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O VALE

A Paróquia de Santa Inês divulgou essa 
semana um alerta de golpe que está sendo 
praticado por criminosos que estão se pas-
sando pelo Padre Joelson Gomes para pedir 
dinheiro através do Whatsapp.

Um número com o DDD 98 vem apli-
cando o golpe. Em uma das conversas divul-
gadas, o criminoso ou a criminosa manda 
mensagem para um vereador.

“Bom dia querido vereador / Paz e bem 
/ Padre Joelson aqui meu chefe / Querido 
vereador eu estou precisando do senhor 
meu chefe / Ele teve traumatismo craniano 
/ Vai se submeter a uma cirurgia amanhã 

às 9 horas da manhã / A cirurgia dele é r$ 
2.700 / Graças a Deus, já temos boa parte 
desse recurso / Está faltando somente 200 
reais / O Senhor poderia nos dá uma ajuda 
meu chefe”, diz o golpista em uma das ten-
tativas.

Em outra conversa o criminoso usa fra-
ses como “Deus é nosso refúgio e fortaleza 
todos os dias meu querido”. Uma chave de 
um PIX também foi enviada pelo golpista. 

No alerta divulgado pela paróquia, é 
pedido que ninguém faça transferência caso 
alguém peça pelo Whatsapp contribuições 
em nome do padre.

Criminosos se passam pelo 
Padre de Santa Inês para 

aplicar golpes no Whatsapp

Print de conversa no Whatsapp mostra a tentativa de golpe

Foto: Foto: .
Foto: Outras ações serão realizadas pela vereadora.

VEREADORA CAÇULA MUNIZ DISTRIBUIU 
MAIS DE 4 TONELADAS DE PEIXE E MILHARES 

DE CESTAS BÁSICAS EM PINDARÉ MIRIM

Vereadora percorreu vários bairros realizando a ação social

Milhares de pessoas foram beneficiadas com a iniciativa

A vereadora Caçula Muniz tem se desta-
cado no município de Pindaré Mirim, recen-
temente a parlamentar doou uma cadeira de 
rodas para um pescador da cidade e na última 
sexta-feira, dia 15, ela doou quatro toneladas 
de peixes para famílias carentes da cidade pela 
manhã.

A tarde, a vereadora distribuiu três mil 
cestas básicas para os pindareenses passarem 
a Semana Santa com comida na mesa. A atitu-
de da parlamentar foi motivo de alegria para os 
moradores que foram beneficiados.

“Estou muito feliz com essa atitude da ve-
readora. Eu hoje não tinha nada para o jantar 
e graças a Deus ela fez essa distribuição”, disse 
uma das beneficiadas com a ação social.

A parlamentar falou sobre essa iniciativa. 
“Estou muito feliz em poder contribuir 

para a população da nossa cidade. Foram 4 to-
neladas de peixes distribuídas e três mil cestas 
básicas para alimentar o nosso povo. E as ações 
vão continuar. A nossa população merece”, dis-
se Caçula Muniz.

Estão sendo investigadas as causas de um incêndio 
que destruiu parte do shopping popular , que abrigava um 
camelódromo da cidade de Santa Inês.

Após o incêndio, o local foi interditado pela Defesa 
Civil Municipal até que seja avaliada a extensão dos da-
nos provocados pelo incêndio ocorrido na tarde do último 
domingo (17). De acordo com o coordenador da Defesa 
Civil de Santa Inês, Nathálio Magalhães, após vistoria foi 
detectado problemas na instalação elétrica.

"De cara já fizemos uma vistoria no local e identi-
ficamos vários problemas, principalmente na instalação 
elétrica e a gente está fazendo reunião com todas as pes-
soas que possuem os boxes para uma possível solução de 
imediato", relatou o coordenador da Defesa Civil de Santa 
Inês.

O incêndio começou pouco depois do meio-dia de 
domingo e foi controlado por volta das 15h. O incêndio 
atingiu três boxes do camelódromo e, inclusive, a parte do 
teto foi destruída. No boxe onde o fogo começou funcio-
nava uma loja e oficina de aparelhos celulares. Todos os 
equipamentos e produtos eletrônicos do estoque foram 
destruídos pelas chamas. Ninguém ficou ferido porque o 
local não funciona aos domingos.

O shopping informal foi construído pela Prefeitura 
de Santa Inês no final da década de 1990 para abrigar os 
camelôs da Rua do Comércio.

