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O VALE

Um morador, identifica-
do como Izidorio, foi pego 
de surpresa com a notícia de 
que parte de sua casa esta-
va desabando por conta do 
grande volume de água e a 
forte correnteza do Rio Pin-
daré. 

O homem que mora às 
margens do Rio, nas proxi-
midades da Rua Leopoldina, 
no Bairro Alto do Bode, em 
Pindaré Mirim, disse que não 
estava na residência quan-
do tudo aconteceu, na noite 
desta terça-feira, 29.

“De tarde eu estava em 
casa e eu olhei que estava co-

meçando a rachar tudo e eu 
sair, quando voltei por volta 
das 10 horas da noite, já ti-
nha acontecido isso”, disse o 
morador da casa.

No momento, o homem 
está na casa de familiares. A 
Defesa Civil esteve na manhã 
desta quarta-feira, 30, jun-
tamente com os Bombeiros 
Civis, Guarda Municipal, vis-
toriando o imóvel e realizou 
o isolamento da área. 

O nível do Rio Pindaré 
nesta quarta-feira, atingiu 
13,44 metros. Apesar da me-
dição, houve um decréscimo 
de 0,4 centímetros.

Pindaré: parede de 
casa desaba por 

conta da cheia do Rio

Ninguém estava na casa quando a parede desabou

235 professores da rede 
municipal de ensino de San-
ta Inês receberam promoção. 
A valorização dos docentes é 
uma premissa da gestão Tem-
po de Crescer que cumpre à 
risca o Plano de Cargos, Car-
reira e Remuneração da cate-
goria. 

Os professores promovi-
dos subiram da classe H para 
a classe I. Isso representa 
um reajuste salarial de 5%. A 
maioria dos professores que 
receberam a promoção é do 
nível 3, ou seja, professores 
com pós-graduação. No en-
tanto, há também profissio-
nais de nível 1 até o 5 (com 
Doutorado). Todos são do en-
sino fundamental.

Em Santa Inês, a promo-
ção dos professores é feita a 
cada 3 anos. O que coloca o 
município entre os que me-
lhor valorizam o profissio-
nal da educação no Estado. 

Atualmente, o salário base 
dos professores é regido pela 
Lei 11.738/2008 (Lei do Piso 
Salarial dos Profissionais da 
educação). A Lei determina 
que o salário inicial do pro-
fessor com 40 horas semanais 
de atuação não pode ser infe-
rior a R$ 3.845,63. O salário 
dos professores de 20 horas 
é um pouco a mais da metade 
deste valor.

“Ao passo que valoriza-
mos o professor honrando seu 
salário em dia e conforme a 
Lei manda, estamos também 
avançando na reforma de es-
colas tanto na sede quanto na 
zona rural. Ao todo tempos 
62 escolas e fora as que esta-
mos reformando atualmente, 
todas precisam de uma boa 
reforma” – destaca o Prefei-
to, Felipe dos Pneus.

A lista com o nome dos 
professores está disponível 
no site: santaines.ma.gov.br

PREFEITURA 
PROMOVE MAIS DE 

200 PROFESSORES DE 
CLASSE EM SANTA INÊS

Os professores promovidos subiram da classe H para a classe I

Na manhã deste domingo 
(27), a guarnição de serviço da 9ª 
CIBM realizou fiscalizações no cais 
do Rio Pindaré com orientações 
preventivas para condutores de em-

barcações sobre as regras de convi-
vência com banhistas e residências 
próximas ao rio, bem como a veri-
ficação de certificação da Marinha 
para condição de jetsky e lanchas. 

Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil intensificam 
vistorias no Rio Pindaré

Ações estão sendo realizadas com frequência

Também foi orientado aos 
condutores de embarcações que 
fazem transporte de passageiros a 
importância e dever em ofertar e 
cobrar o uso de colete Salva-Vidas 
em quaisquer travessias e/ou pas-
seios em ambiente aquático.

Mais vistorias
Em decorrência das chuvas 

que atingiram com maior intensida-
de o Vale do Pindaré, uma vistoria 
foi realizada nas margens do rio de 
Pindaré-Mirim.

