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AS HOMENAGENS AS MÃES DA REGIÃO

DIA DAS MÃES: Prefeitura de Santa 
Inês doa 40 toneladas de alimentos

 As 40 toneladas de alimentos começaram a ser entregues na última sexta-feira nos povoados

Em comemora-
ção ao Dia das 

Mães, a Prefeitura de 
Santa Inês está doando 
40 mil quilos de alimen-
tos às famílias do muni-
cípio. A ação é realizada 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania. Para evitar 
aglomeração, a entrega 
está sendo feita de casa 
em casa. 

MÃES PINDAREENSES SÃO CONTEMPLADAS COM 
VÁRIOS PRÊMIOS DURANTE LIVE ORGANIZADA 

PELA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL

Live foi transmitida pelo canal da prefeitura no Youtube Página 04
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Live em 
comemoração 

ao Dia das 
Mães será 
realizada 
hoje em 

Santa Luzia 
com um show 

de prêmios Página 15

Santa Inês 
começa a 
vacinar 

pessoas com 
comorbidades 

nesta 
segunda(10)
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Polícia Civil 
prende três 
pessoas em 
Bom Jardim
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FOI NOTÍCIA 

FOI NOTÍCIA
Olá, amigos e amigas leito-

res(as) do nosso Jornal do Vale. 
Chegamos a uma marca importan-
te: a 26ª edição do nosso exemplar 
que tem sido um sucesso pela qua-
lidade das nossas reportagens e 

por chegar, a cada semana, a mais 
leitores das cidades do Vale do Pin-
daré e de outras regiões do Mara-
nhão, além de atravessar as fron-
teiras e chegando a outros Estados, 
como o Pará, Piauí, São Paulo e Rio 

de Janeiro! São mais de 50 grupos 
de Whatsapp das cidades da região, 
além de compartilhamentos no Fa-
cebook, Instagram e no Blog Portal 
Pindaré. Então chegou a hora de se 
informar. Boa leitura!

POLÍCIA FEDERAL CUMPRE MANDADOS 
EM SANTA INÊS E OUTROS MUNICÍPIOS 

EM OPERAÇÃO SOBRE EXPLORAÇÃO DE 
TRABALHADORES

A Polícia Federal deflagrou a sexta-feira (7/5) 
a operação Finita Servus, visando combater o trá-
fico de pessoas e a consequente submissão destas 
à condição análoga à de escravo, no Maranhão e 
em Santa Catarina.  Policiais federais deram cum-
primento a cinco mandados de busca e apreensão, 
expedidos pela Justiça Federal após representação 
da autoridade policial, sendo dois no município de 
Santa Inês/MA, um em Centro Novo do Maranhão/
MA, e dois em São Joaquim/SC.

Trata-se da investigação realizada pela PF 
sobre tráfico de pessoas. De acordo com o que foi 
apurado, trabalhadores oriundos do Estado do Ma-
ranhão foram aliciados, mediante fraude e abuso 
da condição de vulnerabilidade das vítimas, com a 
promessa de trabalho, alojamento e alimentação 
pagos pela empresa contratante, e levados ao Esta-
do de Santa Catarina.

Ao chegarem ao destino, descobriram que 
foram enganados, sendo ainda obrigados a residir 
em alojamentos abarrotados, sem condições míni-
mas de viver com dignidade. Eles também tiveram 
parte de seu salário e documentos retidos pelos 
empregadores, com a justificativa de pagamento 
pelas despesas do período, caracterizando, assim, 
a tráfico de pessoas com a elementar de redução à 
condição análoga à de escravo.

Os investigados poderão responder por cri-
mes de reduzir alguém a condição análoga à de es-
cravo (Art. 149 do CPB) e de tráfico de pessoas (Art. 
149-A, II do CPB), dentre outros, podendo as penas 
somadas chegarem a 16 (dezesseis) anos de reclu-
são e multa.

SECRETARIA SUSPEITA DE ATESTADOS 
FALSOS NA IMUNIZAÇÃO DE GESTANTES 

EM IMPERATRIZ
Durante a imunização de pessoas com comor-

bidades, grupo prioritário que começou a receber 
a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 
nesta sexta-feira (7), em Imperatriz, servidores que 
verificavam a documentação comprobatória para 
perceberam três atestados médicos praticamente 
iguais e suspeitaram de fraude. O alerta foi divul-
gado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Im-
peratriz.

“Alertamos que declarações e atestados fal-
sos são crimes, independente da finalidade. Hoje 
durante vacinação das comorbidades já foram de-
tectados três atestados. As devidas providências já 
foram tomadas para que os responsáveis sejam pu-
nidos”, diz a postagem.

A prefeitura informou que uma das pacien-
tes foi questionada e a equipe pediu que ela apre-
sentasse outra documentação que comprovasse a 
doença, mas a paciente informou que não tinha o 
documento. A Secretaria Municipal de Saúde en-
trou em contato com o médico, que tinha o nome 
no carimbo dos supostos documentos falsos, e ele 
disse que não havia carimbado e nem assinado ne-
nhum dos atestados.

O médico citado registrou um Boletim de 
Ocorrência e, de acordo com a prefeitura, as de-
mais providências já estão sendo tomadas para que 
os responsáveis sejam punidos.

ANEEL ACIONA 'BANDEIRA VERMELHA', 
E CONTA DE LUZ FICARÁ MAIS CARA EM 

MAIO EM TODO O PAÍS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
informou nesta sexta-feira (30) que a conta de luz 
terá bandeira vermelha 1 no mês de maio. Isso sig-
nifica que será cobrada uma taxa adicional mais 
alta, de R$ 4,169 para cada 100 kWh.

Em abril, as faturas de todo o país foram fe-
chadas com bandeira amarela, que representa R$ 
1,34 a mais a cada 100 kWh. Segundo a Aneel, o 
"agravamento" da bandeira tem relação com a épo-
ca do ano, já que o mês de maio marca o início da 
estação seca em boa parte do país.

Os reservatórios das principais usinas hi-
drelétricas do país já estão baixos, mesmo ao fim 
da temporada de chuvas. O cenário, diz a agência, 
sinaliza um "patamar desfavorável de produção" de 
eletricidade – quanto menos água guardada, maior 
a necessidade de acionamento das termelétricas, 
que são mais caras.

