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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 
nona 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!

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARA 
QUE MORO FOI PARCIAL AO CONDENAR 

LULA

Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal declarou em julgamento na terça-
-feira (23) que o ex-juiz federal Sergio Moro agiu 
com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.

A sentença que condenou Lula segue anulada 
por outra decisão, determinada pelo ministro Ed-
son Fachin, que apontou a incompetência da Jus-
tiça Federal do Paraná para analisar os processos 
do petista e tornou sem efeito as condenações pela 
Operação Lava Jato de Curitiba.

Com a decisão desta terça, a Segunda Turma 
anulou todo o processo do triplex, que precisará 
ser retomado da estaca zero pelos investigadores. 
As provas já colhidas serão anuladas e não poderão 
ser usadas em um eventual novo julgamento. Para 
o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a 
decisão poderá levar à anulação de todas as sen-
tenças proferidas por Moro na Operação Lava Jato.

O Ministério Público Federal no Paraná e a 
13ª Vara da Justiça Federal no estado informaram 
que não emitirão opinião sobre a decisão da Segun-
da Turma. A assessoria do ex-juiz Sérgio Moro não 
informou se ele se manifestará.

A defesa de Lula divulgou nota na qual afir-
mou que a condenação do ex-presidente por Sergio 
Moro causou danos "irreparáveis", entre os quais a 
prisão durante 580 dias.

"A decisão proferida hoje fortalece o Sistema 
de Justiça e a importância do devido processo legal. 
Esperamos que o julgamento realizado hoje pela 
Suprema Corte sirva de guia para que todo e qual-
quer cidadão tenha direito a um julgamento justo, 
imparcial e independente, tal como é assegurado 
pela Constituição da República e pelos Tratados In-
ternacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a 
cumprir", afirmaram em nota os advogados Cristia-
no Zanin Martins e Valeska Martins.

A decisão resultou do julgamento pela turma 
de uma ação impetrada em 2018 pela defesa de 
Lula.

A maioria a favor da ação do ex-presidente foi 
formada com a mudança de voto da ministra Cár-
men Lúcia. Em 2018, quando o julgamento se ini-
ciou, ela tinha rejeitado a ação, mas agora seguiu o 
entendimento dos colegas Gilmar Mendes e Ricar-
do Lewandowski.

Cármen Lúcia entendeu que novos elemen-
tos mostraram que a atuação de Moro não foi im-

parcial, favoreceu a acusação e, portanto, segundo 
avaliação da ministra, houve um julgamento irregu-
lar.

A suspeição não é automática para outros 
processos de Lula — a defesa terá, por exemplo, 
que questionar os outros casos na Justiça. Moro 
não foi o autor da condenação de Lula no caso do 
sítio de Atibaia, mas recebeu a denúncia e transfor-
mou o petista em réu nesse caso.

Para o relator da Operação Lava Jato no Su-
premo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, a 
suspeição de Moro tem efeitos que vão além do 
caso de Lula e abre brecha para que advogados de 
condenados na Lava Jato questionem na Justiça 
a conduta do ex-juiz e apontem outras sentenças 
como ilegais.

MARCO AURÉLIO MELLO NEGA PEDIDO 
DE BOLSONARO PARA BARRAR 

DECRETOS DE DF, BA E RS SOBRE 
ISOLAMENTO

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido do pre-
sidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos 
dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio 
Grande do Sul que instituíram medidas de isola-
mento social para conter a pandemia de Covid-19.

Com isso, ficam mantidos os decretos que, 
entre outros pontos, determinaram a limitação do 
funcionamento de atividades consideradas não es-
senciais e estabeleceram o toque de recolher para 
diminuir a circulação de pessoas do fim da noite até 
a madrugada do dia seguinte.

O Palácio do Planalto informou que não se 
manifestará sobre a decisão do ministro.

A ação de Bolsonaro foi apresentada na úl-
tima sexta-feira (19). Crítico das medidas de isola-
mento social, ele argumentou que as iniciativas to-
madas pelos estados são inconstitucionais porque 
só poderiam ser adotadas com base em lei elabo-
rada por legislativos locais, e não por decretos de 
governadores.

O Brasil vive nas últimas semanas a fase mais 
grave da pandemia, desde que começaram a ser re-
gistrados os primeiros casos de infecção pelo coro-
navírus, há pouco mais de um ano.

Governadores e prefeitos em todo o país es-
tão optando por medidas de restrição da circulação 
de pessoas diante de um cenário de disparada de 
novos casos de doentes e sucessivos recordes nega-
tivos de mortes diárias, além do colapso do sistema 
hospitalar.

MARCELO QUEIROGA É NOMEADO 
MINISTRO DA SAÚDE

O médico cardiologista Marcelo Queiroga to-
mou posse terça-feira (23) no cargo de ministro da 
Saúde, em solenidade privada no Palácio do Planal-
to. O decreto de nomeação foi assinado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro e publicado em edição extra 
do Diário Oficial da União.  

Na mesma publicação, também consta a exo-
neração de Eduardo Pazuello do cargo. O anúncio 
de substituição do comando da pasta foi feito na 
semana passada por Bolsonaro. No dia seguinte, 
Queiroga concedeu entrevista e destacou a impor-
tância da população se engajar nas medidas de pre-
venção à covid-19, incluindo o uso de máscaras e 
distanciamento social.

Marcelo Queiroga é natural de João Pessoa e 
se formou em medicina pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Ele fez especialização em car-
diologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de 
Janeiro. Ele atua na área de hemodinâmica e car-
diologia intervencionista. Atualmente, preside a So-
ciedade Brasileira de Cardiologia.

MARÇO JÁ TEM O MAIOR NÚMERO DE 
MORTES POR COVID-19 DESDE AGOSTO 

NO MARANHÃO
Nessa segunda-feira (22), o Maranhão che-

gou a 5.720 óbitos por Covid-19. Um levantamento 
do G1, com base em dados da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), mostra que em 22 dias, março já re-
gistrou o maior número de mortes provocadas pela 
doença desde agosto do ano passado.

Em apenas 22 dias do mês, 646 pessoas já 
morreram no estado devido a complicações pro-
vocadas pelo novo coronavírus. Já durante todo o 
mês de agosto de 2020, foram contabilizados 414 
óbitos.

Março também já obteve quase o dobro de 
mortes por Covid-19, quando comparado com fe-
vereiro deste ano, que ao todo, já contabilizou 344 
óbitos. Em 17 de março, por exemplo, foram regis-
tradas 36 mortes em 24 horas por Covid-19.

Em relação ao número de casos de infecção 
pelo novo coronavírus, março obteve apenas a me-
tade do que foi registrado em agosto de 2020. Até 
o momento, 15.003 infecções já foram confirmadas 
neste mês e 30.032 durante agosto.

Perfil dos óbitos
De acordo com a secretaria, até o momento, a 

taxa de letalidade da doença no Maranhão está em 
2,44, com média de 16 óbitos por dia. A média de 

Ex-juiz federal Sergio Moro

O ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal

Médico tomou posse em solenidade 
privada no Palácio do Planalto
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idade de mortes por Covid-19 é de 68 anos.
Dos mais de 5,6 mil óbitos registrados até 

essa segunda-feira (22), 60% eram do sexo mascu-
lino e 40% do feminino. Os dados apontam que a 
maioria das vítimas possuíam idades acima do 70 
anos.

Em relação as comorbidades, 84% das pes-
soas tinham alguma doença pré-existente (4.787) e 
14% não possuíam (933). 

COVID-19: SES E FORNECEDORES 
ALERTAM PARA POSSÍVEL FALTA DE 

OXIGÊNIO NO MA

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, 
e representantes de empresas fornecedoras de 
oxigênio para unidades hospitalares do Maranhão 
alertaram na segunda-feira, 22, para a situação 
“grave" e “preocupante" do abastecimento do in-
sumo em municípios do Maranhão.

Em reunião medida pelo Ministério Público, 
o titular da SES informou que, no momento, a rede 
pública estadual de saúde não corre riscos de desa-
bastecimento, mas disse que nas redes municipais 
a situação já é mais grave.

Ao se manifestar, o prefeito João Igor Car-
valho, de São Bernardo, confirmou a informação: 
segundo ele, em algumas localidades a falta de oxi-
gênio já é uma realidade.