A avaliação foi feita pelo Cor-
po de Bombeiros Militar e foi con-
firmada a possibilidade de risco aos 
ribeirinhos. 

Com o Rio acima do nível de 
segurança, as enchentes já afetam 
centenas de famílias.

O Capitão Nascimento, Co-
mandante da 9ª CIBM fez um alerta 
aos ribeirinhos que ainda podem 
ser afetados podendo ficar desalo-
jados/desabrigados.

A Defesa Civil Municipal ca-
dastrou as famílias afetadas e 
orientou sobre o Colégio que pode 
atender aos desabrigados.

Essa ação de contingência 
está alinhada com a Prefeitura de 
Pindaré e o 7º BPM, que possui um 
policiamento fluvial para transpor-
te das famílias prejudicadas.
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Pré-candidato ao governo do 
Maranhão, o ex-prefeito de São Luís, 
Edivaldo Holanda Junior(PSD), segue 
percorrendo o Maranhão e dialogan-
do com lideranças de todas as regiões 
do estado. E por onde tem passado, 
recebe apoio ao projeto de disputar a 
sucessão estadual, além do reconhe-
cimento pelo trabalho como prefeito 
da capital maranhense.

Na semana passada, o pessedis-
ta esteve mais uma vez em Pindaré-
-Mirim, na região do Vale do Pindaré, 
ao lado de lideranças como o verea-
dor e presidente eleito da Câmara, 
Senilson Silva, o Coió; o vereador e 
vice-presidente eleito, Brás Veloso, 
que também é presidente da Colônia 
de Pescadores; a vereadora Keissiany 
de Areias; Dr Rayel Teixeira; o ex-ve-
reador Carlinhos de Areias; entre ou-
tras lideranças de vários segmentos. 
Edivaldo também visitou o cais da 
cidade, ponto turístico da região, lo-
calizado às margens do Rio Pindaré, 
recebendo o carinho dos moradores.

 “O Edivaldo representa uma 
esperança para o Maranhão, e temos 
certeza de que a nossa região só tem 
a ganhar com a sua eleição. É uma 
pessoa íntegra, verdadeira, que tem 
experiência na vida pública como ve-
reador, deputado e duas vezes pre-
feito da nossa capital. Acredito no 
seu potencial e sei que vamos ter um 
grande governador. Me sinto muito 
seguro, com o nosso grupo, de estar 
caminhando ao seu lado”, destacou 
Brás Veloso.

Bem pontuado nas pesquisas 
de intenção de voto para governo, o 
ex-prefeito de São Luís deve intensifi-
car cada vez mais a agenda pelo inte-
rior do estado. Saindo da região Vale 
do Pindaré, ele seguiu para a região 
Tocantina, onde cumpriu agenda em 
Porto Franco e Açailândia. 

Neste final de semana, Edivaldo 
participará de atos políticos em cida-
des da Baixada Ocidental Maranhen-
se, onde reúne apoios em todos mu-
nicípios.

EDIVALDO REÚNE 
COM LIDERANÇAS 
DE PINDARÉ-MIRIM

Edivaldo Holanda esteve ao lado dos vereadores de Pindaré Mirim

Encontro fortaleceu a aliança com lideranças de Pindaré Mirim

Edivaldo ainda participou de uma entrevista na Rádio Líder Web

O suporte técnico vai desde cursos ao fornecimento de 
maquinário para auxiliar no trabalho da lavoura

Santa Inês: Com suporte 
da Agricultura, produção 
de melancia vai parar na 

merenda escolar
Desde o ano passado, a Prefei-

tura de Santa Inês, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, tem contri-
buído com os produtores rurais do 
município para terem mais qualida-
de na produção. O suporte técnico 
vai desde cursos ao fornecimento 
de maquinário para auxiliar no tra-
balho da lavoura. 

