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O VALE

O Governo do Estado reforça as ações 
de apoios aos municípios afetados pelas 
chuvas no Maranhão e em agenda, no últi-
mo sábado (9), o governador Carlos Bran-
dão esteve na cidade de Pindaré-Mirim, 
que teve vários pontos atingidos com ala-
gamentos e deixando prejuízos a dezenas 
de famílias que vivem em áreas de riscos. 
A prefeitura de Pindaré-Mirim já emitiu 
decreto de situação de emergência. 

“Inauguramos várias obras em Santa 
Inês e nos destacamos para esta vistoria 
em Pindaré-Mirim, onde várias pessoas 
foram atingidas pelas enchentes. Precisa-
mos abrigar as famílias e prestar o suporte 
necessário. Estamos com cestas básicas e 
outros itens, e, onde há Restaurante Popu-
lar, já vamos garantir a alimentação. Nes-
sa visita, estamos avaliando os danos para 
trazer os programas, a exemplo do Minha 
Casa Melhor e Cheque Minha Casa. Esta-
mos também preparando algumas escolas 
para abrigar as pessoas em situação de ris-
co. Já fomos a Mirador, Grajaú, Imperatriz 
e outros municípios, levando as ações do 
Governo. Esse é um momento de solidarie-
dade e cidadania de todos, gestão e popu-
lação”, disse o governador Carlos Brandão.

A vistoria teve acompanhamento de 
equipes da 9ª Companhia Independente 
de Bombeiros Militar de Santa Inês, que 
atende o município, e da regional de De-
fesa Civil Estadual. Além disso, o Corpo de 
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) 
enviou equipes para auxiliar na entrega 
de donativos e no transporte de pessoas 
e bens. O município também conta com 
apoio da Coordenadoria Estadual de Pro-
teção e Defesa Civil do CBMMA. 

O prefeito Alexandre Colares desta-

Governo do Estado vistoria 
áreas afetadas pelas 

chuvas em Pindaré-Mirim

A vistoria teve acompanhamento de equipes da 9ª Companhia Independente 
de Bombeiros Militar de Santa Inês, que atende o município

A decretação de situação de emergência garante ao municí-
pio recebimento de recursos para assistência humanitária e 

reconstrução

cou o apoio do Governo. “Nós agradece-
mos ao governador Brandão ter vindo a 
nossa cidade de Pindaré, ver de perto a 
situação das nossas famílias ribeirinhas. O 
nível do Rio subiu bastante e tememos que 
isso possa piorar. Então, pedimos ajuda ao 
nosso governador e prontamente ele está 
aqui, disponibilizando a parceria do Gover-
no do Estado na cidade”, ressaltou.

O Governo está prestando auxílio e 
atuando em todos os municípios da região 
que estão apresentando riscos relaciona-
dos as chuvas. O Estado tem distribuído 
itens (cestas de alimento, colchões e ga-
lões de água) para Pindaré-Mirim e outros 
municípios afetados, a exemplo de Trizide-
la do Vale, Pedreiras, Presidente Juscelino, 
Nina Rodrigues e Barreirinhas, com obje-
tivo de amenizar o sofrimento da popula-
ção.

A decretação de situação de emer-
gência garante ao município recebimento 
de recursos para assistência humanitária e 
reconstrução. A transferência destes valo-
res é feita diretamente da União ao muni-
cípio.

A eleição para a composição da Mesa Direto-
ra da Câmara de Vereadores de Santa Inês aconte-
ceu na manhã da última sexta-feira (8), em sessão 
especial realizada no plenário da Casa Legislativa.

Em chapa única, foi eleito presidente o verea-
dor Joel da Sinuca; vice-presidenta, Eliane Lira; 1ª 
secretária, Aderlane Tavares; 2º secretário, Marcos 
Corrêa.

A nova Diretoria assume os trabalhos em 1º 
de janeiro de 2023 e comandará a Casa Legislativa 
Municipal até o final de 2024.

Além dos componentes da Mesa Diretora, 
votaram a favor os vereadores Ademar Machado, 
Antonio de Jesus, Danira Rios, Geovane Belgas, Didi 
Júnior, Josino Catarino, Victor Thágore e Manoel 
Patrício.

Se abstiveram de votar os vereadores Sargen-
to Oliveira, Danilo Vieira, Maria Alves e Raimundi-
nha da Pesca. O vereador Aldoniro Muniz se retirou 
da sessão antes da votação.