"Essa conjuntura sinaliza patamar desfavorá-
vel de produção pelas hidrelétricas e elevada ne-
cessidade de acionamento do parque termelétrico, 
pressionando os custos relacionados ao risco hidro-
lógico (GSF) e o preço da energia no mercado de 
curto de prazo (PLD). A conciliação desses indicado-
res levou ao acionamento do patamar 1 da Bandei-
ra Vermelha", informou a Aneel.

Em fevereiro, o Jornal Nacional mostrou que 
os níveis dos reservatórios do Sudeste e do Centro-
-Oeste em janeiro foi o mais baixo dos últimos seis 
anos. 

 A aplicação da bandeira vermelha nas contas 
de luz tem impacto sobre a inflação geral do país. 
Até março, o índice oficial acumulava alta de 6,10% 
em 12 meses – acima da meta de inflação para este 
ano, que é de 3,75%.

Sistema de bandeiras
O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o 

custo de geração de energia. A bandeira fica na cor 
verde quando o nível dos reservatórios está alto e 

não há necessidade de acionamento extra de usi-
nas térmicas, cuja produção de energia é mais cara.

Com os reservatórios baixos, a perspectiva é 
de alta no custo da energia já que exige o aciona-
mento de mais térmicas. Assim, a bandeira pode 
passar para as cores amarela e vermelha (patamar 
1 ou 2).

O objetivo do sistema de bandeiras é infor-
mar aos consumidores quando o custo aumenta e 
permitir que eles reduzam o uso para evitar pagar 
uma conta de luz mais cara.

  

OPERAÇÃO DA POLÍCIA PRENDE 
MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA NO 

MARANHÃO
A Polícia Civil cumpriu sete mandados de 

prisão e cinco mandados de busca e apreensão na 
quinta-feira (6) na cidade de Bacuri. A operação de-
nominada Thânatos teve como objetivo efetuar a 
prisão de faccionados acusados de agirem na Baixa-
da Maranhense.

Segundo a polícia, um dos presos é acusa-
do de homicídio qualificado e latrocínio, que teve 
como vítima um empresário de 61 anos. Ainda se-
gundo informações da polícia, no dia 27 de abril, 
o suspeito estava em companhia com mais dois 
homens. Eles arrombaram o cadeado do portal da 
frente da residência da vítima, localizada no bairro 
Campinho, em Bacuri, danificaram a câmera de se-
gurança do local e no momento da fuga, atiraram 
no empresário, que foi levado para o hospital, mas, 
chegou sem vida.

Além do suspeito, outras duas pessoas foram 
presas, a primeira acusada de porte ilegal de arma 
de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa ar-
mada e envolvimento de diversos homicídios ocor-
ridos em Bacuri.

Outro homem foi o terceiro preso, suspeito 
de um uma tripla tentativa de homicídio qualificado 
por motivo fútil, que ocorreu nessa cidade. Os ou-
tros detidos são acusados de homicídios ocorridos 
nas cidades de Pinheiro e Presidente Sarney como 
também de porte ilegal de arma de fogo.

Prefeitura de Imperatriz alerta que atestado falso é crime. 
(Divulgação / Prefeitura de Imperatriz)

 Bandeiras tarifárias — Foto: Juliane Monteiro/Arte G1



MEDIDAS SÃO PRORROGADAS E 
EVENTOS SÃO FLEXIBILIZADOS NO 

MARANHÃO
O governo do Maranhão anunciou nesta sex-

ta-feira (7), a prorrogação das medidas restritivas 
contra a Covid-19. Devido a mudança no cenário da 
pandemia no estado, outras restrições que estavam 
em vigor no estado, foram flexibilizadas.

Medidas prorrogadas no Maranhão
As medidas que já estavam em vigor no Ma-

ranhão e na Grande Ilha de São Luís foram prorro-
gadas até o dia 24 de maio. Cinemas e teatros ainda 
vão permanecer sem funcionamento, por se trata-
rem de ambientes fechados e de longa permanên-
cia.

Pessoas que são do grupo de risco e traba-
lham no setores público e privado devem ser afasta-
das do trabalho. Veja, abaixo, como fica a situação:

Grande Ilha de São Luís
• Comércio e indústria: funcionam das 9h às 

21h;
• Supermercados: das 6h às 0h;
• Bares e restaurantes: até as 23h;
• Academias e salões de beleza: funcionam 

com 50% da capacidade.
Em todo o Maranhão
• Escolas estaduais funcionam na modalidade 

on-line e as privadas a critério da instituição;
• Administração pública estadual funciona 

com 50% da capacidade.
Flexibilizações
O estado também anunciou a flexibilização e 

liberação gradual de eventos no Maranhão. A medi-
da começa a valer a partir do dia 10 de maio. Confi-
ra abaixo como será a liberação:

• Eventos com 50 pessoas: permitido a partir 
de 10 de maio;

• Eventos com 100 pessoas: permitido a par-
tir de 17 de maio;

• Música ao vivo em estabelecimentos: per-
mitida a partir de 15 de maio.

GOVERNO ANTECIPA PAGAMENTO DO 
13° DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

começa a pagar no dia 25 de maio a primeira parce-
la do 13º salário para aposentados e pensionistas. 
O pagamento, que em geral costuma ocorrer em ju-
lho, foi antecipado novamente neste ano por conta 
da pandemia de coronavírus.

As parcelas do 13º serão pagas junto com o 
benefício de cada mês.

Benefícios até um salário mínimo
Para aqueles que recebem até 1 salário míni-

mo, o depósito da antecipação será feito entre os 
dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o nú-
mero final do benefício, sem levar em conta o dígito 
verificador.

Já a segunda parcela será paga entre 24 de 
junho e 7 de julho. Veja no calendário abaixo:

Benefícios acima de 1 salário mínimo
Segurados com renda mensal acima do salá-

rio mínimo terão seus pagamentos creditados entre 
1 e 8 de junho, conforme calendário abaixo. A se-
gunda parcela será creditada entre 1º e 7 de julho. 
Veja no calendário:

Quem recebe
Tem direito ao 13º quem, durante o ano, re-

cebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-
-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na 
hipótese de cessação programada do benefício, 
prevista antes de 31 de dezembro de 2021, será 
pago o valor proporcional do abono anual ao bene-
ficiário, informou o INSS.