Um dos segmentos que têm 
recebido o incentivo da Agricultura 
é o da produção de frutas. O obje-
tivo é adquirir parte das frutas para 
alimentação escolar. Um dos pro-
dutores acompanhados pela Pre-
feitura é o Seu Hilário Gomes, do 
Povoado Boa Vista do Cassiano. Ele 
tem cerca de 1 hectare de melancia, 
o que pode resultar em até 40 mil 
quilos da fruta.

 Um dos maiores desafios dos 
produtores é com a irrigação do 
plantio durante o período de estia-
gem. Ainda no final de 2021, a Se-
cretaria de Agricultura em parceria 
com o Governo do Estado, doou kits 
de irrigação a vários produtores. 
Além de resolver o problema da 
falta de água, a Prefeitura garante 
produção o ano inteiro. E através 
do PNAE – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – a Prefeitura 
comprará a produção e destinará 
aos alunos da rede municipal de en-
sino.

A Secretária de Agricultura, 
Cristyane Artioli, destaca que “o ob-
jetivo é incentivar cada vez mais e 
fortalecer a cadeia da fruticultura 
no município”.

A estudante Rosicleia Souza Lira, de 18 anos, 
está desaparecida desde o último dia 15 de março. 
Ela foi vista, pela última vez, em Santa Inês, quando 
saiu da casa de sua tia em um carro modelo Corola, 
cor cinza por volta de meia-noite.

“Ela saiu em um carro cinza, que também 
estava com seu tio, deixou ele na Rodoviária, e re-
tornou a casa da tia dela por volta das 20:00, ela 
informou então que ficaria só até às 00:00, pois ia 
a São Luís, meia-noite, o mesmo carro, veio e bus-
cou ela, até então não tivemos mais contato” Disse 
uma prima, que afirmou que o tio não reconheceu 
o homem que dirigia o veículo.

Até então. Família e amigos tentaram con-
tato por telefone com Rosicleia desde o momento 
quando ela desapareceu e, por ora, ninguém con-
seguiu falar com a jovem.

O desaparecimento foi registrado na Polícia 
Civil e, caso haja informações sobre o paradeiro 
dela entrar em contato 98-991481219.

Do O Bomja.com

JOVEM BONJARDINENSE 
DESAPARECE E FAMÍLIA 

BUSCA AJUDA

Ela foi vista, pela última 
vez, em Santa Inês
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O Ministério da Saúde afir-
mou nesta quarta-feira (30) que 
não pretende decretar o "fim da 
pandemia" de Covid-19 no Brasil 
nos próximos dias. A declaração 
vai contra a expectativa declara-
da pelo presidente Jair Bolsonaro, 
que citou em evento na Bahia que 
havia estudos para que isso ocor-
resse até 31 de março.

Em evento em Brasília, repre-
sentantes da pasta esclareceram 
que não está na competência do 
ministério decretar o "fim da pan-
demia", mas sim estipular qual a 
validade do decreto que instituiu 
o estado de "emergência sanitária 
nacional" por causa da Covid-19, 
em fevereiro de 2020.

A declaração de pandemia 

foi feita em 11 de março de 2020 
pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Depois disso, países re-
gulamentaram leis para determi-
nar como seria o enfrentamento à 
doença.

No Brasil, a lei 13.979/2020 
- que trata de medidas contra a 
Covid - estipula que um "ato do 
Ministro de Estado da Saúde dis-
porá sobre a duração da situação 
de emergência de saúde pública" 
sobre o qual trata a legislação.

Para decretar o fim da emer-
gência pública, segundo Queiroga, 
é preciso que ao menos três fato-
res estejam contemplados. Além 
disso, o ministro ressaltou que Bol-
sonaro pediu "prudência" na análi-
se da questão.

Ministério da Saúde diz 
que não pode decretar 

'fim da pandemia'

 Ministério da Saúde explica que não pode rebaixar o nível de pandemia para endemia

Inquérito foi aberto em 2020 a pedido da Procuradoria-Geral para averiguar denúncia do 
ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que acusou Bolsonaro de interferir na Polícia Federal

Em inquérito sobre 
interferência na instituição, 

PF conclui que Bolsonaro 
não cometeu crime

Relatório da Polícia Fede-
ral enviado ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) afirmou que 
não há elementos de crime na 
conduta do presidente Jair Bol-
sonaro no caso em que ele foi 
acusado de interferência na au-
tonomia da instituição policial.