Paulo Baraúna, representante da empresa 
White Martins, multinacional brasileira do ramo de 
fabricação de gases industriais e medicinais, disse 
que a situação no estado, embora ainda não seja 
desesperadora, é preocupante. Segundo o execu-
tivo, o volume de oxigênio que está sendo consu-
mido nesta segunda onda da pandemia da Covid 
é bem maior do que o da primeira onda, no ano 
passado.

"No pior momento de 2020, entre abril e 
maio, tínhamos estocado, do total de oxigênio pro-
duzido, apenas 15% com autonomia para menos 
de 10 dias; hoje, esse índice subiu para 58%. Ou 
seja, estamos tendo que circular muito mais para 
atender a demanda e o nosso estoque está sendo 
reduzido com maior brevidade", explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma 
Gás, o fornecimento do oxigênio não deve ser en-
carado como a solução para o enfrentamento da 
Covid. “Enquanto não houver a diminuição da cur-
va do contágio da doença, a situação só vai se agra-
var”, comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião 
também defenderam a vacinação dos técnicos das 

empresas que trabalham diretamente no forneci-
mento e distribuição do oxigênio para as unidades 
hospitalares. Eles consideram que esses profissio-
nais devem ser enquadrados nos grupos de risco, 
por terem contato permanente com os hospitais 
que atendem pacientes infectados pelo coronaví-
rus.

PINDARÉ MIRIM REGISTROU MAIS 
CASOS ATIVOS DE COVID-19 DO QUE EM 
SANTA INÊS, DE ACORDO COM BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO
Em 19 de fevereiro de 2021 eram 37 casos ati-

vos de covid-19 em Pindaré Mirim, de acordo com 
o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria 
de Saúde do município, com 18 óbitos registrados 
e 15 casos suspeitos. Agora, um mês depois, já são 
143 pessoas infectadas pelo coronavírus e 21 óbi-
tos em decorrência da doença, além de 33 casos 
suspeitos.

Em 30 dias foram 106 novas pessoas diagnos-
ticadas com a covid-19, registradas pela Secretaria 
de Saúde, tendo em vista que algumas preferem 
não procurar a secretaria.

Em Santa Inês, que tem uma população muito 
maior que a de Pindaré, o número de casos ativos 
chegou a 132, conforme os dados do boletim epi-
demiológico desta quarta-feira, dia 17.

CENTRO DE TESTAGEM
O município de Pindaré Mirim está sem fun-

cionar o Centro de Testagem e Aconselhamento 
desde o final da gestão passada, mas os testes con-
tinuam sendo feitos em quem necessita. O Portal 
Pindaré entrou em contato com o secretário de 
saúde da cidade, Jakson Ricardo que informou que 
“está sendo providenciando o centro de testagem e 
aconselhamento” e que “até no fim dessa semana” 
o mesmo estará e funcionamento.

ASSINADO CONTRATO QUE PREVÊ 
AQUISIÇÃO DE 4,5 MILHÕES DE DOSES 
DA VACINA RUSSA PARA O MARANHÃO

O governador do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), anunciou, na manhã de quarta-feira (17), 
a assinatura do contrato para aquisição de 9,7 mi-
lhões de doses da vacina russa, Sputnik V, contra a 
Covid-19 para o Maranhão. A quantidade de imuni-
zadores do Maranhão faz parte dos 37 milhões de 
doses acordados com o Consórcio do Nordeste.

A previsão de entrega, segundo o governador, 
seria para abril deste ano. Até agora, o Maranhão já 
recebeu um total de 388.471 doses de vacina, divi-
didas entre CoronaVac e AstraZeneca/Oxford.

“Assinamos contrato para a compra da vaci-
na russa Sputnik. O Maranhão pretende adquirir 
4.582.861 doses de vacina. Estamos enviando con-
trato hoje para a empresa russa. Expectativa é con-
clusão da compra e início das entregas em abril”, 
publicou o governador.

Apesar da compra direta, Flávio Dino disse 
que o Maranhão seguirá o Plano Nacional de Imu-
nização (PNI), que utiliza apenas as vacinas Coro-
naVac e de Oxford/AstraZeneca. Além disso, o go-

vernador disse que concordaria se o Ministério da 
Saúde quisesse assumir o contrato. Comunicou, no 
entanto, que se a pasta não demonstrar interesse, 
manterá a compra direta com os recursos do pró-
prio estado.

“O Maranhão reitera o compromisso com o 
Plano Nacional de Imunização (PNI), nos termos 
da lei. Assim, caso o Ministério da Saúde opte por 
assumir o contrato, não vamos nos opor. Caso não 
queira, vamos manter a compra”, disse Dino em 
uma rede social.

No sábado (13), o consórcio de governadores 
do Nordeste formalizou a compra de 37 milhões 
de doses da vacina russa Sputnik V. Na ocasião, o 
anúncio foi feito com o então Ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, para que a pasta seja intermediá-
ria na aquisição das doses e para que as vacinas in-
tegrem o Plano Nacional de Imunização (PNI), para 
ser distribuída a todos os estados brasileiros.

APÓS VÍDEO DE CRIANÇA DE PINDARÉ 
MIRIM COM BICICLETA PRECÁRIA 

VIRALIZAR, VAQUINHA GARANTE BIKE 
NOVINHA A ELE

Um menino, de nove anos, identificado como 
Lauan Pinheiro com necessidades especiais, que 
mora no Bairro Palmora, em Pindaré-Mirim, anda-
va em uma bicicleta em péssimas condições até uns 
dias atrás quando teve um sonho realizado.

Tudo começou quando um lavrador e vizinho 
da família, registrou com o celular a bicicleta de 
Lauan Pinheiro, montada pelo próprio garoto. Sem 
pneus, nem correntes e com um assento improvisa-
do, a bicicleta era o que divertia a criança.

A avó preocupada chegou a esconder no ma-
tagal a bicicleta, mas Lauan insistiu que queria brin-
car com ela e foi buscar. A criança tem uma defi-
ciência que a deixou com problemas na fala.

O lavrador compartilhou a situação em re-
des sociais e, em pouco tempo, surgiram pessoas 
dispostas a ajudar a melhorar a diversão do garo-
to. Uma vaquinha proporcionou a compra de uma 
bicicleta, em menos de 24 horas, e também mais 
15 cestas básicas para a família de Lauan e para os 
vizinhos. Do Imirante.com

Modelo 3D do Sars-Cov-2, o novo coroavírus

Constatação foi feita em encontro medido 
pelo Ministério Público na segunda(22)

Em 30 dias foram 106 novas pessoas diagnosticadas 
com a covid-19 em Pindaré Mirim

A previsão de entrega, segundo o governador, 
seria para abril deste ano

A bicicleta em que ele andava estava 
em péssimas condições
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A Unidade Regio-
nal de Saúde de Santa 
Inês recebeu informa-
ções de que uma supos-
ta equipe do governo 
do Estado estaria reali-
zando uma pesquisa em 
algumas residências da 
região do Vale do Pin-
daré, com o objetivo de 
fazer um levantamento 
para vir mais vacinas 
para os municípios.

A gestora regional 
de saúde, Anara Alves 
disse que várias pessoas 

a procuraram para con-
firmar se de fato havia 
esse equipe fazendo 
esse trabalho e confor-
me a própria gestora, 
não há, nesse momen-
to, nenhum profissional 
do governo estadual 
realizando pesquisa ou 
levantamento, e que 
para a chegada das va-
cinas não necessita ser 
feito nenhum trabalho 
dessa natureza.

De acordo com 
as pessoas que recebe-

ram a suposta equipe, 
eles se apresentaram 
como sendo do gover-
no do Estado, usavam 
crachás e disseram que 
estavam fazendo um 
levantamento para vir 
mais vacinas para o mu-
nicípio. Entre as pergun-
tas, eles queriam saber 
quantidade de pessoas 
na casa, idade e ainda 
tiravam foto da frente 
das residências. A orien-
tação da Unidade Regio-
nal de Saúde é que as 

pessoas denunciem o 
caso para a polícia.

COMUNICADO 
Informamos que 

não há na região de San-
ta Inês nenhuma equipe 
do Estado realizando 
pesquisas em residên-
cias sobre a justificati-
va de levantamento de 
casos de covid-19 para 
liberação de doses de 
vacina contra covid-19. 
Qualquer ação do Esta-
do é e será divulgada em 
suas mídias sociais.