INCÊNDIO QUE 
DESTRUIU SHOPPING 

POPULAR É 
INVESTIGADO EM 

SANTA INÊS

Corpo de Bombeiros foi chamado e
 conseguiu controlar o incêndio
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A Prefeitura de Santa Inês conclui na última quinta-
-feira, 14, a doação de pescado para famílias do municí-
pio, mantendo a tradição de não consumir carne verme-
lha neste período da semana santa e ainda incentivando o 
crescimento da piscicultura, já que a aquisição dos peixes 
foi feita do pequeno produtor. 

Na quarta,13, foram doadas 5 toneladas de peixe 
nos povoados de Santa Inês, atendendo 2 mil e 800 famí-
lias. Nesta quinta, serão distribuídas 11 toneladas de pes-
cado para 4 mil famílias da sede do município. Ao todo, 16 
toneladas beneficiando quase 7 mil famílias. 

Para atender a demanda, a Prefeitura reuniu servi-
dores das secretarias de Agricultura e Desenvolvimento 
Social e Cidadania em 4 pontos estratégicos nos bairros: 
Vila Conceição, Sabbak, São Benedito e Vila Adelaide Ca-
bral. Cada ponto vai atender moradores de 4 bairros próxi-
mos, que já receberam senhas para ter acesso ao pescado.

“Além de contribuirmos para a segurança alimentar 
das famílias do nosso município, a gente também incen-
tiva à solidariedade. Esse gesto de partilha nos faz ver o 
mundo de uma forma mais amorosa” – destacou o Pre-
feito, Felipe dos Pneus que também participa da entrega 
dos peixes.

Nas redes sociais, a população parabeniza mais essa 
ação da gestão ‘Tempo de Crescer’, que tem feito uma ad-
ministração humanizada nesses 18 meses de governo.

SEMANA SANTA – Prefeitura doa 
16 toneladas de peixe em Santa Inês
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Um funcionário público identifi-
cado como Leonardo Alves de Olivei-
ra foi baleado durante um assalto, na 
noite do último sábado, 16, no Jardim 
Brasília, em Santa Inês. 

De acordo com as informações, 
a vítima estava limpando a porta de 
casa, quando parou para usar o ce-
lular. Foi quando dois indivíduos em 
uma motocicleta passaram na rua, 
abordaram ele e anunciaram o assal-
to. 

Durante o ato criminoso, um 
dos assaltantes disparou um tirou na 
vítima que acertou a veia femural. 
Há a suspeita que ele teria reagido a 
ação.

Leonardo foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros e encaminhado 

para o Hospital Tomaz Martins. Já na 
madrugada de domingo foi transfe-
rido para São Luís, onde passou por 
uma cirurgia e agora segue internado 
no Hospital Socorrão 1. 

De acordo com os familiares, 
ele está estável e se recupera bem 
após a cirurgia.

Não há informações sobre os 
criminosos.

Morador de Santa Inês é 
baleado durante assalto

Leonardo passou por uma cirurgia e segue estável

Na tarde desta segunda-feira, 18 de Abril, a atual diretoria do Conselho 
Regional de Enfermagem do Maranhão, realizou uma visita de gestão no Hos-
pital Macrorregional Tomás Martins, que fica localizado às margens da BR 222, 
na cidade de Santa Inês.

A comitiva do Coren-MA foi representada pelo Presidente do Conselho, 
Enf. José Carlos Júnior, os diretores Enf. Kelly Inaiane e Enf. Deusdede Fernan-
des, e os conselheiros, Enf. Beatriz Almeida e T.E Itamar dos Santos. Eles foram 
recepcionados pela Supervisora da Maternidade, Enf. Lisiane Sunally e Enf. Ju-
liana Camargo que é coordenadora do Núcleo Interno de Regulação (NIR).

Durante visita foi constatado que o fluxo de atendimento está bem 
orientado, assim como também não foram encontradas irregularidades com 
relação à dispensação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e nem 
subdimensionamento de profissionais da Enfermagem de acordo com as esca-
las apresentadas.