O relatório é parte do in-
quérito aberto em 2020 pelo 
Supremo, que atendeu a um 
pedido da Procuradoria Geral 
da República (PGR). O pedido 
teve por base acusações a Bol-
sonaro feitas pelo ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro.

Quando se demitiu do car-
go de ministro da Justiça, Moro 
disse que Bolsonaro tentou in-
terferir em investigações da 
PF ao cobrar a troca do chefe 
da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro e ao exonerar o então 
diretor-geral da corporação, 
Mauricio Valeixo, indicado pelo 
próprio Moro.

O relator da investigação 
é o ministro Alexandre de Mo-
raes, que poderá encaminhar 

as conclusões da Polícia Fede-
ral para parecer da PGR.

Segundo a PF, o presidente 
foi investigado pelos crimes de 
falsidade ideológica, coação no 
curso do processo, advocacia 
administrativa, prevaricação, 
obstrução de Justiça e corrup-
ção passiva privilegiada.

No relatório, a corporação 
concluiu que não houve ele-
mentos suficientes para carac-
terizar a ocorrência das infra-
ções e que também não houve 
delito na atuação do ex-minis-
tro Sérgio Moro.

"Concluímos que, den-
tro dos limites da investigação 
traçados pelos Exmos. Minis-
tros Relatores, no âmbito da 
esfera penal, não há nos autos 
elementos indiciários mínimos 
de existência de materialidade 
delitiva imputada ao Senhor 
Presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro assim como 
também ao Senhor Sérgio Fer-
nando Moro", afirma o docu-
mento.

Pedidos de isenção 
da taxa de inscrição 

começam na segunda (4)
Começa na próxima se-

gunda-feira (4) o período para 
solicitar a isenção da taxa de 
inscrição para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2022. Além disso, neste mes-
mo período que segue até o 
dia 15 de abril, os estudan-
tes que faltaram na edição de 
2021 poderão justificar a au-
sência no dia das provas. 

O procedimento poderá 
ser realizado através da Pá-
gina do Participante. As in-
formações foram divulgadas 
ontem (29) no Diário Oficial 
da União. Para justificar a au-
sência e/ou fazer a solicitação 
da isenção, o participante pre-
cisa informar o CPF, data de 

nascimento, e-mail e telefone. 
Os dados precisam ser iguais 
aos cadastrados na Receita 
Federal para não inviabilizar a 
correspondência entre as in-
formações.

Pode solicitar a isenção 
da taxa de inscrição para o 
Enem 2022 o participante que 
esteja cursando a última série 
do ensino médio em 2022, de 
qualquer modalidade de ensi-
no, em escola da rede pública, 
bem como o estudante que 
cursou todo o ensino médio 
em escola da rede pública ou 
com bolsa de estudo integral 
na rede privada, que tenha 
renda per capita igual ou in-
ferior a um salário mínimo e 

meio. 
Também pode solicitar a 

isenção o participante que de-
clara situação de vulnerabili-
dade socioeconômica, por ser 
membro de família de baixa 
renda, e que esteja inscrito no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico). Nesse caso, o 
interessado deverá informar o 
seu Número de Identificação 
Social (NIS) único e válido.

Já a justificativa de au-
sência é direcionada ao parti-
cipante que teve concedida a 

isenção da taxa de inscrição no 
Enem 2021 e que não compa-
receu aos dois dias de prova, 
mas deseja solicitar isenção 
na edição de 2022. Para isso, 
é necessário enviar documen-
tação que comprove o motivo 
da ausência. Todos os docu-
mentos deverão estar datados 
e assinados. Não serão aceitos 
documentos autodeclarató-
rios ou emitidos por pais ou 
responsáveis. Somente serão 
aceitos documentos nos for-
matos PDF, PNG ou JPG, com 
o tamanho máximo de 2 MB.
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Durante fiscalizações nos municípios 
de Caxias, Santa Inês, Bom Jesus das Selvas, 
e Vitória do Mearim, entre os dias 25 e 27, 
equipes da PRF apreenderam aproximada-
mente 319,16 m³ de madeira transportada 
ilegalmente.

