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ESPECIAL: SANTA INÊS 54 ANOS 

O município de 
Santa Inês completa 
hoje 54 anos. Fundada 
em 1887, por senhores 
de escravos, Santa Inês 
era o principal povoado 
do município de Pinda-
ré Mirim. No início era 
chamada de Aldeia dos 
Pretos, Ponta da Linha, 
Conceição e, por fim, 
Santa Inês, em razão do 
voto de uma senhora 
pelo sucesso que obte-
ve em um parto de ris-
co.

A principal econo-
mia da região era o cul-
tivo de cana de açúcar. 
A Companhia Progresso 
Agrícola administrava a 
produção, que era leva-
da para o Engenho Cen-
tral em Pindaré Mirim, 
através da estrada de 
ferro que terminava no 
povoado de Santa Inês. 
A plantação de cana de 
açúcar era feita com 
mão de obra em regime 
de quase escravatura e 
toda a produção era ex-
portada através do rio 
Pindaré.

O Engenho Cen-
tral funcionou a todo 
vapor de 1884 até o ano 
de 1910, quando come-
çou o seu declínio por 
falta de investimentos e 
matéria-prima. Contudo 
permanece até hoje em 
Pindaré Mirim, como 
lembrança, monumen-
to histórico e turístico, 

símbolo de um grande 
período econômico que 
a cidade teve.

O povoado Ponta 
da Linha recebeu co-
lonizadores dos esta-
dos vizinhos do Piauí e 
Ceará que, para desen-
volvê-lo, investiram na 
agricultura de algodão, 
arroz, milho, feijão e 
mandioca. Com a falên-
cia do Engenho Central, 
o povoado começou a 
investir em novas ativi-
dades. A vinda dos colo-
nizadores, investindo na 
agricultura, trouxe um 
novo alento. Até o co-
mércio de desenvolveu. 
Aos poucos a região 
foi superando a cidade 
mãe, Pindaré. O cor-
dão umbilical, que era 
a linha férrea, foi subs-
tituído por uma estrada 
de rodagem, então MA 
320.

O desenvolvimen-
to trouxe o sonho de in-
dependência. A Câmara 
Municipal de Pindaré 
Mirim, sob a presidên-
cia de Josué Diniz Alves, 
o tenente, promovia 
sessões de debates so-
bre o projeto do verea-
dor Luís Pereira Neves, 
que pedia a separação. 
Depois de três acalo-
radas sessões, veio a 
aprovação. Na Assem-
bléia Legislativa, sob o 
comando do Deputado 
Eurico Galvão, tomou o 

Santa Inês 54 anos: de povoado 
a capital do Vale do Pindaré

Santa Inês do passado e do presente. Foto: IBGE/Fotógrafo Daniel Santos

Rua do Comércio. Foto: IBGE  Igreja Matriz de Santa Inês. Foto: IBGE

nome de Projeto n.º 87. 
Aprovado, esperava a 
sanção governamental. 
Em 19 de dezembro de 
1966 foi assinado pelo 
governador José Sarney, 

criando o novo municí-
pio de Santa Inês.

Atualmente a ci-
dade de Santa Inês é co-
nhecida como “A prince-
sa do Vale do Pindaré”. 

Sendo a principal cidade 
da região, exerce forte 
influência em cidades 
vizinhas como: Pindaré 
Mirim, Bela Vista, Mon-
ção, Igarapé do Meio, 

Bom Jardim, Santa Lu-
zia, Pio XII, Tufilândia, 
Governador Newton 
Belo e Zé Doca. A cidade 
de Santa Inês, beneficia-
da por duas ferrovias fe-
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Na matriz da minha Cidade 
o sino toca a tardinha
Tem música de alto falante
No alvorecer de minha Cidade
tem passarada
Conversa entre amigos na matina
Meus queridos velhinhos da minha Cidade
passeiam pelas praças e avenidas
A turma a tarde Bate papo na calçada a sombra
A criançada brinca, corre pelos 
pátios das escolas
Na minha Cidade passa
a Estrada de Ferro Carajás 
Tem bumba-meu-boi
Tambores de mina, de crioula,
festa do divino
Minha Cidade tem nome de Mulher
de Santa
Aqui tem esperança
Amor é Fé
Minha Cidade é
Santa Inês, capital do Vale do Pindaré.

