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O VALE

Os moradores do bairro Pitombei-
ra e parte da Vila Roseana Sarney são 
os mais recentes atingidos pela falta de 
água nas torneiras. Eles estão há mais 
de uma semana enfrentando diversas 
dificuldades por conta dessa situação. 
Segundo quem mora no bairro, o pro-
blema começou na segunda-feira da 
semana passada. De lá pra cá, só tem 
piorado.

Os moradores estão pegando água 
em um sítio que tem um poço. O per-
curso é longo e tem sido dias cansati-
vos. 

Mas o problema não se restringe a 
essas comunidades. Boa parte das casas 
do centro da cidade está há mais de dois 
meses com dificuldades para receber a 
água nas torneiras. O problema atingiu 
também outros bairros próximos. 

O bairro Nova Cibrazem e a Vila 
Caema são outros que também estão 
enfrentando dificuldades para conse-
guirem água nas torneiras. 

O escritório local da Caema, por 
meio do contato via Whatsapp, infor-
mou que assim que concluírem a insta-
lação de uma nova bomba no poço que 
abastece o centro, a equipe vai se des-
locar até a comunidade da Pitombeira 
para solucionarem o problema.

Moradores de 
diversos bairros 

e do centro 
de Pindaré 
Mirim estão 
enfrentando 
problema no 

abastecimento 
de água

Moradores estão conseguindo água em um sítio

Atendendo a pedido do Ministério Público do 
Maranhão (MPMA), a Justiça determinou, em 8 de 
abril, em caráter liminar, que a Prefeitura de Pindaré-
-Mirim, tome, em 30 dias, providências para reforma 
do piso e telhado da Escola Municipal José Manoel da 
Silva.

Proferida pelo juiz João Vinícius Aguiar dos San-
tos, a liminar é resultado de Ação Civil Pública, ajuiza-
da em 9 de fevereiro, pelo promotor de justiça Claudio 
Borges dos Santos contra o prefeito Alexandre Bezerra 
Junior e a secretária municipal de Educação e Cultura, 
Rita Maria Trindade.

Entre as medidas determinadas estão reparos 
na instalação elétrica e na estrutura do telhado; manu-
tenção do sistema hidráulico, pintura interna e exter-
na, reforma da copa, instalação de janelas em todas as 
salas de aula e melhoria na climatização e iluminação.

Os serviços devem ser concluídos em 90 dias, 
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1 mil 
pelos acionados. Também devem ser apresentados 
contrato de reforma e cronograma de execução das 
obras.

VISTORIA
Em inspeção realizada em outubro de 2021 

na unidade escolar, a Promotoria de Justiça de Pin-
daré-Mirim constatou precariedade da pintura in-
terna; existência de infiltrações nas paredes e no 
piso, goteiras atingindo a rede elétrica com fiação 
exposta e forro desabando.

A copa estava em estado precário, com pia e 
piso quebrados e havia cadeiras, mesas e armários 
em péssimo estado de conservação, além de jane-
las quebradas.

ATENDENDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
LIMINAR DETERMINA REFORMA E 

ADEQUAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL 
EM PINDARÉ MIRIM

Em 30 dias, providências para reforma do piso e telhado da 
Escola Municipal José Manoel da Silva

O MPMA requereu três vezes que a Prefeitura 
Municipal encaminhasse informações sobre medi-
das eventualmente tomadas para solução dos pro-
blemas apontados. O Município não encaminhou 
nenhuma resposta.

“É evidente o descaso do Poder Público para 
com a comunidade infanto-juvenil de Pindaré-Mi-
rim, revelando que o Município não tem executado 
medidas para proporcionar aos seus alunos o mí-
nimo necessário para ensino de qualidade, em um 
ambiente seguro”, enfatizou o promotor de justiça, 
na Ação.

Redação: CCOM-MPMA
O QUE DIZ A PREFEITURA

“Já começamos (as reformas) pela escola Uni-
dos da Palmeira, na próxima semana começa a da 
escola José Manoel. Já foi feita a compra do mate-
rial”.

Desportistas santainesenses comemoraram a 
aprovação da criação da Secretaria Municipal de Es-
portes, Lazer e Juventude do município, na Sessão 
Ordinária da última sexta-feira, 29, na Câmara de 
Santa Inês.

De autoria do Executivo Municipal, o Projeto 
de Lei 14/2022 estava na Ordem do Dia e foi apro-
vado por unanimidade dos vereadores presentes. 
A sessão contou ainda com a presença dos repre-
sentantes das mais variadas categorias do esporte 
local.