Regional de Saúde de Santa Inês emite 
comunicado e diz que não há equipe do Governo 

do Estado fazendo pesquisas em residências

Após pedido do prefeito Felipe dos 
Pneus, equipe da SES vem a Santa 
Inês para vistoriar e anunciar apoio 

no combate a pandemia

Uma das medidas será o aumento no numero de leitos 
no Hospital Referência que é o Macrorregional

Na manhã desta quarta-feira, 
24, o Prefeito de Santa Inês, Felipe 
dos Pneus (Republicanos) recebeu 
a visita de uma equipe técnica da 
Secretaria de Estado da Saúde. A 
SES foi provocada pelo prefeito que 
tem demonstrado preocupação 
com a crescente no número de ca-
sos de Covid-19 no município. 

O Prefeito solicitou uma vis-
toria para ver como o Estado pode 
ajudar para evitar um colapso no 
sistema de saúde de Santa Inês. Já 
que por ser um polo, o município 
recebe pessoas de toda a região e 
diante da pandemia o sistema está 
sobrecarregado. Em menos de 90 
dias de gestão, o número de leitos 
para internação já foi ampliado três 
vezes. Atualmente há 20 leitos de 
internação no hospital provisório 
de Santa Inês, sendo que só havia 
uma vaga disponível até a manhã 
desta quarta-feira.

Para se ter uma ideia da so-
brecarga no serviço de saúde em 
Santa Inês, o município registra em 
média 420 partos por mês. Sendo 
que pela regulação, municípios que 
têm direito a 6 partos, por exemplo, 
estão tendo 50. Diante disso, Felipe 
dos Pneus tem buscado junto aos 
órgãos de saúde uma solução.

A equipe do Governo do Esta-
do que esteve em Santa Inês tinha 
como líder, o Assessor Especial da 
SES, Dr. Rodrigo Lopes. Ele disse 
que uma medida viável de imediato 
é dar celeridade no fluxo de aten-
dimento dos pacientes acometidos 
pelo Covid-19. Outra medida será 
o aumento no número de leitos no 
Hospital Referência que é o Ma-
crorregional.

Já no inicio da tarde, pacien-
tes já estavam sendo transferidos 
para os leitos disponibilizados pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

O número de ca-
sos ativos de covid-19 
vem crescendo consi-
deravelmente em Pin-
daré Mirim e preocupa 
os órgãos de saúde. Já 
são 164 casos ativos da 
doença no município, de 
acordo com o boletim 
epidemiológico divulga-
do na noite desta quar-
ta-feira, dia 24.

Ainda nesta quar-
ta-feira, o prefeito da 
cidade o médico Alexan-
dre Colares gravou um 
vídeo e fez um desabafo 
e um apelo aos morado-
res.

“A gente sabe das 
dificuldades que nós es-
tamos passando, todos 
vocês sabem a dificulda-
de que o município está 
passando, como encon-
tramos o município. Não 
temos dinheiro, não te-
mos condição de “fazer 
covid” e não tem recurso 
para isso. Então a gente 
tem que fazer também 
a nossa parte e estamos 
fazendo. Agora preci-
so que vocês tenham 
consciência disso tam-
bém e peço para vocês 
também como médico 
ajude a vocês, ajude os 
amigos de vocês, ajude 
a família de vocês, ajude 
o município, nós esta-

Com casos de covid-19 
aumentando, prefeito de 

Pindaré faz apelo à população 
e diz que município não tem 
recurso e está passando por 

grandes dificuldades

Prefeito Alexandre Colares pediu o apoio da 
população no enfrentamento a covid-19

mos passando por gran-
des dificuldades”, disse 
o prefeito Alexandre Co-
lares em vídeo divulgado 
nas redes sociais.

No mesmo vídeo, 
o secretário de saúde Ri-
cardo Gomes falou que 
medidas mais rígidas 
serão tomadas nos pró-
ximos dias.

“Estamos vendo 
que a demanda de casos 
está crescendo e a po-
pulação não está sendo 
parceira do município, 
a gente só recebe co-
brança mas não recebe 
parceria, então assim a 
gente “tá” vendo aí para 
criar uma Lei Municipal 
para multar os infra-
tores, uso de máscara, 
aglomeração... porque 
só tá sendo desse jeito 
para a população nos 

ajudar.” Disse o secretá-
rio de saúde.

REPASSES 
NÃO FORAM 

ENCONTRADOS...
“A gente pede que 

a população se conscien-
tize, porque o município 
não tem verba, não foi 
deixado verba para o 
covid, o que o municí-
pio recebeu do governo 
federal, esse valor de 3 
milhões não foi encon-
trado, nada então esta 
restruturado, então a 
gente sabe que não é o 
ideal, o que eu quero e 
o que o gestor quer, mas 
se Deus quiser a gente 
vai chegar lá com a aju-
da da população, com 
a conscientização.”, es-
clareceu o secretário de 
saúde de Pindaré Mirim, 
Ricardo Gomes.
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A nova rodada do Auxílio Emergencial começa a ser paga 
em meados de abril, como medida de resgate aos mais vulne-
ráveis em momento de agravamento da pandemia do corona-
vírus.

O retorno do benefício será em quatro parcelas, com 
valores específicos conforme o perfil de quem recebe. O valor 
médio dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a 
R$ 375 a depender da composição de cada família.

Duas Medidas Provisórias abriram caminho no Orça-
mento para até R$ 44 bilhões destinados aos pagamentos, mas 
informações estão sendo divulgadas aos poucos pelo governo. 
Veja abaixo o que se sabe sobre o pagamento do novo Auxílio 
Emergencial:

1. Qual o valor das parcelas?
O valor médio do benefício será de R$ 250 e vai variar de 

R$ 150 a R$ 375 conforme o perfil do beneficiário e a composi-
ção de cada família.

• Famílias vão receber R$ 250;
• Uma família monoparental, dirigida por uma mulher, 

vai receber R$ 375;
• Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
2. Quando o Auxílio será pago?
O governo anunciou apenas as datas para beneficiários 

que estão dentro do programa Bolsa Família. O primeiro paga-
mento será no dia 16 de abril e seguirão o calendário já estabe-
lecido para o benefício – sempre nos últimos dez dias úteis de 
cada mês. Veja o calendário abaixo.

Para os demais beneficiários, o governo ainda não divul-
gou datas, nem previsão de informá-las. Inicialmente, havia sido 
ventilado que os pagamentos começariam em março, o que não 
aconteceu.

3. Qual será o número de parcelas?
A nova rodada do Auxílio Emergencial será paga em qua-

tro parcelas, mensalmente.
4. Como será feito o pagamento?
As parcelas da nova rodada serão pagas da mesma for-

ma que as anteriores:
1. Para quem recebe o Bolsa Família, da mesma forma 

que é pago o benefício;
2. Para os demais, por meio de conta poupança digital da 

Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa TEM.
5. Quem vai receber?
Pelas novas regras, o auxílio só será pago a famílias com 

renda total de até três salários mínimos por mês, desde que a 

Auxílio Emergencial 2021: saiba tudo sobre o benefício

Benefício começa a ser pago em meados do mês de abril

renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessá-
rio ter sido aprovado para receber o benefício em 2020, pois não 
haverá nova fase de inscrições.

Para quem está no Bolsa Família, continua valendo a re-
gra do valor mais vantajoso. A pessoa receberá o benefício com 
maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o 
valor do Auxílio Emergencial. O beneficiário será notificado se 
houver alteração.

Segundo o governo, o benefício deverá ser pago a 45,6 
milhões de famílias.