Os membros do Conselho puderam percorrer todas as áreas do hospi-
tal, além do centro cirúrgico, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica e 
UTI geral e destacaram as ações da atual gestão durante um ano à frente do 
Conselho, bem como, atualizações sobre os projetos de leis que tramitam na 
Câmara Federal e o CofenPlay que é uma multiplataforma digital que traz con-
teúdos educacionais, informações e entretenimento e serviços para os profis-
sionais da Enfermagem

Coren-MA realiza visita 
de gestão no Hospital 

Macrorregional de Santa Inês

Durante visita foi constatado que o fluxo de atendimento está bem orientado

Nos dias 21 e 22 de maio será 
realizada a sexta edição da Cavalgada 
do Cabeça Branca em Pindaré Mirim. 
Centenas de cavaleiros e amazonas de 
várias cidades do Maranhão já confir-
maram a participação nesse grande 
evento.

A maior e melhor festa do va-
queiro da região sairá do Sítio Lava 
Jato, próximo ao Posto Magnólia, em 
Pindaré Mirim e percorrerá as princi-
pais ruas da cidade. Na programação 
da Cavalgada, há 12 horas de forró 

sem intervalo com a animação do Luís 
Cantor, Forró Pegada Show, Banda Vê-
nus, Guilherme Show e Cachin Safa-
dão.

Haverá ainda concurso de laço 
em bode, corrida de jumento e forró 
do vaqueiro.  

Nos próximos dias será divul-
gada a programação completa desse 
evento que já entrou para o calendá-
rio de eventos do município. Não per-
ca! Mais uma organização do vereador 
e vaqueiro Antônio de Cabeça Branca.

Vem aí a VI Cavalgada do Cabeça 
Branca em Pindaré Mirim

Várias comitivas já confirmaram presença na edição desse ano
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A Polícia Civil informou nesta 
segunda-feira (18) que soltou um ho-
mem que havia sido preso por suspei-
ta de matar Flávio Mesquita, de 45 
anos, durante um assalto dentro uma 
farmácia no bairro Monte Castelo, em 
São Luís.

A vítima era inspetor de mecâ-
nico e fazia compras quando recebeu 
um tiro pelas costas por um homem 
que usava capacete, no último sábado 
(16).

No dia do crime, a Polícia Mili-
tar informou que tinha prendido um 
homem, morador da região, foi preso 
e teria sido o autor do disparo. Ele te-
ria tentado assaltar um posto de com-
bustível momentos antes e foi reco-
nhecido foi testemunhas.

No entanto, nesta segunda (18) 
a Polícia Civil informou que as teste-
munhas teriam se 'enganado', já que 
o homem preso não possui as mes-
mas características do criminoso que 

matou Flávio, dentro da farmácia.
"Analisamos o vídeo do caso 

e vimos que não é a mesma pessoa. 
Às vezes pode acontecer de testemu-
nhas olharem uma pessoa e já apon-
tarem ela como a autora de um crime, 
mas comprovamos que não era ele, e 
o suspeito foi solto antes de ir para 
uma penitenciária", afirmou o delega-
do George Marques.

O crime na farmácia aconteceu 
no início da tarde e foi gravado por 

uma câmera de segurança. Segun-
do a Polícia Civil, uma dupla chegou 
em uma moto e um deles entrou de 
capacete na farmácia. Por 'acidente', 
ele teria atirado pelas costas de Flá-
vio Mesquita, que estava próximo ao 
balcão.

Logo depois o assaltante pegou 
o aparelho celular da vítima e a cartei-
ra; e fugiu junto com o comparsa em 
uma motocicleta. Ambos ainda não 
foram presos.

Polícia Civil diz 
que testemunhas 

se 'confundiram' e 
suspeito de matar 

homem em farmácia 
é solto em São Luís Flávio Mesquita era inspetor de mecânico e foi morto enquanto fazia compras em 

uma farmácia, em São Luís — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os integrantes de uma fac-
ção criminosa, identificados como 
Braw e Locothoco, foram presos 
nesta terça-feira (19) suspeitos 
de terem assassinado Kalisson 
Monteiro Pereira, de 14 anos, e 
baleado uma criança, nome não 
revelado, de 11 anos. O ato cri-
minoso ocorreu durante a noite 
da última segunda-feira (18) em 
plena praça da Juventude, em Pi-
nheiro, interior do Maranhão.

A polícia informou que pri-
meiramente foi abordado Lo-
cothoco, no bairro Floresta, em 
Pinheiro e ainda tentou fugir do 
cerco policial. Ele chegou a pular 
muro e telhado de algumas casas 
dessa localidade, mas, acabou 
sendo preso e conduzido para a 
delegacia dessa cidade.