Aposentados e pensionistas, em maioria, re-
ceberão 50% do valor do benefício na antecipação. 
A exceção é para quem passou a receber o benefí-
cio depois de janeiro. Neste caso, o valor será calcu-
lado proporcionalmente.

Os segurados que recebem auxílio-doença 
têm direito a uma parcela menor do que os 50%. 
Nesse caso, a antecipação é calculada de acordo 
com o tempo de duração do benefício.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais 

(Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica 
da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal 
Vitalícia – RMV) não têm direito ao 13º salário.

ESTUDANTE MARANHENSE É 
SELECIONADO PELO PROGRAMA JOVEM 

EMBAIXADOR
 Aos 16 anos, Jédesson Sousa Bandeira, estu-

dante da 2ª série do ensino médio no Centro Educa 
Mais Antônio Reinaldo Porto, localizado em Passa-
gem Franca, é o novo jovem embaixador. Ele e ou-
tros 32 jovens de 24 estados brasileiros e do Dis-
trito Federal foram selecionados em um universo 
de 10.119 inscritos na edição virtual do Programa 
Jovens Embaixadores 2021. O resultado foi divulga-
do nesta sexta-feira (7) pela Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil.

Devido à pandemia da Covid-19, o Programa 
Jovens Embaixadores 2021 não poderá ser realiza-
do em formato presencial nos Estados Unidos. Nes-
ta edição, o Jovens Embaixadores será em formato 
online e realizado entre os dias 14 de junho e 13 
de agosto. “Com Jovens Embaixadores, brasileiros 
e americanos, se juntando para participar de ativi-
dades e oficinas sobre liderança, cultura e comu-
nicação, cidadania digital, mudança social em sua 
comunidade e em nível global e para compartilhar, 
sempre virtualmente, um pouco de sua história e 
cultura por meio de suas famílias e comunidades”, 
informa o portal da Embaixada e Consulados dos 
EUA no Brasil. 

Jédesson Sousa Bandeira comentou a divul-
gação do resultado, que veio após uma série de 
etapas para chegar até a seleção. “Primeiramente, 
gostaria de dizer que estou muito feliz por estar 
participando do programa Jovens Embaixadores. 
Queria agradecer primeiramente a Deus por ter me 
concedido mais uma conquista e em segundo lugar 
agradecer a minha família e amigos. Todos sabem 
que sou muito grato por ter eles na minha vida e 
por ter conseguido. Foi difícil, mas graças a Deus 
deu tudo certo, mesmo com todas as barreiras”, 
destacou.   

O estudante ainda ressaltou a expectativa de 
aprendizagem com a experiência de participar do 
Jovens Embaixadores. “Me sinto muito feliz e rea-
lizado, e espero que esse programa dê muitos fru-
tos e que não apenas eu possa mudar, mas que eu 
mude a realidade de muitas pessoas e que possa 
fazer a diferença no ‘NUCA’! ”, expressou. 

Jédesson Sousa Bandeira integra, em sua ci-
dade, o Núcleo de Cidadania de Crianças e Adoles-
centes (NUCA), um projeto de empreendedorismo 
que foi criado pelo município como parte das ati-
vidades do Selo UNICEF. No projeto, são realizadas 
palestras e a Busca Ativa Escolar para inclusão de 
crianças que estão fora da escola. 

O Programa
O Programa Jovens Embaixadores conta com 

a parceria do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED), secretarias Estaduais de Edu-
cação, rede de Centros Binacionais Brasil-Estados 
Unidos, além das empresas FedEx, MSD, IBM, e 
também da PLT4Way Inglês e Inclusão Social e da 
Associação de ex-Bolsistas de Programas do Gover-
no Americano (USBEA).

Desde 2003, 667 jovens brasileiros já partici-
param do programa.
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13º dos aposentados - benefícios até 1 salário mínimo

13º do INSS - benefícios acima de 1 salário mínimo

Operação da Polícia prende membros de facção criminosa 
no Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Medidas foram anunciadas pelo governador Flávio Dino
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Em comemoração 
ao Dia das Mães, a Pre-
feitura de Santa Inês está 
doando 40 mil quilos de 
alimentos às famílias do 
município. A ação é rea-
lizada por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania. Para 
evitar aglomeração, a en-
trega está sendo feita de 
casa em casa. 

O próprio prefeito, 
Felipe dos Pneus, a pri-
meira-dama, Paula Prata, 
e o vice-prefeito Sirino 
Rodrigues, estão indo às 
famílias desejar um feliz 
dia das mães com cestas 
básicas. A ação também 
tem a participação de vá-

DIA DAS MÃES: Prefeitura de Santa 
Inês doa 40 toneladas de alimentos

 As 40 toneladas de alimentos começaram a 
ser entregues na última sexta-feira nos povoados

Em razão da pandemia da covid-19, a Pre-
feitura de Monção, por meio do Decreto de nº 
14/2021, antecipou as férias escolares dos profes-
sores e demais servidores compreendidos a pro-
fessores, AOSD e motoristas lotados nas unidades 
municipais.

De acordo com decreto, é uma forma de 
não haver uma paralização no meio do ano, quan-
do iniciar as aulas hibridas, garantindo o direito 
à saúde e redução de risco a doença e de outros 
agravos.

Leia decreto completo abaixo

Por conta da 
pandemia, férias 

de professores 
e outros 

servidores da 
educação de 
Monção são 
antecipadas

A Secretaria de Assistên-
cia Social de Pindaré Mirim pro-
moveu neste sábado, dia 08 de 
maio, uma Live em comemora-
ção ao Dia das Mães. O evento 
foi transmitido pelo Canal Pre-
feitura Pindaré no Youtube dire-
to da Casa de Cultura Engenho 
Central.