6. Quem NÃO vai receber?
1. menores de 18 anos, exceto mães adolescentes;
2. pessoas que têm emprego com carteira assinada ou 

que recebem algum benefício do governo (exceto o Bolsa Famí-
lia e o abono salarial);

3. quem não movimentou os valores do Auxílio Emergen-
cial pago no ano passado;

4. quem teve o Auxílio de 2020 cancelado até dezembro 
do ano passado;

5. estagiários e residentes médicos, multiprofissionais e 
quem recebe bolsa de estudos ou similares;

6. quem teve renda tributável acima de R$ 28.559,70 em 
2019;

7. quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tri-
butáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 
mil;

8. pessoas que, em 31 de dezembro de 2019, tinham 
propriedade de bens e direitos em valor total superior a R$ 300 
mil;

9. dependentes no IR de 2019 de pessoas enquadradas 
nos itens 6, 7 e 8;

10. presos em regime fechado, ou cuja família re-
ceba auxílio-reclusão;

11. tenha renda familiar mensal per capita acima 
de meio salário mínimo;

12. seja residente no exterior.
7. Quantos serão os beneficiários
O governo reduziu o número de beneficiários nessa nova 

fase do Auxílio Emergencial. De quase 68 milhões, a quantia caiu 
para 45,6 milhões de pessoas na nova rodada. Abaixo, a divisão:

• Beneficiários do Bolsa Família: 10.697.777 pessoas (R$ 
12,7 bilhões)

• Inscritos no Cadastro Único: 6.301.073 pessoas (R$ 6,5 
bilhões)

• Inscritos pelo site/app do programa: 28.624.776 pes-
soas (R$ 12,7 bilhões)

8. Como se inscrever na nova rodada?
O governo não vai abrir inscrições para a nova fase do Au-

xílio Emergencial. A seleção será feita a partir dos beneficiários ins-
critos no programa original e que não tiveram o auxílio cancelado.

Quem cumpriu os critérios para seguir no programa re-
ceberá o novo Auxílio Emergencial automaticamente, segundo 
o governo.

9. Não me cadastrei para receber o auxílio em 2020, mas 
hoje não tenho renda. Posso receber?

Não. A nova rodada será composta apenas pelos traba-
lhadores elegíveis ao Auxílio Emergencial ou sua Extensão que 
tiveram parcelas enviadas para pagamento em dezembro de 
2020.

10. Como saber se eu vou receber?
Os elegíveis à renovação podem consultar sua situação 

no site da Dataprev.
11. Que documentos eu preciso para receber?
Beneficiários que fazem parte do Cadastro Único ou que 

se inscreveram pelo site ou aplicativo do programa precisam es-
tar inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Para os inte-
grantes do Bolsa Família, não é necessário.

12. Meu CPF precisa estar regularizado?
Sim. Para receber as parcelas, o beneficiário terá que es-

tar com o CPF em situação regular. A exceção são os beneficiá-
rios do Bolsa Família.

13. Como regularizar o CPF?
A consulta para saber se o CPF está regular pode ser feita 

pelo site da Receita Federal - clique aqui para acessar a página 
específica. É preciso inserir apenas o número do CPF e a data 
de nascimento, clicar em 'não sou um robô' e em seguida em 
'consultar'.

Se houver problemas, a regularização pode ser feita pelo 
site da Receita. Veja aqui o passo a passo.

14. É preciso atualizar o Caixa TEM para receber o bene-
fício?

A Caixa Econômica Federal (CEF) pede que os usuários 
do aplicativo Caixa TEM – que é usado para pagar o benefício 

– atualizem seus dados cadastrais. Mas informou que a atualiza-
ção não é obrigatória e que não está vinculada ao recebimento 
do Auxílio Emergencial.

15. Quantas pessoas da mesma família podem receber o 
Auxílio Emergencial?

Só um dos membros de cada família poderá receber o 
auxílio nessa nova rodada. Trata-se de uma limitação do gover-
no, então a regra vale mesmo que haja mais membros elegíveis 
por todos os critérios. A prioridade será a seguinte:

1. mulher provedora de família monoparental;
2. data de nascimento mais antiga, e, para fins de desem-

pate, do sexo feminino; e
3. ordem alfabética do primeiro nome, se necessário, 

para fins de desempate.
16. Quanto tempo tenho para movimentar os recursos 

do Auxílio?
Quem recebe as parcelas tem até 120 dias para sacar ou 

movimentar os repasses do governo. Se nada for feito, o dinhei-
ro será devolvido à União.

17. Fui aprovado. Posso perder o Auxílio?
O governo promete revisar o cadastro do Auxílio Emer-

gencial mensalmente para averiguar se beneficiários poderão 
continuar recebendo o benefício. Um novo emprego, com vín-
culo formal, morte ou recebimento de pensão, prisão e recebi-
mento de benefícios governamentais causam anulação do bene-
fício.

18. Tenho dívida no banco. O Auxílio fica retido para qui-
tação?

O banco escolhido para recebimento do benefício não 
pode reter o valor do Auxílio Emergencial para quitação de dívi-
das em aberto. O valor, contudo, pode ser usado se o beneficiário 
assim desejar.

19. Recebo BPC ou outro benefício do INSS. Posso receber 
o auxílio?

Não. Quem recebe BPC ou outro benefício trabalhista 
(auxílio-doença, seguro-desemprego, licença-maternidade etc.) 
não tem direito ao Auxílio. Mas caso alguém da sua família receba 
um desses benefícios, o valor será contabilizado para o cálculo de 
renda per capita e, se você cumprir os critérios de elegibilidade, 
poderá ser beneficiado.

20. Moro fora do país. Posso receber?
Não. Pessoas que residem no exterior não tem direito.
22. Cheguei a receber o Auxílio em 2020, mas ele foi can-

celado. Posso voltar a receber agora?
Não. Pessoas que estejam com o Auxílio Emergencial ou 

a extensão cancelados não têm direito à nova rodada do bene-
fício.

22. Sou mãe adolescente. Posso receber?
Sim. Caso tenha entre 12 e 17 anos e se encaixe nos limi-

tes de rendimento.
23. Tenho contrato formal de trabalho, mas estou sem 

remuneração há mais de três meses. Posso receber ?
Sim. Não são considerados empregados formais os em-

pregados que deixaram de receber remuneração há três meses 
ou mais, mesmo que possuam contrato de trabalho formaliza-
do.

24. Sou mulher chefe de família sem marido ou compa-
nheiro, e tenho uma pessoa em casa menor de 18 anos de idade. 
Quanto vou receber?

Quatro parcelas mensais de R$ 375, caso cumpra os de-
mais critérios de elegibilidade.

25. Sou beneficiário do Bolsa Família. Como fico enquanto 
estiver recebendo o Auxílio?

As famílias beneficiárias do Bolsa vão receber o maior 
entre os dois benefícios: Bolsa Família ou Auxílio Emergencial. 
Neste segundo caso, as parcelas do Bolsa serão suspensas en-
quanto o Auxílio estiver sendo pago, e serão retomadas quando 
ele acabar.
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Segundo o Prefeito, Felipe dos Pneus, a pisci-
cultura tem grande potencial no município. No en-
tanto, os produtores familiares sempre reclamaram 
da falta de incentivo por parte do Poder Público. 
“Toda vez que converso com um piscicultor, o dis-
curso é o mesmo: se a gente tivesse suporte da Pre-
feitura, a gente aumentaria nossa produção. Então, 
nossa Secretaria de Agricultura criou um projeto 
para acabar com essa carência. Agora, as famílias 
que têm criatórios terão todo o suporte necessá-
rio” – explica o Prefeito.

A Secretaria de Agricultura, Piscicultura e 
Abastecimento realizou a primeira etapa do proje-
to de incentivo à produção de pescado. Foram doa-
dos 50 mil alevinos da espécie mais consumida na 
região, Tambaquí. Resultado de uma parceria com 
o laboratório Aquapesc. “100 famílias serão con-
templadas pelo projeto neste primeiro momento. 
Além de ganharem os alevinos, os produtores tam-
bém terão todo suporte técnico, desde o manejo à 
comercialização do pescado” – destaca a Secretá-
ria, Cris Artioli.

As famílias que receberam os alevinos são 
dos povoados Juçaral do Capistrano e Água Fria. 
Cada família recebeu mil alevinos. Na nossa região, 
o peixe fica pronto para o abate quando pesa em 
média 1,2 quilo. Dependendo dos cuidados, com 
um ano o peixe pode chegar até 3 quilos. O certo 
é que para este mesmo período do ano que vem, 
as famílias beneficiadas pelo projeto terão muito 
pescado para comercialização. O que resulta num 
crescimento na geração de renda local.