CIDADE SANTA 
- CARLOS 
ALBERTO

Poeta Carlos Alberto

Câmara Municipal de Santa Inês. Foto: IBGE Prefeitura Municipal. Foto: IBGE

derais, possui uma boa 
logística, despontando 
como uma das princi-
pais cidades do Mara-
nhão.

FORMAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Elevado à catego-
ria de município e distri-
to com a denominação 
de Santa Inês pela Lei 
Estadual n.º 2.723, de 
19-12-1966, sendo des-
membrado de Pindaré-
-Mirim. Sede no atual 
distrito de Santa Inês. 
Constituído do distrito 
sede. Instalado em 14-
03-1967.

Em divisão territo-
rial datada de 1-I-1979 
o município é constituí-
do do distrito sede. As-
sim permanecendo em 
divisão territorial data-
da de 2015.

Fonte: IBGE/Santa 
Inês (MA).
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Neste dia 
14 de 
M a r ç o 

em que Santa Inês 
completa 54 anos, 
o fotógrafo Flávio 
Borges que mora 
em Santa Inês, di-
vulgou algumas 
belas imagens re-
gistradas pelas len-
tes da câmera dele 
e que o Jornal do 
Vale publica nesta 
edição especial do 
aniversário da ci-
dade.

FOTÓGRAFO FLÁVIO BORGES MOSTRA 
ATRAVÉS DAS LENTES DA CÂMERA AS BELAS 

IMAGENS DA CIDADE DE SANTA INÊS

Fotógrafo Flávio Borges
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ILA
ILA-Instituto Lucas 

Augusto, fundado por So-
nia Meireles, Tia de Lucas 
Augusto, em 26/05/2012, 
e nasceu de uma grande 
dor, a doença (CA linfoma)
e partida do jovem Lu-
cas com apenas 17 anos, 
como ele teve uma enor-
me doação de sangue em 
01 semana mais de 120 
bolsas e muito apoio e so-
lidariedade durante seu 
tratamento, sua Tia resol-
veu criar o Instituto para 
ajudar outras pessoas em 
agradecimento a toda a 
população. 

O ILA é uma Insti-
tuição filantrópica que de-
senvolve projetos sociais, 
palestras educativas, se-
minários e Campanhas de 
Doação de Sangue, que 
é o carro chefe dos Pro-
jetos ILA. Esse trabalho 
vem causando a alegria 
e a esperança na vida de 
muitas pessoas e propor-
cionando-as restaurações 
em diversos campos, na 
fé, na vida pessoal, reli-
giosa, social e profissio-
nal, trabalha a solidarie-
dade o respeito mútuo, 
valores familiares, noções 
de cidadania, incentivan-
do o homem a praticar o 
bem, os trabalhos sociais 
do Instituto ILA é um bom 
exemplo de coragem, 
determinação e persis-
tência, e ao longo desses 
anos vem fortalecendo 

nos corações das pessoas 
o amor ao próximo e es-
perança de vida nova.

Somos em média 
de 80 a 100 voluntários 
e atendemos em média 
600 pessoas nas comuni-
dades. Sobre doação de 
sangue chegamos a fazer 
de 04 a 08 campanhas 
por semana, chegando 
média de 288 famílias 
atendidas com pedidos 
de bolsas de sangue por 
ano, atendemos e damos 
assistência humanitária a 
muita gente de todas as 
idades, com um olhar es-
pecial para aquelas pes-
soas carentes em situa-
cões de vulnerabilidade, a 
seleção dos beneficiados 
é feita por meio de visitas 
nas residências, bairros 
e vilas, e só depois é fei-
to um cadastro para que 

Algumas das inúmeras instituições que 
prestam serviço à população de Santa Inês

essas pessoas sejam inse-
ridas na proposta social 
e pedagogica do Sistema 
ILA-Instituto Lucas Au-
gusto-Doe sangue salve 
vidas! Desenvolvemos a 
soma de 30 Projetos.