Durante o evento houve 
shows ao vivo com Kachin Sa-
fadão, Luan Figueiroa, Guto dos 
Teclados, show gospel e Tukinha 
Santos e o sorteio de vários prê-
mios como geladeiras, fogões, 
televisores, ventiladores, celula-
res, além de prêmios de R$ 300 
e R$ 500,00 para mães da sede e 
zona rural.

“Quero agradecer de co-
ração as mamães por terem 

aceitado o nosso convite para 
participar dessa live que foi feita 
com todo carinho para todas vo-
cês. Agradecer também a Deus. 
Nós pensamos em fazer essa 
live para vocês curtirem de casa 
e concorrerem a prêmios, brin-
des, música e tudo foi feito com 
muito carinho”, disse a secretá-
ria de assistência social, Sâmia 
Colares.

O prefeito Alexandre Co-
lares também participou da 
transmissão. “Quero parabeni-
zar toda a equipe da assistência 
social, o departamento de cultu-
ra, o departamento de comuni-
cação e dizer que estão de para-
béns, um excelente evento e se 
Deus quiser ano que vem vamos 
estar comemorando de um jeito 

diferente. Quero parabenizar to-
das as mães em nome da minha 
mãe, meu escudo, minha força, 
parabéns todas as mães.” Disse.

“Quero agradecer a Deus 
por esse momento, agradecer 
a todas as mamães e a todas 
as pessoas que contribuíram. 
Agradecer o nosso prefeito que 
incansavelmente está tentan-
do reconstruir o nosso municí-
pio. Agradecer a primeira-dama 
que está fazendo isso a todas as 
mães, a toda a equipe, a equipe 
da comunicação e dizer as mães 
pindareenses que é só o primei-
ro ano, um ano de muitas difi-
culdades, mas no próximo ano 
será uma grande festa”, disse o 
vice-prefeito, Márcio Mendes 
durante a Live.

rios secretários, além da 
titular da pasta de Desen-
volvimento Social, Larissa 
Catarino.

As 40 toneladas de 
alimentos começaram a 
ser entregues na última 
sexta-feira nos povoados. 
De acordo com a prefei-
tura, neste domingo às 
cestas de alimentos serão 
entregues nos bairros pe-
riféricos da sede. 

“Mãe é um amor 

que sabe o tempo cer-
to para tudo. As mães de 
Santa Inês merecem ser 
homenageadas todos os 
dias. Graças a elas, nosso 
município segue no cami-
nho do desenvolvimento. 
E levar alimentos para a 
casa delas foi a melhor 
maneira que encontramos 
para demonstrar nossa 
gratidão às mães do nos-
so município” – destaca o 
Prefeito, Felipe dos Pneus.

MÃES PINDAREENSES SÃO CONTEMPLADAS COM 
VÁRIOS PRÊMIOS DURANTE LIVE ORGANIZADA 

PELA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL

Live foi transmitida pelo canal da prefeitura no Youtube
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL E ELEIÇÃO E POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL FOLCLÓRICA BUMBA BOI BRILHO DA LUZ DE SANTA LUZIA – MA 
- ASFOBLuz 

 

A Comissão para constituição, fundação, apreciação e aprovação do Estatuto Social, 
eleição e posse da Primeira Diretoria da ASSOCIAÇÃO CULTURAL FOLCLÓRICA 
BUMBA BOI BRILHO DA LUZ DE SANTA LUZIA – MA - ASFOBLuz, convoca pelo 
presente Edital, todas as pessoas interessadas para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária no dia 11\06\2021, às 18h em primeira convocação e às 19h30 em segunda 
convocação  com qualquer número de presentes. A Assembleia ocorrerá no Auditório 
da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Nagib Haickel s/n, Santa 
Luzia-MA, onde serão deliberadas e discutidas a seguinte ordem do dia: 

1ª) deliberação sobre a fundação da Associação Cultural; 

2ª) apreciação e aprovação do Estatuto Social; 

3ª) eleição e posse da Primeira Diretoria. 

 

                                                               Santa Luzia – MA, 09 de maio de 2021. 

 

 

Raimundo Lopes Silva 
Raimundo Nonato Lopes Cavalcante  

Augusto Fagner Sousa Aguiar 
Carmem Francisca Alves Miranda Santana 

Paulo Henrique Santana  
Comissão  

 

 

A Secreta-
ria Municipal de 
Ciências, Tecno-
logia, Inovação e 
Desenvo lv imento 
Econômico – SE-
MECTIDEPI, por in-
termédio da coor-
denação de ciências 
e tecnologia e ino-
vação – CIT, lançou o 
edital nº 001/2021, 

para seleção inter-
na para estudantes 
regularmente ma-
triculados e com 
devida frequência 
no ensino funda-
mental anos finais 
para participarem 
dos Clubinhos de 
Robótica da rede 
municipal.

O clubinho de 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA O CLUBINHO DE 

ROBÓTICA EM PINDARÉ MIRIM
robótica fun-
cionará de 
forma remota 
enquanto pen-
durar o estado 
de pandemia 
o c a s i o n a d o 
pela COVID-19, 
a fim de evitar 
aglomerações 
e, consequen-
temente, con-
tribuir na pre-
venção de seu 
contagio.

As inscri-
ções vão até o 
dia 16 de maio. 
O período de 
seleção será 
de 17 à 20 de 
maio de 2021. 
A divulgação 
das inscrições 
homologadas 
e deferidas 
será no dia 21 
de maio.  Re-

cursos das inscri-
ções homologadas 
(se houver) 24/05 á 
26/05/2021

E o resultado 
final do processo 
Seletivo será dia 
27/05/2021.

Inicio das au-
las de Robótica será 
dia 15/05/2021.

Santa Inês começa a vacinar 
pessoas com comorbidades 

nesta segunda(10)
A partir desta 

segunda-feira, 10, 
todas os postos de 
saúde de Santa Inês 
estarão aptos a rea-
lizar o cadastro das 
pessoas com idade 
entre 55 e 59 anos 
e que são diagnosti-
cadas com mais de 
uma doença.