Piscicultores de Santa 
Inês são incentivados 

a aumentar a produção 
do pescado

A Secretaria de Agricultura, Piscicultura e Abastecimento realizou 
a primeira etapa do projeto de incentivo à produção de pescado

O prefeito de São 
João do Caru, Antônio 
Bruno Cardoso “Peteca” 
iniciou a operação que 
visa reformar todas as 
escolas do município. O 
objetivo, segundo o ges-
tor, é usar este momen-
to sem aulas presenciais 
para acelerar as melho-
rias nas estruturas físi-
cas.

Segundo a Secre-
tária de Educação Jor-
dana, neste primeiro 
momento estão sendo 
reformadas as Escolas 
Aldenor Leonidas Si-
queira e Artur Costa e 
Silva, após o término, as 
Escolas da Vila Manoel 
Ramalho, Francisco Bar-

roso e a Escola do Bairro 
Sonrisal irão entrar no 
cronograma.

Quem também 
irão receber melhorias 
são as escolas da Zona 
Rural. Segundo a secre-
tária de educação, em 
algumas não existe con-
dição alguma de haver 
atividades. “As escolas 
da Zona Rural terão 
prioridades, são locais 
que ficaram esquecidos. 
Em alguns casos já fo-
ram feitas melhorias de 
emergência” explicou.

Segundo o crono-
grama da Secretaria de 
Educação, a expectati-
va é que até o primeiro 
semestre de 2021, to-

Prefeito ‘Peteca’ inicia reforma de 
escolas e quer finalizar todas até o 

fim do ano em São João do Caru

Prefeito ‘Peteca’ quer escolas prontas para quando for pos-
sível o retorno das aulas presenciais em São João do Caru

das as escolas tenham 
recebido algum tipo de 
melhoria ou reforma, no 
máximo até o fim deste 
ano. “Acreditamos que 
até meio do ano todas 

as escolas estarão refor-
madas, é a nossa vonta-
de”, garantiu Jordana.

Do www.obomja.
com, com edições do 
Jornal do Vale

O presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Pindaré Mirim, Antônio 
de Cabeça Branca, esteve 
na manhã desta quarta-
-feira, dia 24, fiscalizando 
as reformas das escolas 
do município. 

Essa foi uma das in-
dicações adentradas pelo 
parlamentar Antônio 
Martins esse ano e que 
já foi atendida pelo Poder 
Executivo. 

O vereador espera 
agora que as demais es-
colas municipais também 
sejam contempladas com 
as reformas.

Presidente da câmara de vereadores de 
Pindaré Mirim fiscaliza reformas de escolas

Vereador Antônio de Cabe-
ça Branca fiscaliza reformas 

em escolas
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Neste sábado(27) vai ser realizado mais um 
sorteio do Projeto Minha Casa Melhor lançado pelo 
Governo do Estado, que beneficia famílias cadastra-
das no CadÚnico. Desta vez, participarão do sorteio 
oito municípios da região do Vale do Pindaré, con-
templando ao todo 1.400 beneficiários.

Veja abaixo os municípios e a quantidade de 
contemplados:

Santa Inês 400 
São João do Caru 100 
Newton Belo 100 
Bom Jardim 200 
Monção 200 
Pindaré Mirim 200 
Tufilândia 100 
Igarapé do Meio 100

O PROGRAMA
Proporcionar conforto e dignidade às famílias 

maranhenses de baixa renda e incentivar de forma 
direta o comércio diante das consequências da pan-
demia da Covid-19. Com esses objetivos, o Governo 
do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de 
Governo (SEGOV), vai beneficiar 45,5 mil pessoas 
através do Projeto Minha Casa Melhor. Com o valor 
unitário de R$ 600,00 por representante familiar, o 
projeto vai abranger os 217 municípios do estado 

para compra de móveis, eletrodomésticos e uten-
sílios domésticos. O projeto faz parte do Programa 
Cheque Minha Casa.

“O projeto permite que as pessoas melhorem 
as suas moradias mediante um benefício a custo 
zero, a pessoa não paga nada. E também favorece o 
aquecimento da economia local, gerando emprego 
e renda”, enfatizou o Secretário de Estado de Go-
verno, Diego Galdino.

QUEM PODE SER BENEFICIADO
O cadastro é automático, daqueles que são 

vinculadas ao Cadúnico (beneficiários de progra-
mas sociais no âmbito federal), não terá inscrição, 
todos os RF (representantes familiares) serão favo-
recidos.

O número total de beneficiários foi dividido 
por faixas de forma proporcional ao número de ca-
dastrados no CadÚnico por município.

Em São Luís, serão 5 mil beneficiários , em 
Imperatriz serão 2 mil, na faixa I (compreende 7 
municípios) serão 800 beneficiários cada, na faixa 
II (compreende 19 municípios) serão 400 beneficiá-
rios cada, faixa III (64 municípios) serão 200 bene-
ficiários cada e faixa IV (125 municípios) serão 100 
beneficiários.

SORTEIO

O sorteio dos 45,5 mil beneficiários será por 
região e transmitido pela televisão. Em média, se-
rão 1500 sorteados por semana. A divulgação vai 
acontecer em diversas plataformas de mídia do Go-
verno do Maranhão.

O primeiro sorteio, previsto para o próximo 
dia 6 de março, compreende os municípios de Açai-
lândia, Itinga do Maranhão, São Francisco do Bre-
jo, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu. Os sorteios 
acontecerão entre os meses de março a agosto des-
te ano.

Os ganhadores receberão um cartão de débi-
to com o saldo de R$ 600,00 para a compra de mó-
veis, eletrodomésticos e utensílios domésticos

CREDENCIAMENTO LOJISTA
Os estabelecimentos locais que tenham como 

atividade no CNAE (Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas) a venda de móveis, eletrodo-
mésticos e utensílios domésticos já podem se ca-
dastrar.

As inscrições serão realizadas, exclusivamen-
te, via internet, por meio do preenchimento de for-
mulário eletrônico próprio, que já está disponível 
no site: minhacasamelhor.ma.gov.br.

Os lojistas irão receber o valor utilizado, auto-
maticamente, através da conta bancária veiculada.

Municípios do Vale do Pindaré participarão neste 
sábado(27) do sorteio do Projeto Minha Casa Melhor

A Prefeitura de Santa Inês divulgou na tarde 
desta quarta-feira, dia 24, que não falta oxigênio 
no Hospital Municipal, após a informação ter sido 
divulgada nas redes sociais e rapidamente se espa-
lhada em vários grupos do Whatsapp. A notícia, de-
finida como “Fake News’ pela prefeitura, assustou 
muitos moradores.

Em nota, o Departamento de Comunicação 
informou que tem oxigênio no município. Confira 
abaixo a nota.

Prefeitura de 
Santa Inês 

divulga nota 
e diz que não 
falta oxigênio 

no Hospital 
Municipal

O prefeito de Pindaré Mirim, Alexandre Cola-
res (Republicanos), esteve em Brasília em busca de 
investimentos para o município.

Na quarta-feira, 17, ele se reuniu com o sena-
dor Roberto Rocha e com o deputado federal André 
Fufuca para pleitear a liberação de recursos para 
a execução de projetos e melhorias na cidade de 
Pindaré.

“Fiz questão de vir a Brasília conversar pes-
soalmente com o senador Roberto Rocha e com o 
deputado André Fufuca, apresentei a eles as de-
mandas que irão beneficiar toda a nossa popula-
ção”, disse o prefeito.

O deputado André Fufuca aproveitou para di-
zer ao povo do Pindaré que ainda este ano estará 
alocando recursos para a área da saúde e também  
melhorias  para pavimentação asfáltica para várias 
ruas de Pindaré.

Prefeito Alexandre Colares 
vai a Brasília em busca de 

recursos para Pindaré Mirim

Prefeito Alexandre Colares ao lado
 do Deputado Federal André Fufuca

Alexandre Colares ainda fez questão de res-
saltar que a reunião com o senador foi muito positi-
va, visto que Roberto Rocha se colocou à disposição 
para ajudar o município de Pindaré Mirim no que 
for preciso. “Em breve, teremos muitas novidades 
boas para a nossa cidade”, acrescentou o prefeito.

O senador Roberto Rocha e o deputado An-
dré Fufuca agradeceram a visita e colocaram  os 
seus mandatos à serviço da população de Pindaré 
Mirim. Informativo (Decom)
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A Polícia Rodoviá-
ria Federal de Santa Inês 
já havia intensificado as 
rondas na BR-316, entre 
Santa Inês e Bom Jardim, 
após ocorrências de as-
saltos e tentativas no KM 
243, nas proximidades do 
Povoado Tirirical, na área 
da reserva indígena, o 
que diminuiu nas últimas 
semanas, de acordo com 
o chefe da PRF, Wander-
son Carlos.