AMA
A AMA ( Associa-

ção de Pais e Amigos dos 
Autistas de Santa Inês) 
ela nasceu da união de 
duas famílias com a in-
tenção e o foco de pres-
tar auxílio a mães, Pais, 
famílias que descobrem 
o autismo ou até mesmo 
aquelas que não sabem 
como agir diante de um 
diagnóstico. 

A vida de duas 
mães, com suas lutas 
diárias, seus medos, an-
gústias, vitórias, alegrias, 
sonhos, Richely e Eu ( 
Fran) nos unimos e cria-
mos essa associação para 
dar esse suporte a mui-
tas famílias que precisam 
e que muitas vezes não 
encontram essa parceria 
para caminhar e buscar a 
melhor qualidade de vida 
para seus filhos.

A AMA tem ofe-
recido esse suporte es-
pecialmente emocional.  
Oferecendo palestras 
com uma psicóloga vo-
luntária para que muitas 
possam sair do " luto" e ir 
à luta.

Oferecemos dire-
cionamento com relação 

a direitos que os autistas 
tem, orientamos quais 
profissionais é necessá-
rio buscar, emprestamos 
nossos ombros muitas 
vezes para que mães pos-
sam chorar e desabafar.

O diagnóstico não 
é fácil! A missão de con-
duzir essa criança a um 
futuro incerto é muito 
grande, eu sempre digo 
que é necessário cuidar 
da mãe, do psicológico da 

mãe para que ela possa 
desenvolver sua missão 
com garra.

Ao longo desses 
quase três anos de as-
sociação temos busca-
do apoio para que nossa 
ajuda seja maior e que 
alcance mais famílias, 
embora tenhamos pou-
quíssimo apoio e ajuda, 
continuamos crendo que 
o propósito da AMA irá se 
cumprir. 

Nossa longa cami-
nhada terá sucesso prin-
cipalmente quando a so-
ciedade e o poder público 
acordar para esse assun-
to, acordar para esse 
transtorno que a cada dia 
tem crescido e que não 
demorará muito para se 
tornar uma questão de 
saúde pública. O que eu 
já considero!
Francislay Oliveira - Presi-
dente da AMA 

 O ILA é uma Instituição filantrópica que desenvolve projetos sociais, 
palestras educativas, seminários e Campanhas de Doação de Sangue

Uma das ações desenvolvidas pela Associação 
de Pais e Amigos dos Autistas de Santa Inês

Esse trabalho vem causando a alegria e a
 esperança na vida de muitas pessoas
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Prefeitura de 
Santa Inês 

homenageia 
artistas da 

cidade 
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O município de 
Bom Jardim completa 
hoje, 14 de março, 54 
anos. O primeiro desbra-
vador das terras de Bom 
Jardim foi José Pedro Vas-
concelos, segundo dados 
do IBGE, nelas desenvol-
vendo atividades agríco-
las que viriam a transfor-
mar o povoado por ele 
criado em grande centro 
produtor. Mais tarde, gra-
ças ao esforço de um de 
seus antigos moradores, 
Gildásio Brabo, Bom Jar-
dim tornou-se município 
conservando sua primi-
tiva denominação, cuja 
origem não é conhecida.

Formação Adminis-
trativa

Elevado à catego-
ria de município e distri-
to com a denominação 
de Bom Jardim, pela Lei 
Estadual n.º 2.735, de 
30-12-1964, desmem-
brado de Monção. Sede 
no atual distrito de Bom 
Jardim (ex-localidade). 
Constituído do distri-

Município de Bom Jardim 
completa hoje 54 anos

Hospital de Bom Jardim em 1983. Foto: IBGE

Igreja Matriz São Francisco de Assis em 1983. Foto: IBGE

Mercado Municipal em 1983. Foto: IBGE

Igreja Assembleia de Deus em 1983. Foto: IBGE

to sede. Instalado em 
14-03-1967.Em divisão 
territorial datada de 
1-I-1979, o município é 
constituído do distrito 

sede.
Assim permane-

cendo em divisão terri-
torial datada de 2015.