De acordo com 
as determinações do 
Ministério da Saúde, 
as pessoas com co-
morbidades devem 
fazer um cadastro 
na unidade de saú-
de mais perto de sua 
casa, antes de tomar 
a dose da vacina con-
tra à Covid-19.  As 
pessoas que moram 
no Centro da cidade, 
devem fazer o cadas-
tro na escola Leuda 
da Silva Cabral (Anti-
go Neuza Bastos).

Por ser um pú-
blico considerado 
delicado, para fazer 
o cadastro é preciso 

o paciente apresen-
tar CPF ou Cartão 
Nacional do SUS (as-
sinado e carimbado), 
além de um dos se-
guintes documentos: 
laudo, declaração, 
prescrição ou relató-
rios médicos com o 
descritivo ou a CID – 
Classificação Interna-
cional da Doença.

Logo após o ca-
dastramento, a pes-
soa já é direcionada 
ao posto de imuni-
zação contra à Co-
vid-19.

Veja abaixo a 
lista completa de 
patologias que com-
preendem os crité-
rios do Ministério da 
Saúde.
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MÃE DE 
TANTO AMOR

Poetiza Luiza 
Cantanhêde

(Para Maria Antônia, minha mãe)

Mãe
Como esquecer o teu colo
Que acolhia os meus 
Destroços?

E as mãos calejadas
Pelas enxadas, machados
E foices
Instrumentos de trabalho,sangue suor e pão

Em teu ventre corajoso
Foi lá onde vi primeiro
A casa humilde
O lavrar a terra alheia
O surdo som do Machado
A lamparina,o óleo o pavio

De ti, me vejo aprendiz
Da vida honrada
Dos teus braços de aços
E de flores

E o meu amor
Te seguindo nessa estrada!

(Luiza Cantanhêde)

A ENFERMEIRA THAMIRES 
GONÇALVES AO LADO DA SUA 

MÃE EXEMPLAR CITA GONÇALVES

AS MAMÃES ANDRELINA RABELO 
E MARIA DO SOCORRO

A JOVEM THAYANNE MEDEIROS 
COM SUA MÃE MEYGDALVA 

MEDEIROS

FAMÍLIA FRAZÃO

A MÃE SERGIANE FÉLIX E A FILHA 
MARIA JÚLIA

O GRANDE COMUNICADOR RAFAEL 
BORBA AO LADO DA SUA MÃE 

ROSANGELA BORBA

ADRIANO OLIVEIRA DA EMPRESA 
IEGO PVC AO LADO DA SUA MÃE 

MARIA DAS GRAÇAS

CARLOS ANDRÉ AO LADO DA SUA 
MÃE ANDRÉIA

JUCY MUNIZ QUE MORA EM PINDARE MIRIM 
E SUA MÃE ROSITA COSTA QUE MORA EM 

BOM JARDIM

OS FILHOS MICHAEL DOUGLAS, MARCIO 
DOUGLAS E JESSICA MAYRLANNA E A MÃE 

JUCY MUNIZ

O JOVEM JUNIOR MENDES AO LADO DA SUA 
MÃE MARIA DO CARMO
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O Prefeito, Felipe 
dos Pneus (Republica-
nos) divulgou nesta se-
mana imagens do que 
seria o projeto arquite-
tônico do novo Termi-
nal Rodoviário de Santa 
Inês. No post publicado 
no Twitter, o prefeito 
anuncia que o projeto 
da nova Rodoviária foi 
concluído pelos arqui-
tetos da Secretaria de 
Obras. 

Felipe dos Pneus 
só não deixou claro 
quando a obra será ini-
ciada. O Departamen-
to de Comunicação de 
Santa Inês reiterou o co-
municado do Prefeito, 
que todas as informa-
ções referentes a obra 
devem ser esclarecidas 
brevemente, quando a 
Prefeitura realizará um 
evento para apresen-
tar ao povo do municí-
pio todas as obras que 
compõem o Programa 
de Infraestrutura Tem-

po de Crescer.
Santa Inês fica na 

região central do Ma-
ranhão e, diariamen-
te, recebe centenas de 
passageiros. Já que está 
na intercessão de duas 
rodovias federais (222 
e 316). E o péssimo es-
tado de conservação 
estrutural da rodoviária 
esteve sempre no topo 
de reclamação, tanto 
de passageiros quanto 
de trabalhadores do lo-
cal. 

Sempre em perío-
do de campanha elei-
toral, o local esteve nas 
promessas de políticos. 
Agora, pela primeira 
vez, o líder do executi-
vo demonstra que fará 
diferente dos anteces-
sores e vai cumprir com 
sua palavra. Agora é 
esperar mais informa-
ções e os procedimen-
tos tomados nesta obra 
muito aguardada pelos 
santainesenses.

Repercute a divulgação das 
imagens de projeto da nova 

Rodoviária de Santa Inês
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Polícia Civil prende três 
pessoas em Bom Jardim

Domingo, 09 de Maio de 2021

A Pfizer e sua parceira ale-
mã BioNTech solicitaram apro-
vação completa do governo dos 
EUA para sua vacina contra co-
vid-19 e têm como meta a pro-
dução de 4 bilhões de doses da 
vacina no próximo ano, princi-
palmente para países de renda 
média e baixa.  

A aprovação total da vaci-
na, que foi autorizada em cará-
ter emergencial, pode ajudar a 
aliviar a hesitação sobre a apli-

cação do imunizante nos Esta-
dos Unidos e em outros países 
ricos.

A Pfizer também apontou 
previsões de fabricação mais 
altas como evidência de sua ca-
pacidade e intenção de atender 
aos países mais pobres que re-
ceberam muito pouco de sua va-
cina até agora.

Em uma carta enviada aos 
funcionários da Pfizer e postada 
publicamente, o presidente-exe-

cutivo Albert Bourla disse que a 
empresa já tem acordos ou está 
em negociações com países para 
fornecer 2,7 bilhões de doses 
este ano, das quais 40% devem 
ir para nações de renda média e 
baixa.

A balança deve inclinar-
-se a favor dos países menos 
ricos durante o segundo semes-
tre deste ano, e a Pfizer espera 
produzir 3 bilhões de doses em 
2021.