Porém na noite 
desta terça-feira, dia 23, 
os policiais rodoviários 
faziam rondas na BR-316, 
na mesma localidade, 
quando se depararam 
com um ônibus parado 
após ter sido alvo de ti-
ros. Os policiais fizeram 
buscas e não encontra-
ram vestígios dos crimi-
nosos. 

A PRF escoltou o 
ônibus até o município 

de Bom Jardim e desobs-
truíram a via e no retor-
no passando na mesma 
localidade, já com uma 
guarnição da Polícia Mili-
tar que também foi acio-
nada, foram encontrados 
pedaços de paus e pedras 
na rodovia e um cami-
nhão que estava parando, 
após também ser atingi-
do por disparos de tiros. 

A equipe da PRF 
evitou mais esse assalto 

e nesse momento a viatu-
ra foi atingida com cerca 
de 10 disparos, que vão 
ser confirmados após a 
perícia ser concluída. Os 
bandidos empreenderam 
fuga.

A PRF vai intensifi-
car mais ainda a fiscaliza-
ção na região em horários 
específicos e continua 
fazendo diligências para 
prender os responsáveis 
pelo ataque. 

Viatura da Polícia Rodoviária Federal é 
atingida por vários disparos de tiros na 
BR-316, entre Santa Inês e Bom Jardim

A viatura foi atingida com cerca de 10 disparos

Polícia prende 
suspeitos de tráfico de 
drogas em Santa Inês

Na tarde desta quarta-feira, dia 
24, após denúncias de que um foragi-
do da justiça estaria em uma residên-
cia na Vila Adelaide Cabral em Santa 
Inês, o Esquadrão Pretoriano se des-
locou até o local onde encontrou duas 
pessoas na porta da casa. 

Questionadas sobre o foragido, 
de acordo com a Polícia Militar, uma 
delas informou que não sabia onde 
estava, porém suas coisas estavam 

na residência em um quarto, onde foi 
encontrado um tablete de substância 
semelhante a maconha (796g), 65 in-
vólucros de substâncias semelhantes 
a maconha, uma bolsa preta com do-
cumentos, uma motocicleta honda 
pop 110, um anel e um cordão de cor 
dourado e um porta documentos.

Todos os conduzidos foram 
apresentados na Delegacia Regional 
de Santa Inês. 

Droga, motocicleta e material apreendidos pelo Esquadrão Pretoriano

O ministro Marco 
Aurélio Mello, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
rejeitou o pedido do presi-
dente Jair Bolsonaro para 
derrubar os decretos dos 

governos do Distrito Fede-
ral, da Bahia e do Rio Gran-
de do Sul que instituíram 
medidas de isolamento 
social para conter a pande-
mia de Covid-19.

Com isso, ficam 
mantidos os decretos que, 
entre outros pontos, de-
terminaram a limitação 
do funcionamento de ati-
vidades consideradas não 

Marco Aurélio Mello nega pedido de Bolsonaro para 
barrar decretos de DF, BA e RS sobre isolamento

 O ministro Marco Aurélio Mello, do  Supremo Tribunal Federal 

essenciais e estabelece-
ram o toque de recolher 
para diminuir a circulação 
de pessoas do fim da noi-
te até a madrugada do dia 
seguinte.

O Palácio do Planal-
to informou que não se 
manifestará sobre a deci-
são do ministro.

A ação de Bolsona-
ro foi apresentada na últi-
ma sexta-feira (19). Crítico 
das medidas de isolamen-

to social, ele argumentou 
que as iniciativas tomadas 
pelos estados são incons-
titucionais porque só po-
deriam ser adotadas com 
base em lei elaborada por 
legislativos locais, e não 
por decretos de governa-
dores.

O Brasil vive nas úl-
timas semanas a fase mais 
grave da pandemia, desde 
que começaram a ser re-
gistrados os primeiros ca-

sos de infecção pelo coro-
navírus, há pouco mais de 
um ano.

Governadores e 
prefeitos em todo o país 
estão optando por medi-
das de restrição da circu-
lação de pessoas diante de 
um cenário de disparada 
de novos casos de doentes 
e sucessivos recordes ne-
gativos de mortes diárias, 
além do colapso do siste-
ma hospitalar.
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A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) abriu na terça-feira 
(23), as inscrições para o proces-
so seletivo que vai contratar 598 
profissionais que vão auxiliar os 
municípios na campanha de vaci-
nação contra a Covid-19.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site da secretaria até a 
sexta-feira (26). O resultado será 
divulgado no sábado (27). As va-
gas são destinadas para técnicos 
de enfermagem, digitadores e 

supervisores. Confira o edital do 
processo seletivo.

De acordo com a secreta-
ria, os profissionais vão atuar na 
Força Estadual de Saúde do Ma-
ranhão (Fesma). O objetivo é dar 
mais agilidade na aplicação das 
vacinas em 191 municípios do 
Maranhão, que possuem 50 mil 
habitantes.

A contratação será feita por 
meio de análise curricular e terá 
duração de três meses. Os candi-

datos devem fazer as inscrições 
para atuar nos municípios onde 
residem. A secretaria explica que 
os candidatos serão pontuados 
conforme sua especialidade, sua 
experiência profissional e os da-
dos que foram inseridos na ficha 
de inscrição.

As capacitações vão acon-
tecer entre os dias 31 de março 
e 3 de abril. O início dos traba-
lhos está previsto para o dia 5 de 
abril.

Encerra nesta sexta-feira(26) as inscrições para 
seletivo para contratação de profissionais que irão 

reforçar vacinação contra a Covid-19 no MA

Secretaria de Estado da Saúde (SES) abre seletivo para con-
tratar profissionais que vão atuar na campanha de vacina-

ção contra a Covid-19 do Maranhão

 Secretaria de Estado da Educação (Se-
duc), por meio do Instituto de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Maranhão (Iema), abriu 3 
mil vagas para cursos de Inglês EAD, que serão 
ofertados através da unidade Iema Idiomas. 
As inscrições, que iniciaram nesta segunda-
-feira (22) e seguirão até o dia 28 de março, 
são destinadas a pessoas com idade mínimas 
de 13 anos, cursando o Ensino Fundamental 
2.

A inscrição é completamente online, 
através do link de acesso ao sistema disponi-
bilizado por meio do site do Iema. Para se ins-
crever, o candidato deverá efetuar o cadastro 
no sistema, informando seu CPF, e-mail e criar 
uma senha de acesso e, após isso, preencher 
o formulário eletrônico de inscrição disponibi-

lizado no sistema, e enviá-lo juntamente com 
cópias da Carteira de Identidade e do CPF.

Ao todo, estão sendo ofertadas três mil 
vagas para o primeiro semestre de 2021, sen-
do: 1. 500 vagas para o Módulo Básico I; 500 
vagas para o Módulo Básico II; 500 vagas para 
o Módulo Básico III; e 500 vagas para o Módu-
lo Básico IV.

A efetivação da matrícula será realizada 
exclusivamente online, a partir das 8h dia 31 
de março até as 23h o dia 04 de abril, também 
por meio do sistema disponível no site do 
Iema. Os estudantes que, no ato da inscrição, 
não optarem por vagas no Módulo Básico I, 
deverão responder a um teste de nivelamen-
to em inglês para definição do Módulo/Nível 
a serem inscritos (Básico II, III, ou IV);

Seduc abre inscrições para três mil vagas em cursos de língua inglesa EAD

A inscrição é completamente online, através do link 
de acesso ao sistema disponibilizado por meio do site do Iema

As matrículas 
para os cursos oferta-
dos pelo IEMA Voca-
cional Engenho Cen-
tral de Pindaré Mirim, 
continuam suspensas 
em razão do Decreto 
n° 36.582 de 12 de 
março de 2021 (que 
altera o Decreto n° 
36.531 de 3 de mar-
ço de 2021), que sus-
pende atividades pre-

senciais no âmbito de 
órgãos de Governo, 
conforme determina-
do no referido decre-
to.