Fonte: IBGE
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O Prefeito de San-
ta Inês, Felipe dos Pneus 
(Republicanos), assi-
nou Decreto Nº 8, que 
além de reiterar as me-
didas emergenciais de 
combate ao Covid-19, 
contidas no Decreto 
Nº 7, também deter-
mina novas restrições 
até o dia 25 deste mês 
em todo o município. 
 
O Decreto passa a vigo-
rar nesta segunda-feira, 
15. Segundo o Prefeito, 
esse momento é delica-
do e é preciso a cons-
cientização de todos. 
“Os casos aumentaram 
em todo o Estado. Em 
Santa Inês, o número 
de leitos na ala covid 
já foi expandido duas 
vezes. Passamos de 11 

para 19 leitos, mas já 
estamos com 90% de 
ocupação. Nesse mo-
mento, a melhor ma-
neira de evitar um co-
lapso em nossa saúde 
é redobrando os cuida-
dos e, principalmente, 
evitando sair e casa o 
máximo possível” – des-
tacou Felipe dos Pneus. 
 
A preocupação em es-
tender as restrições é 
porque Santa Inês é um 
polo. Diariamente pes-
soas de vários municí-
pios da região circulam 
pela cidade. E o objetivo 
é evitar aglomerações. E 
deixar claro a necessida-
de de redobrar algumas 
medidas já conhecidas 
como higienização das 
mãos com álcool em 

gel, distanciamento so-
cial e o uso de máscara. 
 
Entre as novas restri-
ções, está a diminuição 
de 50% para 40% da 
capacidade de pessoal 
nas academias de es-
portes de todas as mo-
dalidades; seguindo o 
Decreto do Governo do 
Estado, as igrejas tam-
bém tiveram diminui-
ção na permanência de 
fiéis de 50% para 30%; 
Para restaurantes fica 
proibido o consumo 
de bebidas alcoólicas 
no interior do estabe-
lecimento. Os bares e 
conveniências perma-
necem sem funcionar, 
autorizadas somente 
os serviços de delivery. 
 

Neste novo decreto, 
o Executivo determi-
na que bancos, insti-
tuições financeiras e 
casas lotéricas, além 
de limitar em 50% a 
capacidade de atendi-
mento, eles devem se 
responsabilizar pela or-
ganização das filas nes-
ses estabelecimentos 
para que haja o distan-
ciamento social, no mí-
nimo, 1 metro e meio. 
 
Há determinação tam-
bém para cinema. Os 
locais foram liberados 
para funcionar, mas so-
mente com metade da 
capacidade operativa, 
mantendo um distan-
ciamento mínimo das 
poltronas; novas regras 
também para parques 

PARA EVITAR COLAPSO, NOVO DECRETO 
ESTENDE MEDIDAS RESTRITIVAS EM SANTA INÊS

O Decreto passa a vigorar nesta segunda-feira, 15

aquáticos e clubes so-
ciais. As atividades 
desses estabelecimen-
tos ficam suspensas, 
permitindo apenas o 
funcionamento de res-
taurantes nesses locais, 
mas é proibida a venda 
de bebidas alcoólicas. 
 

No último boletim, até 
o fechamento desta edi-
ção, Santa Inês contava 
com 125 casos ativos 
de Covid-19. Sendo 30 
internados e 95 em iso-
lamento domiciliar. Há 
um mês, o município 
contava com apenas 37 
casos.

Estiveram reunidos no 
último dia 10, em São Luis, o 
prefeito de Pindaré Mirim, Ale-
xandre Colares, o Sr. Raimundo, 
empresário e Secretário Adjunto 
e Marcos Andrade, Secretário de 
Ciências, Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico juntamen-
te com o Secretário Especial do 
Governo do Maranhão, Dr. Luis 
Fernando Moura Silva. A reunião 
teve por objetivo buscar melho-
rias para promover o desenvolvi-
mento da cidade.

Na oportunidade, foram 

discutidos vários pontos, ficando 
acertado a inclusão do município 
no projeto do estado que bus-
ca elaborar o Plano Diretor dos 
municípios, que proporcionará 
a Pindaré Mirim, após a sua im-
plantação, o seu desenvolvimen-
to de forma sustentável, tendo 
como consequências a geração 
de emprego e renda em nossa 
cidade.