Pfizer deve produzir 4 bilhões de 
doses de vacina contra covid em 2022

Empresa espera fabricar 3 bilhões 
de doses em 2021, diz Albert Bourla

Neste sábado 
(8), o Maranhão re-
gistrou mais 694 ca-
sos e 23 mortes pela 

Covid-19, de acor-
do com a Secretaria 
de Estado da Saúde 
(SES). Com a atualiza-

Maranhão registra 23 mortes e 694 
novos casos de Covid-19 em 24h

Reprodução em 3D do modelo do novo coronavírus
 (Sars-CoV-2) criada pela Visual Science

ção, o estado chegou 
ao total de 273.217 
casos e 7.526 mortes 
pela doença.

Dos novos re-
gistros, 76 foram na 
Grande Ilha (São Luís, 
São José de Ribamar, 
Paço do Lumiar e Ra-
posa), 26 em Impera-
triz e 596 nos demais 
municípios do esta-
do.

Os casos ativos, 
ou seja, pessoas que 
estão atualmente em 
tratamento contra a 
Covid-19, continuam 

subindo e chegaram 
a 21.431. Desses, 
20.239 estão em iso-
lamento domiciliar, 
704 internados em 
enfermarias e 488 
em leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI).

Até o momento, 
244.260 pacientes já 
se recuperaram da 
Covid-19.

Detalhes das 
mortes

As 23 novas 
mortes provocadas 
pela Covid-19 foram 

registradas nas cida-
des de Arari (1), Da-
vinópolis (1), Estreito 
(1), Santa Helena (1), 
Santo Antônio dos 
Lopes (1), São José 
de Ribamar (1), Bal-
sas (2), Imperatriz (2) 
e São Luís (13).

Nenhum óbito 
foi registrado nas úl-
timas 24 horas. Os 
demais foram regis-
trados em dias e/ou 
semanas anteriores, 
e aguardam resulta-
do do exame labora-
torial para Covid-19.

Quanto aos pro-
fissionais da saúde, 
4.489 já foram infec-
tados pela Covid-19, 
4.311 se recupera-
ram da doença e 78 
morreram.

Ao todo, a Se-
cretaria de Saúde diz 
que já foram realiza-
dos 655.861 testes 
(rede privada + públi-
ca) para a Covid-19, 
sendo que 483.308 
casos foram descar-
tados. O número de 
casos suspeitos é de 
4.306.

No último dia 05 de 
maio de 2021, a equipe de 
capturas da Delegacia de 
Polícia Civil de Bom Jar-
dim, pertencente à 7ª De-
legacia Regional de Santa 
Inês, efetuou 3 (prisões no 
município.

Uma das prisões foi 
em flagrante delito, tendo 
o autor cometido os cri-
mes de embriaguez ao vo-
lante e dirigir veículo au-
tomotor sem possui CNH, 
gerando perigo de dano, 
previsto nos arts. 306 e 
309, ambos do CTB.

As outras duas 
prisões foram decorren-
tes de cumprimento de 
mandados de prisões de-
finitivas, expedidos pelo 
Judiciário de Bom Jardim, 
sendo um homem, pelo 
cometimento do crime 

de roubo majorado pelo 
concurso de pessoas (ART. 
157, §2º, II, do CPB) e uma 
mulher, pelo cometimen-
to do crime de abandono 
de incapaz (art. 133, §3º, 

II, CPB).
A Polícia Civil do 

Maranhão não mede es-
forços para desempenhar 
o seu papel na aplicação 
da lei. Do obomja.com
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Celebrar o Dia das Mães é reco-
nhecer a importância das mulheres 
que doam suas vidas, com afeto, su-
peração e força, para que seus filhos 
e filhas cresçam com dignidade. Nesta 
data especial, presto minhas homena-
gens às mães do nosso município de 
Santa Inês.

São trajetórias de luta, de mães 
que enfrentam a árdua missão de cui-
dar e educar. São exemplos que nos 
inspiraram a fazer da nossa terra um 
lugar melhor para o crescimento das 
nossas crianças e para o cuidado com 
essas mães guerreiras.

Feliz Dia das Mães!
Uma homenagem do Vereador 

Didi Junior a todas mães!

Mensagem do 
Vereador Didi 

Junior a todas as 
mães de Santa Inês

Vereador Didi Junior 
parabeniza todas as mães Na missão de continuar a 

obra da criação, Deus colocou 
aquela, que além de Gerar, Alimen-
ta, Orienta, Acolhe, Assiste, Prote-
ge, e se for preciso, dá a Vida pelo 

Mensagem do vereador Coió 
as mães de Pindaré Mirim

Filho.
É graças a vocês Mamães que 

o Amor e o Respeito entre as pes-
soas resistem a todas as mudanças.

Nessa data tão especial, ren-
demos nossa gratidão, carinho, ad-
miração, respeito e homenagens.

Dia de expressar a admiração 
por todas as pindareenses, que se 
engrandecem por ser Mãe.

Mãe é Mãe, e não importa se 
o Amor é fruto do ventre ou não.

Mães adotivas! Avó, porque é 
Mãe em dobro!

Um Feliz Dia das Mães a todas 
as mães!

Vereador Coió
Vereador Coió

Ser mãe é sentir 
o universo todo em 
forma de um filho, é 
ter a maior de todas 
as forças quando 
assim for necessá-
rio ou como diria o 
poeta é ser feliz e 
padecer no paraíso, 
ser mãe é um dom, 
é a manifestação do 
verdadeiro amor ex-

pressado em uma 
mulher.

Mis do que 
uma grande mulher, 
vocês são mães ma-
ravilhosas. Parabéns 
e um feliz dia das 
mães a minha espo-
sa, a minha mãe e a 
todas as mães espe-
cialmente do nosso 
município.

Mensagem do vereador Braz Veloso 
a todas as mães pindareenses

Vereador Braz Veloso
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Quero aqui pres-
tar minha home-
nagem a todas as 
mães do mundo, 
em especial as 
do município de 
Pindaré Mirim, 
pelo seu dia, muito 
embora sabemos 
que todos os dias é 
dia das mães. 

E essa é uma 
data mais que es-
pecial, aliás, uma 
das mais especiais 
de todas as datas 
comemorativas e 
por isso devemos 
tratar com extre-
mo carinho e cui-
dado.