Por conta disso, 
foi disponibilizado 
um link para que seja 
feita a pré-inscrição 
para os cursos: ht-
tps://forms.gle/jHta-
1CU4bJHMt5Gj9

Assim que a 

Abertas as pré-inscrições para 
cursos no Iema Vocacional 

Engenho Central de Pindaré Mirim

Serão 40 vagas para cada curso

nova data for defini-
da, um novo crono-
grama com o prazo 
será divulgado.

Os cursos
O Governo do 

Estado divulgou o 
edital com 5.490 va-
gas para cursos de 
Formação Inicial e 
Continuada (FICs) e/
ou oficinas a serem 
ofertadas nas Unida-
des Vocacionais do 
Instituto de Educa-
ção, Ciência e Tecno-
logia do Maranhão 
(IEMA).

O IEMA vocacio-
nal Engenho Central, 
em Pindaré Mirim vai 
oferecer três cursos, 
sendo: Atuação para 
Cinema e Produção li-
terária: Escrita Criati-
va e Edição de Vídeo.

As inscrições 
são gratuitas. Serão 
40 vagas para cada 
curso.
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SANTA INÊS 
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Diante da situação agravante 
da Covid-19 em Santa Inês, o Prefei-
to Felipe dos Pneus assinou na tarde 
desta quarta-feira, Decreto Nº 9, que 
seguem praticamente as mesmas res-

trições decretadas pelo Governo do 
Estado. 

Sendo assim, com exceção dos 
serviços considerados essenciais, o co-
mércio deve fechar nos dias 26, 27 e 

28 deste mês. 
Felipe dos Pneus reiterou que 

a situação é séria e que cabe a todos 
fazerem sua parte, e que a Prefeitura 
de Santa Inês está tomando todas as 

medidas cabíveis para o enfrentamen-
to dessa doença que tem tirado a vida 
de muita gente. Porém, é preciso uma 
ação de todos.

Veja abaixo o Decreto na íntegra. 

COVID-19: PREFEITURA DE SANTA INÊS DIVULGA NOVO 
DECRETO COM RESTRIÇÕES PARA OS DIAS 26, 27 E 28
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É notável o so-
frimento que a pan-
demia tem causado 
no mundo. Desde 
o sofrimento físi-
co ocasionado pelo 
coronavírus, até o 
sofrimento emocio-
nal provocado pelo 
medo, estresse e an-
gústia advindos des-

ta doença.
Não é de hoje 

que o ser humano 
precisa lidar e se 
adaptar às mudan-
ças que se impõe. 
Carregamos em nós 
essa habilidade de 
suportar sofrimentos 
físicos e emocionais 
ao longo da nossa 

Os impactos psicológicos da pandemia 
da Covid-19: Como amenizar os efeitos

Psicólogo Pedro Henrique

evolução desde os 
primórdios. Estamos 
onde estamos hoje 
por conta desta ca-
pacidade de mudar e 
nos reinventarmos.

De um modo ge-
ral a pandemia exigiu 
de nós a aptidão de 
resistir ao sofrimen-
to de uma forma que 
sequer esperávamos. 
Precisamos modificar 
nossas relações, nos-
sas formas de traba-
lho, nossos hábitos 
de higiene, estilo de 
vida, até mesmo uma 
mudança estética 
no que diz respeito 
à nossas roupas. De 
repente nos vimos 
obrigados(necessita-
dos) a usar máscaras 
para proteger a nós e 
aos outros.

Mudanças essas 
que trouxeram con-
sigo também uma 
série de sofrimentos 
em decorrência das 
perdas de empregos, 
familiares, impossibi-
lidade de locomoção, 
adiamento de sonhos 
profissionais e pes-
soais, inviabilidade 
de manter o sustento 
familiar e etc. Todos 
esses aspectos quan-
do supridos de forma 
satisfatória geram 
em nós uma profun-
da angústia, estresse 
e sofrimento.

A exposição 
duradoura a evento 
estressores provoca 
em nós muita preo-
cupação e até mes-
mo medo. Medo de 
morrer, medo de ser 
contaminado, medo 
de perder pessoas 
queridas. A incerteza 
em relação ao futuro 
costuma causar em 
nós muita ansiedade.

Algumas pes-
quisas apontam que 
aumentaram os nú-
meros de episódios 
e crises de ansieda-
de e depressão (NÃO 
CONFUNDIR COM 
TRANSTORNO). Inú-
meras pessoas têm 

experienciado altos 
níveis de preocupa-
ção e inquietações, 
alteração de humor, 
de sono, de alimen-
tação, agressividade, 
irritabilidade, fadiga, 
dificuldade de con-
centração. Junto a 
isso surgiu o aumen-
to do uso de álcool 
e drogas, que em al-
guns casos aparecem 
como tentativa de 
lidar com o sofrimen-
to.

Somam-se isso o 
aumento dos índices 
de violência domésti-
ca, sexual, psicológi-
ca e física que podem 

estar relacionados ao 
confinamento que a 
pandemia nos impôs.

Abaixo listei 
para você algumas 
possibilidades que 
podem te ajudar a 
amenizar os impac-
tos psicológicos ne-
gativos causados 
pela pandemia:

• Manter con-
tato com as pessoas 
que lhe são impor-
tantes, mesmo que 
virtualmente;

• Manter-se ati-
vo, realizando ativi-
dade física, não fi-
que sedentário;

• Dormir bem;

• Evitar o con-
sumo excessivo de 
informações (What-
sApp e etc.); (Tirar 
um horário para se 
informar, de pre-
ferência depois de 
uma atividade físi-
ca);

• Manter uma 
boa alimentação;

• Não se cobrar 
demais; (Realizações 
de metas, sonhos, 
talvez não seja pos-
sível agora);

• Manter os 
c u i d a d o s / h i g i e n e 
pessoal; (Gestos de 
carinho com nós 
mesmos);
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300.000 vidas 
perdidas. Trezentas mil. 
Este é o tamanho da 
tragédia brasileira em 
um ano de pandemia 
da Covid-19. Tragédia 
que, infelizmente, está 
longe de terminar e dá 
poucos sinais de que vai 
melhorar. O número foi 
atingido mesmo com 
mudança no sistema de 
notificação do Ministé-
rio da Saúde que causou 
atrasos no registros de 
mortes nesta quarta-fei-
ra (24).

O país atinge mais 
uma marca assombrosa 
um dia depois de regis-
trar, pela primeira vez, 
mais de três mil mortes 
em apenas 24 horas. E 
num momento de colap-
so nos hospitais, tanto 
públicos quanto priva-
dos. UTIs superlotadas 
desafiam profissionais 
de saúde já esgotados.

Com dados novos 
de 10 estados (AL, BA, 
GO, MG, MS, MT, PR, RN, 
SP e TO) desde a véspe-
ra, o país soma agora 
300.015 óbitos. Casos 
confirmados de Covid-19 

são 12.183.338.
Os níveis de contá-

gio seguem elevados, e 
governadores e prefeitos 
tentam conter o avanço 
do vírus com medidas 
mais duras de restrição. 
Ainda assim, o Brasil não 
chegou a viver nenhum 
tipo de lockdown com-
pleto, como ocorreu em 
outros países. Sem di-
recionamento nacional 
efetivo para lidar com a 
pandemia, medidas de 
isolamento seguem sen-
do desrespeitadas em 
larga escala.

Esses números 
poderiam ser ainda 
maiores não fosse uma 
mudança no sistema de 
notificação de Ministé-
rio da Saúde – que as 
secretarias estaduais de 
saúdes dizem que será 
abandonada – que pas-
sou a exigir mais dados 
sobre cada vítima da 
doença no país.

Essa mudança re-
duziu o número de mor-
tes informadas nesta 
quarta. São Paulo, por 
exemplo, notificou 281 
mortes no dia – a média 

Brasil atinge 300 mil mortos por Covid-19 um dia após 
recorde de mais de 3 mil vidas perdidas em 24 horas

300 mil mortes por covid-19 no Brasil

até então, era de 532 
mortes por dia. Na terça, 
foram 1.021. Mato Gros-
so do Sul informou 20 
mortes, ante uma mé-
dia diária de de 29. Em 
Santa Catarina, o setor 
responsável disse que a 
alteração gerou instabili-
dade e atraso das notifi-
cações.