A administração municipal 
dando mais um passo em bus-
ca de recursos para beneficiar a  
população.

Pindaré Mirim é incluído em projeto que vai implantar 
o desenvolvimento de forma sustentável no município 

O projeto do estado busca elaborar  o Plano Diretor dos municípios

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nes-
ta sexta-feira (12) que o governo pretende pagar ainda em 
março, mas ressalvou que a primeira parcela da retomada 
do auxílio emergencial pode ficar para abril.

A previsão leva em consideração a promulgação da 
PEC Emergencial, marcada para a próxima segunda-feira 
(15) no Congresso Nacional.

O texto abre caminho para a retomada do auxílio, 
mas o governo ainda deve editar uma medida provisória 
com as regras da nova rodada de pagamento do benefício.

“Acontecendo agora — estamos em meados de mar-
ço —, queremos pagar ainda em março. Possivelmente, o 
pagamento caia em abril, mas é o pagamento já relativo ao 
mês de março”, afirmou.

Nesta semana, Guedes afirmou que a nova rodada 
do auxílio emergencial contemplará valores entre R$ 175 e 
R$ 375, dependendo da composição das famílias beneficia-
das. Ainda, segundo ele, o valor médio será de R$ 250.

A PEC Emergencial traz uma série de travas fiscais 
para evitar o descontrole das contas públicas e permitirá a 
volta do pagamento do auxílio emergencial.

Guedes afirmou que o Ministério da Economia nunca 
foi contra um novo pagamento do auxílio emergencial, mas 
que o tempo desse pagamento dependia do debate político 
no Legislativo.

“Não acreditem na narrativa de que a Economia está 

contra o auxílio. É falsa a narrativa, é narrativa política. O 
auxílio emergencial não saiu antes porque a política é que 
tem o relógio. Quem manda e dá o 'timing' é a política, e só 
a política poderia nos autorizar”, disse durante transmissão 
na internet feita pelo site Jota.

O ministro negou que tenha havido “chantagem” 
condicionando o auxílio à PEC Emergencial. Segundo ele, o 
governo precisava dessa autorização por PEC.

Guedes minimizou o fato de a PEC aprovada no Con-
gresso prever um espaço fiscal de R$ 44 bilhões — insufi-
ciente para uma eventual prorrogação do auxílio para além 
dos quatro meses previstos.

O ministro afirmou que manter o auxílio emergencial 
em R$ 600 não é sustentável. Segundo ele, dar um "cheque 
em branco" para o auxílio poderia levar a um descontrole da 
inflação, que já está alta, o que penalizaria os mais pobres.

"Se nós fizermos isso, a inflação, que está subindo 
rapidamente, já está em 5% e até julho vai passar de 6%, 
essa inflação que está subindo rapidamente — e que por en-
quanto é setorial e está começando a ficar generalizada — aí 
ela vai embora, vai para 7%, 8%. Por falta de compromisso 
fiscal”, declarou.

Em 2020, o auxílio chegou a quase 68 milhões de 
pessoas, com o total de recursos de cerca de R$ 290 bilhões. 
Foram pagas cinco parcelas de R$ 600 e depois o governo 
liberou mais quatro parcelas de R$ 300.

Guedes diz pretender pagar ainda em março, mas 
novo auxílio emergencial pode ficar para abril
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As empresas, fa-
bricantes, envasadoras 
e distribuidoras de oxi-
gênio medicinal terão 
que informar semanal-
mente sobre a capaci-
dade de fabricação, en-
vase e distribuição de 
acordo com sua área de 
atuação, informou hoje 
(13) a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) por meio de 
nota. As empresas de-
verão informar ainda, 
com a mesma periodi-
cidade, a quantidade 

do produto demandada 
tanto pelo setor público 
quanto pelo setor priva-
do.  

As regras constam 
de um edital publicado 
nesta sábado(13) no 
Diário Oficial da União.