Foto e texto: Portal MA News

Joel da Sinuca 
é eleito novo 

presidente 
da Câmara de 

Santa Inês

A nova Diretoria assume os trabalhos 
em 1º de janeiro de 2023

Um motociclista morreu por volta das 23h do 
último domingo (10) ao atropelar uma vaca na BR-
316, no município de Pindaré-Mirim. O piloto da 
moto foi identificado como Leandro Vieira Pessoa, 
de 29 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o 
acidente aconteceu no povoado Alto do Bode.

O corpo de Leandro Vieira Pessoa foi vela-
do no bairro Santa Filomena, situado na cidade de 
Santa Inês, onde ele morava. 

Motociclista morre 
após se chocar 

com vaca na BR-
316, zona rural de 

Pindaré Mirim

 Leandro Vieira Pessoa tinha 29 anos e morreu após atropelar 
uma vaca em Pindaré-Mirim — Foto: Reprodução/TV Mirante
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SANTA INÊS 
Quarta-feira, 13 de Abril de 2022

Santa Inês tem vivido em pouco 
mais de um ano, uma história de cres-
cimento. A população está entenden-
do o projeto implantado pela gestão 
de Felipe dos Pneus chamado Rota do 
Desenvolvimento, que agora chega a 
segunda etapa entregando obras es-
truturantes ao povo santainesense. 

No último fim de semana, fo-
ram entregues mais três obras reali-
zadas em parceria com o Governo do 
Estado: Novo Mercado Central, IML e 
Restaurante Popular. Um avanço sig-
nificativo para o município. 

De acordo com o Prefeito, Feli-
pe dos Pneus, ter um novo mercado 
era um sonho antigo dos moradores 
de Santa Inês. O principal centro de 
abastecimento do município estava 
sem reparos desde o ano de 2000, e 
já estava em péssimas situações que 
envergonhavam à população e, prin-
cipalmente, quem trabalha no local. 
“Esse é o resultado de muito empe-
nho que começamos ainda quando 
era deputado. Agora, é um mais um 
sonho realizado pra nossa gente. Uma 

estrutura moderna e à altura da digni-
dade do nosso povo” – destaca, Felipe 
dos Pneus. 

Quando Deputado Estadual, 
Felipe dos Pneus destinou emenda 
no valor de um milhão de reais para 
a construção do mercado. Se articu-
lou com os deputados Othelino Neto 
e André Fufuca para obter o recurso 
necessário e o Governo do Estado 
executou a obra. Na inauguração fo-
ram distribuídos para a população 11 
toneladas de pescado. 

O IML – Instituto Médico Legal 
– também é resultado de indicação 
de Felipe dos Pneus quando era de-
putado estadual. O órgão foi inaugu-
rado no sábado, 9, e agora vai facilitar 
a realização de perícias médicas em 
vítimas de agressões, por exemplo. 
Antes, para ter acesso a este tipo de 
serviço era preciso ir para a capital. 

Outra obra que é motivo de ce-
lebração da população de Santa Inês 
é o restaurante popular com capaci-
dade para fornecer até mil refeições 
por dia ao preço de 1 real, cada. 

NOVO MERCADO, IML E RESTAURANTE POPULAR 
CRIAM UMA NOVA HISTÓRIA DE SANTA INÊS

O Governador, Carlos Brandão, 
esteve em Santa Inês para inaugurar 
as obras juntamente com o Prefeito 
Felipe dos Pneus. Brandão também 
vistoriou os principais pontos da cida-
de que estão sendo asfaltados tam-
bém em parceria com o Estado. Nesta 

etapa, pelo menos 40 ruas receberão 
o trabalho de recapeamento asfáltico. 

Com recursos próprios, Santa 
Inês está reformando escolas, postos 
de saúde e praças. Nos próximos dias, 
a Prefeitura vai entregar mais obras 
ao povo da “Princesa do Vale”.
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A Paróquia São Pedro Apóstolo 
começou no último domingo, 10, a 
programação da Semana Santa, com a 
procissão do Domingo de Ramos. Na 
Segunda-Feira Santa houve encontro 
com as crianças da catequese e Via 
Sacra Rezada na igreja matriz. Já nes-
ta terça-feira, 12, houve a celebração 
da missa na igreja matriz e as cinco da 
tarde mutirão de confissão.

Veja abaixo a continuidade da 
programação divulgada pela Pascom 
da Paróquia São Pedro Apóstolo.