Os dados abaixo 
indicam o quão preo-
cupante é o cenário da 
pandemia no país e po-
dem ajudar a entender a 
necessidade de medidas 
urgentes:

• Os índices de 

ocupação de leitos de 
UTI no Brasil têm 'qua-
dro extremamente crí-
tico'. Com exceção do 
Amazonas e de Roraima, 
todos os demais estados 
estão na classificação de 
"alerta crítico" de lota-
ção, segundo a Fiocruz.

• A ameaça de fal-
ta de oxigênio hospitalar 
preocupa autoridades e 
a população. Seis esta-
dos são os mais críticos 
para falta de oxigênio, 
segundo a Procurado-
ria-Geral da República: 
AC, RO, MT, AP, CE e RN. 
Outros sete estão em es-

tágio de atenção: PA, BA, 
MG, SP, PR, SC e RS.

• Entidades da 
saúde estão em alerta 
para uma potencial cri-
se de desabastecimento 
dos chamados 'kits intu-
bação'. Medicamentos 
estão em baixo estoque, 
e a alta no preço deles 
chega a 1.700%.

• O ritmo de vaci-
nação no país está baixo, 
segundo especialistas, e 
também preocupa. Pela 
6ª vez, o governo reduziu 
a previsão de doses das 
vacinas a serem disponi-
bilizadas.

O ritmo de vaci-
nação ainda lento, as 
mudanças no calendário 
de imunização e para a 
chegada de novas do-
ses, além da escassez da 
vacina em todo mundo, 
dificultam a perspectiva 
de controle da doença.

O Brasil é o país 
com o maior número 
diário de mortes por Co-
vid-19 desde 5 de março, 
quando ultrapassou os 
Estados Unidos. Entre as 
cinco nações com mais 
óbitos, o Brasil sempre 
teve uma média de mor-
tes próxima à de México, 
Índia e Reino Unido.

Desde janeiro, 
quando o presidente 
norte-americano Joe 
Biden tomou posse e 
intensificou a política 
de vacinação, os EUA 
reduziram drasticamen-
te o número diário de 
mortes. Enquanto isso, o 
Brasil passou por consi-
derável piora nos núme-
ros da pandemia. Hoje, o 
país tem mais mortes do 
que todos os 27 países 
da União Europeia so-
mados.

O novo minis-
tro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse hoje 
(24), durante coletiva 
de imprensa realiza-
da na Esplanada dos 
Ministérios, que será 
possível triplicar o rit-
mo atual de vacinação 
- hoje na casa das 300 
mil doses por dia - para 
chegar a cerca de 1 mi-
lhão de doses aplicadas 
diariamente.  

“O compromisso 

Ministro da Saúde diz 
que meta do governo é 
vacinar 1 milhão por dia

Ministro descartou opção 
por lockdown

número um do nosso 
governo é a implemen-
tação de uma forte 
campanha de vacina-
ção. Todos sabem o es-
forço que foi feito para 
buscar vacinas. Hoje sa-
bemos que 95% da po-
pulação brasileira dese-
ja ser imunizada. E nós, 
agentes públicos, te-
mos que envidar esfor-
ços para que o progra-
ma de vacinação tenha 
concretude”, declarou 
Queiroga.

A posição reforça 
o compromisso feito em 
rede nacional ontem 
(23), pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que afir-
mou que o governo fará 
de 2021 o “ano da vaci-
nação dos brasileiros”. 
“Somos incansáveis na 
luta contra o coronaví-
rus. Essa é a missão e 
vamos cumpri-la”, afir-
mou o presidente.

Sem lockdown, 
mas com distanciamen-
to

Quando pergun-
tado sobre medidas 
não farmacológicas, o 
novo titular do minis-
tério descartou lockdo-
wn como uma resposta 
para conter a dissemi-
nação do vírus e citou 
outras formas de dis-
tanciamento.

“Quem quer o 
lockdown? Ninguém 
quer lockdown. O que 
temos do ponto de vista 
prático é adotar medi-
das sanitárias eficientes 
que evitem lockdown. 
Até porque a população 
não adere. A vacina é 
importante, mas preci-
samos usar máscaras, 
precisamos manter um 
certo distanciamento. 
Vamos buscar maneiras 
de disciplinar o distan-
ciamento social”, disse.

A Petrobras anunciou nesta 
quarta-feira (24) uma redução de R$ 
0,11 nos preços do litro da gasolina e 
do óleo diesel em suas refinarias. A 
partir de hoje, quinta-feira(25), o pre-
ço médio do litro da gasolina passa a 
custar R$ 2,59, uma queda de 4%.

Já o litro do diesel teve uma re-
dução de 3,8% e passará a custar, a 
partir de amanhã, R$ 2,75, segundo 
informações divulgadas pela empre-

sa.
A nota divulgada pela Petro-

bras reforça que a companhia baseia 
os preços dos combustíveis em varia-
ções no mercado internacional e na 
taxa de câmbio. O preço para o con-
sumidor final, no entanto, ainda sofre 
o acréscimo de impostos, da mistura 
obrigatória de etanol e das margens 
das distribuidoras e postos de com-
bustíveis.

Petrobras reduz 
preço de gasolina e 

diesel nas refinarias

Redução de preços será nas refinarias
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O Programa Es-
piando com Angel pro-
duzido em parceria com 
a Espiawebtv, veio para 
gerar visibilidade do en-
tretenimento divertido, 
fazendo muitos jovens 

acreditarem no seu po-
tencial. O apresentador 
e idealizador do progra-
ma, é o Dj Angel Vitti de 
Santa Inês

“A ideia foi minha, 
por minha profissão ser 

um Deejay ( Dj ) e estar-
mos em pandemia, tive 
que me reinventar de 
alguma maneira, foi aí 
que veio a ideia de ter 
um programa só meu, é 
uma forma de também 

tirar risos das pessoas 
nesse momento tão difí-
cil que estamos passan-
do.”, disse o apresenta-
dor, Dj Angel.

Durante as grava-
ções todos os cuidados 

O sucesso do programa Espiando com Angel

Gravação do Programa Espiando com Angel

são tomados para evitar 
a propagação do novo 
coronavírus, sendo fei-
tas em local aberto, e de 
acordo com o idealiza-
dor e apresentador, os 
convidados passam por 
testes antes das grava-
ções.

O programa está 
previsto para ter nove 
episódios, mas por con-

ta do agravamento da 
pandemia, a produção 
decidiu diminuir para 
apenas seis. Só nos dois 
episódios lançados, já 
há 10.953 visualizações.

O Programa Es-
piando com Angel vai ao 
ar todos os domingos às 
14horas no Instagram e 
no YouTube do Espiawe-
btv.

Teve gente que 
achou que não ia ter Os-
car em 2021. E, quan-
do foram anunciados os 
indicados, o mundo se 
perguntou: como será 
a cerimônia, em meio à 
pandemia?

A Academia de 
Hollywood precisou adiar 
o evento, que geralmente 
acontece entre feverei-
ro e o início de março. A 
festa, agora, vai acontecer 

em 25 de abril.
Na categoria de 

Melhor Filme, são oito 
filmes concorrendo, três 
deles com protagonistas 
não brancos: "Minari", "O 
som do silêncio" e "Judas 
e o Messias negro". Ou-
tros dois indicados têm 
personagens principais 
femininas: "Bela vingan-
ça" e "Nomadland".

Com cinemas fe-
chados na pandemia, a 

Academia teve que dar o 
braço a torcer e aceitar 
inscrições de filmes que 
foram transmitidos ape-
nas pela internet. Isso for-
taleceu as plataformas de 
streaming e filmes com 
orçamentos menores.

No caso do Oscar, 
a organização confirmou 
o formato presencial. Os 
profissionais indicados 
foram informados de que 
participar por Zoom não 

será uma opção.
No entanto, será 

uma festa bem diferente 
da que os espectadores 
se acostumaram a ver.

A transmissão ao 
vivo vai acontecer em 
dois lugares diferentes: 
o Teatro Dolby, tradicio-
nal sede do Oscar desde 
2002, e a estação de trem 
Union Station. Ambos os 
espaços ficam em Los An-
geles.

Zoom 'proibido', transmissão em 2 lugares e filmes 
da internet: Como será o Oscar pandêmico de 2021

Interior do Teatro Dolby durante cerimônia do Oscar 2018

COLUNA: FLÁVIO REGISTRA - DIA DA ÁGUA
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