Na sexta-feira (25), em Bom Jesus das 
Selvas, Santa Inês, Vitória do Mearim e 
Caxias, a maioria das cargas transportadas 
não possuíam documento para transporte e 
em um dos casos, o condutor não possuía 
habilitação. As espécies de madeira restan-
tes transportadas não condiziam com as 
constantes na documentação apresentada.

No sábado (26), em Santa Inês, na pri-
meira apreensão, uma parte da madeira se 
mostrava concordante com os documentos 
apresentados, porém, durante inspeção, foi 
encontrada na parte inferior do caminhão 
uma quantidade significativa de madeira 
não constante na documentação, resultando 
em 23m³ acima da tolerância.

Todas as apreensões restantes pos-
suíam divergências entre as espécies de-
claradas nos documentos fiscais e a carga 
transportada.

Por fim, no domingo (27), a PRF regis-
trou mais dois casos em Santa Inês, que re-
sultaram em 60m³ de madeira apreendida 
por divergência em uma das espécies trans-
portadas, e por não ser declarado o trans-
porte de uma quantidade significativa de 
madeira.

Todas as cargas foram encaminhadas 
para os respectivos pátios da Unidade Ope-
racional (UOP) de cada município e ficaram à 
disposição do órgão ambiental competente.

PRF realiza 
grande apreensão 

de madeira 
em rodovias 

maranhenses

Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta quarta-feira (30), 
um Policial Militar foi baleado após 
reagir a um assalto ocorrido dentro de 
uma sorveteria no bairro Cohajap, em 
São Luís.

Segundo a polícia, dois homens 
invadiram o estabelecimento e rouba-
ram os pertences de clientes. Na saída, 
se depararam com o PM, que efetuou 

disparos. Houve troca de tiros e um 
dos criminosos foi atingido, enquanto 
o outro fugiu em uma moto.

Posteriormente, o criminoso ba-
leado foi preso ao dar entrada no hos-
pital Socorrão I. Já o policial militar foi 
atingido com um tiro na perna e foi le-
vado para um hospital para passar por 
cirurgia.

PM reage a assalto e é atingido 
em troca de tiros, em São Luís

Na manhã dessa terça (29), um 
homem, suspeito de transportar 6 
kg de crack, foi preso em flagrante 
na cidade de Turilândia.

De acordo com a Polícia Civil, 
a equipe recebeu várias denúncias 
sobre um transporte de droga que 
seria realizado entre os municípios 
de Santa Helena e Turiaçu. O alvo 
da investigação estava conduzindo 
uma motocicleta quando foi abor-
dado pelos policiais na cidade de 
Santa Helena.

Após realizar buscas no veícu-
lo, a equipe encontrou um compar-
timento oculto no tanque da moto-
cicleta, onde estavam escondidos 
três tabletes de crack.

Segundo o delegado Albert 
Fontes, na residência do suspeito, 
em Turilândia, os investigadores 
apreenderam mais três tabletes 
de crack e dois revólveres calibre 
38. Questionado pelos policiais, o 
homem confessou que estava rea-
lizando o transporte da droga em 
troca de 2 mil reais.

O suspeito foi autuado em fla-
grante pelos crimes de tráfico de 
drogas e posse irregular de arma 
de fogo de uso permitido e, em se-
guida, foi encaminhado ao Comple-
xo Penitenciário, onde ficará à dis-
posição da Justiça. As investigações 
terão continuidade para apurar as 
demais circunstâncias dos crimes.

Suspeito de transportar 
6 kg de crack é preso em 
flagrante em Turilândia, 

no Maranhão

Foto: Divulgação/Polícia Civil
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