13/04 Quarta-Feira Santa
18h30 – Procissão do Encontro
Mulheres saindo da Escola Na-

zaré Janssen
Homens saindo da Escola Vas-

concelos 
19h30 – Missa na Matriz

14/04 Quinta-Feira Santa
19h30 - Missa na Matriz
19h30 – Missa na Com. Lages

15/04 Sexta-Feira da Paixão do 
Senhor

06h00 – Via Sacra Rezada na 
Matriz

15h00 – Ação Litúrgica na Matriz
15h00 – Ação Litúrgica na Com. 

Morada Nova     
24h Adoração ao Santíssimo 
Das 19h00 da sexta-feira as 

19h00 do Sábado

16/04 Sábado Santo
19h30 - Vigília Pascal na Matriz
19h30 – Vigília pascal na Com. 

Calango 

17h/04 Domingo de Páscoa
06h30 – Procissão Saindo da 

Matriz
07h30 – Missa na Matriz
19h30 – Missa na Matriz
19h30 – Procissão e Missa na 

Com. Bambu

Confira a Programação 
da Semana Santa em 

Pindaré Mirim

 

 

 
 
 
DECRETO N. 17 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 
 
 

Estabelece ponto facultativo no dia 14 de 
abril de 2022 no âmbito do Município de 
Santa Inês/MA e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA INÊS, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual Lei 
Orgânica do Município. 
 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.093/95 inclui 
a sexta-feira da paixão no rol dos feriados religiosos em âmbito 
nacional; 

  
DECRETA: 

 
Art. 1º - Em virtude da Semana Santa, fica estabelecido Ponto 
Facultativo na quinta-feira, dia 14 de abril do corrente ano, nas 
Repartições Públicas Municipais, ressalvados os serviços considerados 
de caráter essencial, tais como: saúde, segurança, vigilância sanitária, 
limpeza urbana, iluminação pública. 
 
Parágrafo Único. Os Órgãos administrativos responsáveis pelos serviços 
considerados de caráter essencial deverão manter escalas de modo que 
seja assegurada a prestação ininterrupta dos mesmos. 
 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA INÊS, ESTADO DO 
MARANHÃO, EM 04 DE ABRIL DE 2022. 
 
 
 
 
 

Celebração do Domingo de Ramos reuniu centenas de fiéis

Em virtude 
da Semana Santa, 
fica estabelecido 
Ponto Facultativo 
na quinta-feira, 
dia 14 de abril do 
corrente ano de 
acordo com o de-
creto n° 17 de 04 
de abril de 2022, 
nas Repartições 
Públicas Munici-
pais, ressalvados 
os serviços consi-
derados de cará-
ter essencial.

A Prefeitura de Santa 
Inês decreta ponto 

facultativo na próxima 
quinta-feira (14), véspera 

da Sexta-Feira Santa

Fachada da Prefeitura de Santa Inês
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Para a maior comodidade e 
planejamento de seus clientes, a 
Equatorial Maranhão informa que 
os pontos presenciais de atendi-
mento (agências e credenciados) 
não funcionarão neste feriado de 
15 de abril, Sexta-feira Santa. As 
agências presenciais voltam ao 
atendimento normal no dia 18 
(segunda-feira). Desta forma, a 
empresa recomenda que os clien-
tes antecipem sua ida aos pontos 
de atendimento caso desejem re-
solver algo presencialmente. 

Durante o feriado, a Equato-
rial Maranhão reforça o uso dos 
canais digitais de atendimento. 
Os clientes que precisarem infor-

mar falta de energia, emitir có-
digo para pagamento, segunda 
via de conta, consultar débitos, 
solicitar religação ou realizar ca-
dastro de tarifa social baixa ren-
da poderão fazê-lo pelo WhatsA-
pp, no número (98) 2055-0116 
e, serão atendidos pela Clara, a 
Assistente Virtual da Equatorial 
Maranhão.  Outros serviços po-
derão ser acionados pelo aplica-
tivo da Equatorial Maranhão ou 
no site www.equatorialenergia.
com.br. Se preferir ligar, a Central 
116 atende 24horas com ligação 
gratuita.