O segundo suspeito tam-

bém foi preso em Pinheiro. Ele 
estava em uma motocicleta Biz 
branca quando foi abordado pe-
los militares. Braw foi apresenta-
do na delegacia onde tomaram as 
devidas providências. 

Ato criminoso
Segundo a polícia, as duas 

vítimas estavam na praça quan-
do foram abordadas pelos dois 
suspeitos. Kalisson Monteiro foi 
baleado no olho esquerdo e mor-
reu ainda local, enquanto, a outra 
vítima foi atingida de raspão no 
abdômen e levada para o hospital 
da cidade. 

Os acusados fugiram em 
uma motocicleta preta. Os mili-
tares foram acionados e começa-
ram a realizar rondas em Pinhei-
ro. A Polícia Civil vai investigar o 
caso.

Suspeitos de matar 
adolescente e balear 

criança são presos

Policiais do Departamento Esta-
dual de Investigações Criminais (Deic) 
de São Paulo descobriram um depósito 
em um sítio no interior de SP ligado à 
quadrilha suspeita de atacar o 16ª Ba-

talhão da Polícia Militar de Guarapuava 
(PR) e uma empresa de transporte de 
valores.

De acordo com a Polícia Civil, a 
propriedade em Araçariguama foi des-

POLÍCIA DIZ TER ENCONTRADO NO INTERIOR 
DE SP DEPÓSITO COM ARMAS DE QUADRILHA 

QUE FEZ ATAQUE EM GUARAPUAVA

Polícia encontra no interior de SP depósito com armas de quadrilha
 que fez ataque em Guarapuava — Foto: Deic SP/Divulgação

coberta na tarde desta terça-feira (19) e 
era usada para armazenar armas, cole-
tes à prova de balas e munição. O arse-
nal estava no sótão da casa principal do 
sítio, no Jardim Meireles.

Ainda conforme a Deic, a suspei-
ta é que parte do armamento foi usada 
no ataque ocorrido em Guarapuava, no 
domingo (17).

Um caseiro estava no local, mas, 
segundo a polícia, ele não tinha conhe-
cimento do arsenal, que tinha armas de 
grosso calibre, inclusive, uma metralha-
dora .50 capaz de derrubar uma aero-
nave.

Também foram encontrados mui-
ta munição, três silenciadores e um 
conjunto superior de um fuzil. O dono 
da propriedade não foi localizado. O ca-
seiro foi ouvido e liberado.

Na noite de domingo (17), mais 

de 30 criminosos fortemente armados 
tentaram assaltar uma empresa de 
transporte de valores, segundo a Polícia 
Militar. Dois policiais e um morador fica-
ram feridos.

A PM acredita que o assalto tenha 
sido motivado porque há grande mon-
tante de dinheiro na sede da Proforte. 
Os assaltantes fizeram moradores re-
féns e fecharam os acessos da cidade.

Ainda conforme a PM, os crimi-
nosos estavam equipados com mochi-
las de mantimentos, kits de primeiros 
socorros e capacetes balísticos.

O ataque ao 16ª Batalhão da Polí-
cia Militar também ocorreu na noite do 
último domingo. O comandante-geral 
da PM, coronel Hudson, afirmou que 
foram apreendidos oito veículos, sendo 
cinco blindados, sete fuzis, dois ponto 
50, e capacetes balísticos.
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Trabalhadores nascidos em ja-
neiro poderão, a partir desta quar-
ta-feira (20), fazer o saque extraor-
dinário de até R$ 1 mil do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Desde o último dia 8 os traba-
lhadores podem consultar se têm di-
reito ao benefício – além de valores 
e datas para receber o dinheiro. As 
consultas podem ser feitas pelo site 
da Caixa, por uma versão atualizada 
do aplicativo FGTS e nas agências da 
Caixa Econômica Federal (CEF). Na 
consulta pelo site do FGTS, é possível 
saber:

• se o trabalhador tem direito 
ao Saque Extraordinário do FGTS;

• consultar a data de crédito na 
Conta Poupança Social Digital.

Já pelo aplicativo FGTS e nas 
agências da Caixa, é possível:

• consultar o valor a ser credita-
do;

• consultar a data de crédito na 
Conta Poupança Social Digital;

• informar que não quer rece-
ber o crédito do valor;

• solicitar o retorno do valor 
creditado para a conta FGTS;

• alteração cadastral para cria-
ção de Conta Poupança Social Digital.