A medida visa mo-
nitorar o abastecimento 
de mercado e a quan-
tidade demandada de 
oxigênio medicinal, com 
o intuito de minimizar 
o risco de desabaste-
cimento do produto, 
como o que ocorreu no 

Amazonas, em janeiro.
“Dessa forma, o 

Ministério da Saúde po-
derá ter previsibilidade 
sobre o abastecimento 
de mercado, permitindo 
a adoção, em tempo há-
bil, das medidas neces-
sárias à garantia de for-
necimento do oxigênio 
medicinal”, informou a 
Anvisa.

Pelo edital, as 
empresas fabricantes, 
envasadoras e distri-
buidoras de oxigênio 
medicinal, nas formas 

farmacêuticas líquido 
e gás deverão repassas 
as informações à Anvisa 
todas as quartas-feiras. 
A agência reguladora 
disse que o primeiro en-
vio de informações deve 
trazer os dados dos úl-
timos 60 dias. Para os 
envios seguintes, a in-
formação prestada será 
semanal.

"A coleta de infor-
mação acontecerá pelos 
próximos 120 dias, a 
contar da data de pu-
blicação do edital e os 

Anvisa vai monitorar produção e 
distribuição de oxigênio medicinal

Empresas deverão repassar 
informações todas as quartas-feiras

dados, de caráter con-
fidencial, deverão ser 
apresentados pelas em-

presas para cada um de 
seus estabelecimentos”, 
disse a Anvisa.

O consórcio de governadores do Nordeste forma-
lizou a compra de 37 milhões de doses da vacina russa 
Sputnik V. A informação foi confirmada neste sábado (13) 
pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), presiden-
te do Consórcio. O anúncio foi feito com o Ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, para que a pasta seja interme-
diária na aquisição das doses e para que as vacinas inte-
grem o Plano Nacional de Imunização (PNI), para ser dis-
tribuída a todos os estados brasileiros.

O imunizante ainda não teve aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao contrario das 
vacinas Oxford-AstraZeneca-Fiocruz e Coronavac.

"Comunicamos o fechamento do contrato e tra-
tamos com o Ministério da Saúde os termos para que a 
gente mantenha um regramento em que se tenha vacina 
para todo o Brasil e assim foi acertado com a procurado-
ria dos estados, equipe jurídica do Ministério e advocacia 
geral da união para que até segunda-feira [15] o Ministé-
rio entre como interveniente e garanta que as 37 milhões 
de doses a partir de abril serão para todo o Brasil", decla-
rou o governador.

Ele disse ainda que todas as vacinas compradas por 
qualquer órgão prúblico ou privado, neste momento, se-
rão destinadas ao Plano Nacional. "Toda vacina comprada 
por municípios, estados ou entidades privadas, será para 
o plano nacional de imunização e a distribuição será con-
forme a regra de fase 1, 2, 3 e 4 do Ministério da Saúde, 
conforme grupos prioritários", disse Wellington.

O imunizante já entrou no cronograma do Minis-
tério da Saúde, após acordo entre os governadores, com 
entregas previstas para abril, maio e junho. O governador 
da Bahia, Rui Costa (PT), disse que 2 milhões de doses de-
vem ser entregues em abril. Segundo ele, todo o Brasil 
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deve ser atendido e o país "não pode entrar numa lógica 
de salve-se quem puder".

"O fato é que finalizamos a compra, 2 milhões de 
doses serão entregues agora em abril, 5 milhões em maio, 
10 milhões no mês de junho e 20 milhões no mês de ju-
lho”, informou o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Com a aquisição destas doses, de acordo com Wel-
lington, o Brasil conseguirá atingir a meta de 50 milhões 
de pessoas vacinadas.

“Com isso, teremos condições de ter 20 milhões de 
brasileiros vacinados já agora em março. Todo o esforço 
vai na direção para chegar no mês de abril com 50 mi-
lhões de pessoas vacinadas”, projetou o governador do 
Piauí.

Ele destacou que a vacinação é fundamental para 
reduzir as internações e os óbitos decorrentes da Covid. 
Ontem, o Piauí chegou a 3,6 mil mortes pela Covid-19 e a 
capital tem registrado ocupações de leitos de UTI acima 
de 90%.