Assessoria de Imprensa da 
Equatorial Maranhão

Equatorial Maranhão informa 
sobre o funcionamento 

durante o feriado da Sexta-
feira Santa (15)
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Willas Correa tinha 22 anos e um
 mandado de prisão por homicídio

Santa Inês: Indivíduo com 
mandado de prisão por 

homicídio morre após entrar 
em confronto com a PM

Dinheiro, drogas e uma balança de precisão 
foram encontrados com os indivíduos

Arma e munições de diversos calibres 
foram encontradas pela PM

No início da tarde desta segun-
da-feira, 11, a equipe do Esquadrão 
Pretoriano estava patrulhando no 
bairro Aeroporto, em Santa Inês, 
quando na altura da Rua Nova Es-
perança avistou vários elementos 
correndo. A equipe policial foi ave-
riguar e foi recebida por diversos 
disparos de arma de fogo de pelo 
menos cinco indivíduos, revidando 
a injusta agressão, fazendo com que 
os indivíduos dispersassem. 

No final do tiroteio foi verifi-
cado que um dos envolvidos estava 
com um disparo na perna. Ele foi so-
corrido na ambulância dos Bombei-
ros e encaminhado para o Hospital 
Tomáz Martins. Após prestação de 
socorro, a guarnição continuou as 
buscas para realizar o flagrante dos 
outros indivíduos, sendo encontra-
do um dos envolvidos, identificado 
como Willas Correa de 22 anos, com 
uma arma de fogo na mão e uma 
mala, que ao receber voz de prisão, 
tentou disparar contra os policiais, 
que como estavam desprotegidos, 
reagiram a injusta agressão, evi-
tando que um dos militares viesse 
a óbito, com isso o indivíduo caiu, 
sendo encontrada uma munição pi-
cotada dentro da arma de fogo que 
este utilizou.

De acordo com a PM, próxi-

Tablet, Notebook e 13 aparelhos celulares estavam na mala com o indivíduo que veio a óbito

mo ao envolvido foi encontrada 
a mala, que ele estava tentando 
fugir, estando nela diversos ma-
teriais como uma arma, munições 
de diversos calibres, balança de 
precisão, drogas, notebook, tablet 
e 13 aparelho celulares.

Foi prestado socorro para os 
dois envolvidos, sendo que o Wil-
las não resistiu. 

De acordo com informações 
da Polícia Militar, ele possuía um 
mandado de prisão por ter pratica-
do um homicídio.  Ainda segundo 
a PM, ele é suspeito de ser o man-
dante do crime praticado na Praça 
Santo Antônio no dia 03/04/2022, 
onde um adolescente de 15 anos 
foi assassinado a tiros.

Quatro homens suspeitos 
de praticar arrastão em 

Igarapé do Meio são 
presos pela polícia

Quatro homens, suspeitos 
da prática de um arrastão, foram 
presos na manhã do último sábado 
(9), em Igarapé do Meio, na região 
do Vale do Pindaré. Com o grupo, 
os policiais militares apreenderam 
uma motocicleta, um simulacro de 
arma de fogo e dois facões.

Segundo a Polícia Militar do 
Maranhão (PMMA), os quatro ho-
mens foram presos durante uma 
operação deflagrada no povoado 
São Vicente, em Igarapé do Meio, 

para averiguar denúncias de um su-
posto arrastão cometido na região. 
Após os levantamentos, os suspei-
tos foram localizados em uma casa 
abandonada próximo a um mata-
gal, no povoado de Acoque, onde 
receberam voz de prisão.

De acordo com a polícia, os 
quatro suspeitos e todo o material 
apreendido foram apresentados 
na 7ª Delegacia Regional de Santa 
Inês para os procedimentos cabí-
veis.

Material apreendido com os suspeitos. (Divulgação / PMMA)

A Operação Semana Santa 
2022, com início a 0h01 de 14/04 
e término às 23h59 de 17/04, 
será executada em todo o Brasil 
com o objetivo de promover a se-
gurança viária nos deslocamen-
tos pelas rodovias federais. 

A PRF reforçará o efetivo em 
serviço, aumentando a visibili-
dade do policiamento ostensivo 
para proporcionar maior segu-
rança aos usuários das rodovias. 

O foco será a fiscalização das in-
frações que geram maior risco 
ou potencializam lesões graves e 
mortes em acidentes, como em-
briaguez ao volante e ultrapassa-
gens indevidas. 

As ações de combate ao 
crime também serão reforçadas 
para prender criminosos, recupe-
rar veículos roubados e retirar ar-
mas ilegais, drogas e outras mer-
cadorias ilícitas de circulação. 

Polícia Rodoviária Federal 
realiza a Operação 

Semana Santa 2022

A operação segue até o dia 17 de abril
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Na noite desta terça-feira, 12, mais um aci-
dente causado por um animal solto na estrada foi 
registrado na MA-320, em Pindaré Mirim.