O dinheiro das contas do fundo 
– um direito do trabalhador com car-
teira assinada – só pode ser sacado, 
em geral, em situações específicas, 
como na demissão sem justa cau-
sa, na compra da casa própria ou na 
aposentadoria. Mas, no último mês, o 
governo publicou Medida Provisória 
liberando o saque extraordinário.

No site da Caixa, é preciso infor-
mar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser 
consultado na carteira de trabalho ou 
em algum extrato antigo que o traba-
lhador tenha, e usar uma senha ca-
dastrada pelo próprio trabalhador. É 
possível usar ainda a Senha Cidadão. 
A página oferece a opção de recupe-
rar a senha, mas é preciso informar o 
NIS. 

FGTS: saque 
extraordinário de até 
R$ 1 mil começa nesta 

quarta; veja como fazer

Crédito dos valores será realizado por meio de conta poupança social 
digital, Caixa Tem, no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro

A Federação Brasileira de 
Bancos (FEBRABAN) informa 
que, assim como na Sexta-Feira 
da Paixão, não haverá atendi-
mento nas agências bancárias 
no feriado de Tiradentes, come-
morado na próxima quinta-fei-
ra, 21 de abril.

Por se tratar de feriado na-
cional, não haverá expediente 
nas agências. No dia 22 de abril, 
sexta-feira, o atendimento ao 
público acontece normalmente.

Como de costume, as áreas 
de autoatendimento ficarão dis-
poníveis para os clientes, assim 
como os canais digitais e remo-
tos de atendimento (internet e 
mobile banking).

“Os atendimentos pelo ce-
lular, pelo computador e telefô-
nico (call centers) estão disponí-
veis e oferecem praticamente a 
totalidade das transações finan-
ceiras do sistema bancário. Gra-
ças ao expressivo investimen-
to dos bancos em tecnologia e 
automação (R$ 25,7 bilhões em 
2020), os canais eletrônicos as-
sumiram a condição de canal 

mais utilizado para as transações 
bancárias, por ser uma alterna-
tiva prática e extremamente se-
gura”, explica o diretor-adjunto 
de Serviços da FEBRABAN, Wal-
ter Tadeu de Faria.

Contas de consumo (água, 
energia, telefone, etc.) e car-
nês com vencimento no dia 21 
de abril poderão ser pagos, sem 
acréscimo, no próximo dia útil 
ao feriado, ou seja, no dia 22 de 
abril. Normalmente, os tributos 
já vêm com datas ajustadas ao 
calendário de feriados nacio-
nais, estaduais e municipais. 
Caso isso não tenha ocorrido 
no documento de arrecadação, 
a sugestão é antecipar o paga-
mento ou, no caso dos títulos 
que têm código de barras, agen-
dar o pagamento nos caixas 
eletrônicos, internet banking 
e pelo atendimento telefônico 
dos bancos.

Já os boletos bancários de 
clientes cadastrados como sa-
cados eletrônicos poderão ser 
pagos via DDA (Débito Direto 
Autorizado).

Bancos não abrem 
no feriado de 

Tiradentes (21)

Os aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) já podem consultar 
o extrato com os valores e as datas 
de pagamento do décimo tercei-

ro. O procedimento pode ser fei-
to tanto pelo aplicativo Meu INSS, 
disponível para celulares e tablets, 
como pelo site gov.br/meuinss

O decreto com a antecipação 

Consulta ao décimo terceiro 
do INSS está aberta

Primeira parcela começa a ser paga na próxima segunda-feira

do décimo terceiro foi assinado 
em março. Este será o terceiro ano 
seguido em que os segurados do 
INSS receberão o décimo terceiro 
antes das datas tradicionais, em 
agosto e em dezembro. Em 2020 
e 2021, o pagamento ocorreu mais 
cedo por causa da pandemia de 
covid-19.

Segundo o Ministério do Tra-
balho e Previdência, o pagamento 
do décimo terceiro antecipará a in-
jeção de R$ 56,7 bilhões na econo-
mia. Desse total, R$ 28,35 bilhões 

correspondem à primeira parcela, 
referente à competência de abril, 
que será paga entre o fim de abril 
e o início de maio. O restante cor-
responde à segunda parcela, da 
competência de maio, a ser paga 
no fim de maio e início de junho.

A maioria dos aposentados e 
pensionistas receberá 50% do dé-
cimo terceiro na primeira parcela. 
A exceção é para quem passou a 
receber o benefício depois de ja-
neiro e terá o valor calculado pro-
porcionalmente.
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