Ser mãe quase 
nunca é uma tarefa 
fácil, e como agra-
decimento por ter 
sempre alguém ao 
nosso lado, nos 
apoiando e cobrin-
do de amor, nada 
melhor do que 

Lulu da Colônia 
parabeniza todas as 
mães pindareenses

Lulu da Colônia de Pescadores

expressar todo o 
carinho, agradeci-
mento e amor em 
palavras.

Parabéns a to-

das as mães pinda-
reenses!

Uma homena-
gem de Lulu da Co-
lônia
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O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste 
sábado (08) que o Ministério da Saúde enviará 3,9 
milhões de vacinas AstraZeneca/Fiocruz para to-
dos os estados e o Distrito Federal. A Região Norte 
receberá 281,4 mil doses, a Região Nordeste terá 
984,1 mil doses e a Região Centro-Oeste receberá 
294,1 mil doses. Já as regiões Sudeste e Sul recebe-
rão 1,79 milhão e 624,3 mil doses, respectivamen-
te. O comunicado foi feito em redes sociais.  

“A1- O @minsaude envia nova remessa com 
3,9 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford 
para todos os estados e o DF. - A partir da próxima 
segunda, dia 10 de maio, mais 1,1 milhão de doses 
da Pfizer também começam a ser enviadas para as 
27 capitais brasileiras”. Escreveu o presidente Jair 
Bolsonaro.

Além disso, o Ministério da Saúde distribuiu 
quase 1 milhão de vacinas da Coronavac/Butan-
tan para uso apenas como segunda dose. A ideia é 
completar os esquemas vacinais de mais de 900 mil 
pessoas. As doses da Coronavac começaram a ser 
entregues na quinta-feira (7).

Covid-19: 
Governo 
anuncia 

distribuição 
de doses 

para a 
próxima 

segunda(10)

Novo lote de vacinas AstraZeneca/Oxford 
será distribuído em todo país

Até 14 de maio, 
um processo seletivo 
com cerca de 200 vagas 
para profissionais com 
deficiência estará aber-
to em uma mineradora 
com sede no Maranhão. 
As inscrições devem ser 
feitas em www.vale.
com/oportunidades ou 
pelo perfil da empresa 
no LinkedIn.

Há oportunidades 
para diversos cargos, 
em áreas operacionais 
e administrativas, in-
cluindo o trabalho re-
moto. A seleção voltada 
para profissionais com 
deficiência faz parte 
do movimento da em-
presa de se tornar mais 

inclusiva e ampliar a di-
versidade. As oportuni-
dades presenciais (em 
que não será possível o 
trabalho remoto) estão 
distribuídas nos esta-
dos do Pará, Maranhão, 
Rio de Janeiro e Minas 
Gerais.

Para o Maranhão, 
serão 26 vagas, distri-
buídas entre os muni-
cípios de São Luís (21), 
Santa Inês (3), Bom Je-
sus das Selvas (1) e São 
Pedro d'Água Branca 
(1).

No site, o candi-
dato poderá verificar 
qual vaga está mais 
alinhada ao seu perfil, 
realizar a inscrição e 

Processo seletivo gratuito 
abre vagas para profissionais 
com deficiência no Maranhão

Para o Maranhão, serão 26 vagas, 
distribuídas entre quatro municípios

participar do processo 
seletivo 100% online. A 
avaliação de cada can-
didato acontecerá du-
rante todas as etapas 

do processo seletivo, 
conforme modelo glo-
bal de recrutamento, 
iniciando pela análise 
de enquadramento.

Uma das par-
tes do foguete chi-
nês Longa Marcha 
CZ-5B cairá na Terra 
nas próximas horas, 
ainda com destino 
desconhecido. O 
foguete foi lançado 
em 29 de abril, com 
a missão de levar 
ao espaço o primei-
ro módulo da nova 
estação espacial da 
China, e o seu pri-
meiro estágio deve-
rá cair na Terra até 
este domingo (9). A 

peça, de 30 metros 
de altura e 20 to-
neladas, cairá sem 
controle e destino 
previsto.  

O local exato 
da reentrada só será 
conhecido algu-
mas horas antes de 
acontecer. “Temos 
esperança de que 
vá cair num lugar 
onde não fará mal 
a ninguém”, disse o 
secretário de Defesa 
dos Estados Unidos, 
Lloyd Austin. “Espe-

Parte de 20 toneladas de 
foguete chinês cairá na 

Terra até este domingo(09)

O local exato da reentrada só será 
conhecido algumas horas antes de acontecer

ramos que no ocea-
no, ou num lugar as-
sim”, acrescentou. A 
queda do fragmento 
de foguete está sen-
do monitorada por 
organismos ligados 
à segurança aero-
náutica e defesa. 
Eles têm, ao menos, 
conhecimento da 
órbita que ocupa 
e a que altitude se 
encontra.

O foguete Lon-
ga Marcha CZ-5B 
tem, no total, 57 
metros. Mas seu 
compartimento de 
carga, na “ponta” 
do foguete, tem 
bem menos, cerca 
de 27 metros e 25 
toneladas. O res-
tante do foguete, se 
desprende do com-
partimento de carga 
assim que sua fun-
ção no lançamento 
é cumprida. Após 
o desacoplamento, 
esses estágios po-
dem voltar à órbita 
da Terra.

Todos os dias 
pequenos peda-

ços de lixo espacial 
reentram na atmos-
fera terrestre. Cha-
ma-se lixo espacial 
todo material que 
tem ficado em órbi-
ta terrestre desde o 
início da exploração 
do espaço. Os pe-
quenos pedaços, ao 
caírem, provocam 
fricção com a at-
mosfera terrestre e 
acabam incinerados 
ou desintegrados, 
não havendo preo-
cupação.

Já partes maio-
res, como é o caso 
do CZ-5B, podem 
conseguir ultrapas-
sar essa barreira 
natural e atingir o 
solo. A aeronave 
conta com depósi-
tos de combustível 
com revestimentos 
reforçados. São es-
tes enormes depósi-
tos que podem cair 
em zonas habitáveis 
e provocar grandes 
estragos.