Duas pessoas que estavam em uma motoci-
cleta foram surpreendidas por um jumento que es-
tava na rodovia, nas proximidades de um posto de 
combustível, e bateram no animal. 

As duas vítimas foram socorridas e encami-
nhadas para o Hospital Tomaz Martins em Santa 
Inês pelo Corpo de Bombeiros, com escoriações 
pelo corpo, mas não correm risco de vida.

Animal solto 
na estrada 

causa mais um 
acidente em 

Pindaré Mirim

Acidente aconteceu na MA-320

Dois cães, que estavam sendo vítimas de 
abandono e maus-tratos em uma residência em 
obras, na cidade de Santa Inês, foram resgatados 
no último domingo (10), pela Polícia Civil.

Os animais estavam há dias sem alimentação, 
água e cuidados básicos, dentro de uma casa na Vila 
Ritinha, nas proximidades do Bairro Sol Nascente.

E, segundo informaram à polícia, os donos 
dos animais, um casal, passavam dias sem ir ao 
imóvel, deixando os cães entregues à própria sorte. 

Ao tomar conhecimento do caso, a equipe da 
Polícia Civil foi ao local, encontrando a casa aban-
donada, e os dois cachorros muito debilitados e es-
queléticos, sendo oferecida água e comida. Os au-
tores do abandono foram identificados e, segundo 
a polícia, responderão criminalmente pela omissão. 
Já os animais foram encaminhados a um lar tempo-
rário.

A Polícia Civil destaca que é importante a so-
ciedade continuar prestando informações às auto-
ridades sobre casos como esse, assim como outros 
crimes. E quem quiser fazer denúncias pode entrar 
em contato com a Polícia Civil de Santa Inês, através 
do Whatsapp Denúncia: (98) 987107830, sendo as-
segurado o sigilo.

SANTA INÊS: CÃES ABANDONADOS 
POR CASAL EM RESIDÊNCIA SÃO 

RESGATADOS PELA POLÍCIA CIVIL

De acordo com a Polícia, os animais estavam há
 dias sem alimentação, água e cuidados básicos

A Polícia Civil informou que segue 
investigando a real causa da morte de 
um bebê de oito meses de vida na ma-
drugada do dia 4 de abril, no bairro Jaca-
ré, na zona urbana de Centro do Guilher-
me, interior do Maranhão.

A principal suspeita é de a morte 
que tenha sido causada por negligência 
dos pais, Sebastião Gomes, de 23 anos; e 
Edivânia dos Santos, de 22, que já estão 
presos.

De acordo com o delegado de Cen-
tro do Guilherme, Tiago Miranda, uma 
das hipóteses é da morte ter sido em 

decorrência de lesões causadas por uma 
briga envolvendo os pais, no qual eles fi-
zeram um 'cabo de guerra' com o corpo 
do bebê.

"O pai alegou que queria colocar a 
criança para a dormir e tentou tirar ele 
do colo da mãe. Ele puxou pelo quadril, e 
ela pela cabeça. No dia seguinte, a crian-
ça acordou com bastante febre", disse o 
delegado.

Ainda segundo as investigações, os 
pais levaram a criança para um posto de 
saúde no município, onde foi medicada. 
No local, o casal foi informado de que a 

Pais fizeram 'cabo de guerra' 
e deram 'casco de jabuti' para 
bebê de 8 meses que morreu

Município de Centro do Guilherme. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Centro do Guilherme)

criança deveria ser levada para um hos-
pital maior, em Governador Nunes Freire, 
mas os pais se recusaram.

"Eles preferiram levar a criança para 
um curandeiro. Teve um primeiro e de-
pois levaram para um segundo benzedei-
ro. Ele passou um remédio místico lá, que 
é leite materno, casco de jabuti raspado e 
pelo de jabuti queimado. Aí fizeram essa 
mistura lá e deram pra criança. A criança 
ficou mal o dia todo e à noite, às 20h, ela 
faleceu", completou o delegado.

Após a morte da criança, o corpo foi 
levado para Governador Nunes Freire, 
onde foi realizado o exame necroscópi-
co; e depois para o Instituto Médico Le-
gal (IML), em São Luís. A Polícia Civil ain-
da aguarda o resultado para saber o que 
exatamente causou a morte do bebê.

Os pais foram presos em flagrante 
por suspeita de homicídio. Sebastião foi 
encaminhado para um presídio em Go-
vernador Nunes Freire. No dia da briga 
com Edivânia, o delegado informou que 
ele estava alcoolizado e já tem histórico 
de violência doméstica.
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