Hospitais públicos e privados suspenderam cirur-
gias eletivas e o Comitê de Operações Emergenciais da 
Prefeitura de Teresina recomendou autorização de fun-
cionamento apenas a serviços essenciais.

Cronograma: entrega semanais aos estados
O Ministério da Saúde assinou nessa sexta-feira 

(12) contrato para compra de 10 milhões de doses da 
Sputnik V. A vacina não conta com aval da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa): os responsáveis 
pelo imunizante ainda precisam realizar o pedido de uso 
emergencial. Para apoiar a comercialização no país, os 
russos firmaram parceria com a farmacêutica brasileira 
União Química.

Durante a reunião com os governadores do Nor-
deste, segundo Wellington, o ministro Eduardo Pazuello 
apresentou o cronograma de entrega das vacinas fabri-
cadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz até o mês de 
julho.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o 
cronograma e previsão de entrega dos imunizantes pode 
sofrer alterações nas datas.

"A boa notícia é que o ministrou apresentou um 
cronograma atualizado. Nós temos toda semana a entre-
ga de vacina pelo Butantan e pela Fiocruz", disse.

Dias disse ainda que outra novidade é que, a partir 
da próxima semana, o Ministério da Saúde fará a entre-
ga de dois lotes da vacina da AstraZeneca, vinda da índia, 
pelo Consórcio da OMS, e também do [laboratório india-
no] Bharat Biotech.

O segmento de ba-
res e restaurantes terá 
direito a um auxílio de R$ 
1 mil que deverá ser pago 
pelo governo do Estado 
para evitar demissão de 
trabalhadores. Este bene-
fício será concedido em 
parcela única. Os estabele-
cimentos devem se cadas-
trar na Secretaria de Esta-
do da Indústria e Comércio 
(Seinc).

Em coletiva à im-
prensa, na manhã dessa 
sexta-feira (12), o governa-
dor Flávio Dino anunciou 
a criação de auxílio emer-
gencial para o segmento 
de bares e restaurantes e 
outro no valor de R$ 600 
para o setor da cultura.

Veja perguntas e 
respostas:

Qual o link para os 
estabelecimentos se ca-
dastrarem para que pos-
sam receber o auxílio de 1 
mil reais?

A Secretaria de In-
dústria, Comércio e Energia 
(Seinc), informa que as ins-
crições e o edital referente 
ao auxílio para bares e res-
taurantes estará disponível 
a partir de segunda-feira 
(15) no endereço: https://
auxílio.seinc.ma.gov.br.

Qual o prazo para o 
cadastro?

De 15 a 19 de março 
de 2021.

Quais serão os crité-
rios para receber o benefí-

cio?
Para que o auxílio 

seja concedido, as empre-
sas devem cumprir os se-
guintes requisitos:

- Possuir em sua ati-
vidade principal CNAE de 
Restaurantes, Bares e Lan-
chonetes;

- Possuir, até 12 de 
março de 2021, inscrição 
ativa na Sefaz;

- Estar instalada nos 
municípios de São Luís, São 
José de Ribamar, Paço do 
Lumiar ou Raposa

Quando será pago?
A partir do dia 19 de 

março.
Medidas restritivas
As normas restriti-

vas do último decreto se-
rão mantidas até dia 21 de 
março. Isso inclui o funcio-
namento do comércio das 
9h às 21h; suspensão das 
aulas presenciais nas es-
colas públicas e privadas; 
missas e cultos religiosas 
terão 30% de ocupação, 
com seguimento das nor-
mas sanitárias; praias, por 
serem espaços abertos, 
não serão interditadas nes-
se momento; e serviço de 
delivery se mantém até as 
23 horas.

A novidade foi a sus-
pensão do funcionamento 
de bares e restaurantes, 
no período de 15 a 21 de 
março. Neste segmento se 
mantém o delivery, até as 
23 horas.

São Luís: Auxílio para 
bares e restaurantes será 

pago dia 19; cadastro 
abre na segunda (15)
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CONTATOS:
(98) 98227-5495

contatomidiadovale@hotmail.com


