperte em 
"WhatsApp Web". No iPhone, clique 
no ícone da engrenagem (Ajustes) 
que fica na parte de baixo e toque em 
"WhatsApp Web/Computador".

3. Em seguida escaneie o 
QR Code;

4. Abra uma conversa 
e ao lado da foto e do nome do seu 
contato, clique no ícone de ligação 
por voz ou vídeo.

WhatsApp libera chamadas de voz e 
vídeo pelo computador; veja como usar

"Tom & Jerry: O Filme" segue na lideran-
ça da bilheteria nacional pela terceira semana 
consecutiva, mesmo com queda no público e 
na renda.

O longa foi visto por 67 mil pessoas e teve 
renda de R$ 1,1 milhão da estreia no período 
de quinta (25) a domingo (28). Na semana an-
terior, o público foi de 104 mil e o faturamento 
chegou a R$ 1,5 milhão.

Ao longo das três semanas em cartaz, 
"Tom & Jerry" já acumula R$ 5,47 milhões.

'Tom & Jerry - O Filme' segue no topo da 
bilheteria nacional e acumula R$ 5,4 milhões
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