*Com informa-
ções da agência RTP 
de notícias. 
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A prefeitura de Santa Luzia do Maranhão rea-
liza hoje, 09 de maio, neste domingo especial, uma 
grande Live em comemoração ao Dia das Mães. A 
transmissão começará a partir das 15 horas.

Haverá um bingo de uma moto, um sorteio 
de uma geladeira, TV, 4 cheques no valor de R$ 
500,00 e vários outros prêmios, para presentear as 
mães luzienses. 

A transmissão será feita pela TV Novo Tempo, 
afiliada Record TV Canal 9, Rádio Jovem Pan 104,9 
FM, e pelas redes sociais da Prefeitura de Santa Lu-
zia.

Facebook: prefeisanta.luzia
Youtube: ASSECOM PREFEITURA DE SANTA 

LUZIA/MA
Instagram: @prefeituradesantaluziama

Live em 
comemoração ao 

Dia das Mães será 
realizada hoje em 

Santa Luzia com um 
show de prêmios

Na quinta-feira, 
dia 06 de maio, a Pre-
feita França do Ma-
caquinho esteve na 
Secretaria de Infraes-
trutura do Estado. Na 
oportunidade foi rei-
terada a demanda de 
implantação de cama-
da asfáltica em Santa 
Luzia.

A Prefeita sentiu 
esta necessidade, vis-
to que o período chu-
voso já está findando. 
Ela destacou que bair-
ros como Cohab II, 
Nova Santa Luzia, Vila 
Conquista e Povoa-
do Santa Cruz da BR 
devem ser contem-
plados nesta primeira 
etapa.

Fonte: ASSECOM

Prefeita França do Macaquinho em 
busca de mais asfalto para Santa Luzia

Prefeita França do Macaquinho em
 busca de melhorias para o município

A prefeita França do Macaquinho esteve re-
unida com o secretário Marcio Jerry, na Secretaria 
das Cidades. Na oportunidade apresentou o proje-
to arquitetônico da reforma do Hospital Municipal 
Pedro dos Reis Fernandes Neto, importante passo 
neste processo.

“A reforma do SPA é compromisso da nos-
sa gestão, e assim como conseguimos a compra 
do prédio do hospital com o governo do estado, 
acreditamos que mais uma vez o Governador Flá-
vio Dino saberá honrar o nosso povo. Na próxima 
semana estaremos recebendo a visita técnica dos 
engenheiros do Estado”, destacou a Prefeita França 
do Macaquinho.

Fonte: ASSECOM

Projeto arquitetônico da reforma do Hospital 
SPA é apresentado na Secretaria das Cidades

A Prefeita de Santa 
Luzia do Maranhão, Fran-
ça do Macaquinho empos-
sou nesta semana, a Alina 
Muniz como nova secretá-
ria de saúde do município, 
que substitui o Dr. Alexan-
dre que vinha comandan-
do a pasta e pediu o des-
ligamento para cuidar de 
projetos pessoais.

“Eu vinha desenvol-
vendo minha função na 
secretaria de coordenado-
ra da atenção básica, mas 
sempre junto ao nosso 
antigo secretário, Drº Ale-
xandre. Aceitei esse de-
safio porque já faço parte 
do trabalho da prefeita há 
bastante tempo, uma pes-
soa que nos inspira muito 
e nos dá condição de tra-

balho e vamos dá conti-
nuidade a esse trabalho 
que já estava sendo de-
senvolvido aqui na secre-
taria de saúde.”, destacou 
a nova secretária, Alina 
Muniz.

A secretária, que já 
trabalha no município há 
14 anos, falou ainda das 
expectativas à frente da 
pasta.

“As expectativas 
são boas e a gente mu-
dou apenas secretário e 
esse trabalho já estamos 
fazendo há bastante e va-
mos dá continuidade no 
desenvolvimento das nos-
sas ações no município. 
Com a chegada da vacina 
é mais um motivo de Es-
perança pra gente nessa 

Alina Muniz é a nova secretária de 
saúde de Santa Luzia do Maranhão

Alina Muniz substitui o Dr. Alexandre que vinha comandando a 
pasta e pediu o desligamento para cuidar de projetos pessoais

combate ao coronavírus 
e nossa expectativa maior 
nesse momento é levar 
essa vacina a todas as 
áreas de abrangência do 
nosso município. Nós va-
mos consegui porque nós 

temos uma equipe muito 
boa na secretaria de saú-
de, são coordenadores e 
demais servidores compe-
tentes pessoas que estão 
fazendo o melhor a cada 
dia”, finalizou a secretária.

Secretaria de Educação 
de Santa Luzia inicia 
ações da campanha 
Busca Ativa Escolar
Foi realizada no último dia 28 de abril, no Bair-

ro Mutirão, em Santa Luzia, uma ação com o objetivo 
de minimizar a evasão escolar, estreitar o vínculo com 
pais, alunos e responsáveis por estudantes e desen-
volver medidas de enfrentamento da exclusão escolar.

Participaram da iniciativa a equipe da Secreta-
ria de Educação, Coordenação local do Busca Ativa, a 
Equipe Gestora e professores da Unidade Integrada 
Deuris de Deus Moreno Dias Carneiro.

Foi uma ação de mobilização positiva, uma vez 
que encontrou o apoio da comunidade e já reflete 
resultados nas atividades escolares que estão aconte-
cendo de forma remota.

Na campanha, que tem como tema “Fora da 
Escola Não Pode”, foi lançado um vídeo institucional 
de mobilização e, ações de enfrentamento a não par-
ticipação na escola, bem como, identificar crianças e 
adolescentes em idade escolar que estejam fora da 
escola.
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COLUNA: FLÁVIO REGISTRA - PRETO E BRANCO

DESTAQUES DAS REDES SOCIAIS

REGISTRO DOS MÚSICOS DO GRUPO SÓ RESENHA QUE 
REALIZARAM UMA LIVE QUE FOI UM SUCESSO

MATEUSINHO CANTOR DEU 
SHOW NA LIVE

MATEUSINHO É CANTOR DO 
GRUPO SÓ RESENHA
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