“A aprovação da criação da Secretaria de Es-
portes é um marco histórico não só para o Executi-
vo, mas principalmente para os desportistas, pois 
significa a independência para a busca de aporte 
financeiro para a realização das mais diversas práti-

cas esportivas em nossa cidade. Com isso, só quem 
tem a ganhar é a população santainesenses”, des-
tacou o presidente da Câmara, vereador Josino Ca-
tarino.

Ainda na Ordem do Dia, foi aprovado Proje-
to de Lei 20/2022 que institui a Secretaria Munici-
pal de Articulação Política de Santa Inês. Aprovado 
também o Projeto de Lei 09/2022, de autoria do ve-
reador Manoel Patrício, que institui o Programa de 
Incentivo e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais 
e Agricultura Familiar de Santa Inês. A Pauta do Dia 
constou de indicações, requerimentos e projetos 
que entrarão em discussão nas próximas sessões.

A sessão da próxima sexta-feira, 6, será sole-
ne em homenagem ao Dia das Mães.

Texto: Comunicação | Câmara de Santa Inês

Aprovada a criação da Secretaria 
Municipal de Esportes de Santa Inês

De autoria do Executivo Municipal, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade
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Quem quiser votar nas 
eleições 2022 tem até hoje, 
quarta-feira (4) para emitir ou 
regularizar o título de eleitor. 
Esse é o prazo legal para que 
a Justiça Eleitoral conclua o 
cadastro de todo o eleitorado 
apto a votar em outubro.  

O mesmo prazo vale para 
quem quiser transferir o domi-
cílio eleitoral, mudando o mu-
nicípio onde vota, bem como 
para incluir o nome social no 
título de eleitor – no caso de 
pessoas transsexuais e traves-
tis. A data vale também para 
idosos e pessoas com mobi-
lidade reduzida solicitarem a 
transferência do local de vota-
ção para uma seção acessível.

Assim como em todo ci-
clo eleitoral, a busca por re-
gularizar a situação do título 
tem aumentado com a proxi-
midade do fim do prazo, o que 
levou a Justiça Eleitoral de di-
versos estados a ampliar o ho-
rário de funcionamento dos 
cartórios eleitorais. 

Vale lembrar, contudo, 
que todos os procedimentos 
relativos ao título de eleitor, 
incluindo a emissão do do-
cumento pela primeira vez, 
podem ser realizados inteira-
mente online, sem a neces-
sidade de sair de casa, por 
meio do Atendimento Online 
ao eleitor.

Por meio da internet é 
possível, por exemplo, pagar 
multas eleitorais atrasadas e 
solicitar a revisão de dados no 
caso de título cancelados. De 
acordo com a Justiça Eleitoral, 

mais de 6 milhões de títulos 
foram cancelados de 2018 a 
2021.

Isso pode acontecer, por 
exemplo, quando o eleitor não 
comparece à votação nem jus-
tifica a ausência por três elei-
ções consecutivas, apesar de 
se enquadrar nos critérios de 
obrigatoriedade do voto.

Contudo, quem teve o tí-
tulo cancelado por ter faltado 
à revisão do eleitorado e à co-
leta de biometria em seu esta-
do não precisa se preocupar. 
No mês passado, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sus-
pendeu os efeitos do cance-
lamento devido à continuida-
de da pandemia de covid-19. 
Dessa maneira, os eleitores 
nessa situação poderão votar 
normalmente em outubro. 

Para verificar e resolver 
pendências relativas ao título, 
o eleitor deverá ter em mãos 
documentos como cadastro 
de pessoa física. Em alguns 
casos é necessário tirar fotos 
de rosto e de documentos, 
entre eles RG e comprovante 
de residência, para solicitar 
determinados procedimen-
tos. Todas as informações es-
tão disponíveis no portal da 
Justiça Eleitoral. 

O prazo limite para emi-
tir ou modificar informações 
relativas ao título de eleitor 
é decorrente da Lei das Elei-
ções, que prevê o fechamento 
do cadastro eleitoral 150 dias 
antes do pleito. Neste ano, a 
data do fechamento é 5 de 
maio.

Prazo para emitir ou 
regularizar título de 

eleitor termina hoje(04)

Mesmo prazo vale para transferência de domicílio eleitoral

Você sabia que pode tirar o 
título eleitoral sem sair de casa? 
Confira, abaixo, o passo a passo 
de como solicitar a emissão do 
documento de forma totalmen-
te on-line pelo sistema Título-
Net.

COMO FAZER
Para fazer o alistamento 

eleitoral pela primeira vez, basta 
acessar o sistema TítuloNet, se-
lecionar a opção “não tenho” na 
guia “Título de eleitor” e preen-
cher todos os campos indicados 
com os dados pessoais, como 
nome completo, e-mail, número 
do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio 
de pelo menos quatro fotogra-
fias para comprovar a identidade 
do eleitor ou eleitora. A primei-
ra delas é uma fotografia (selfie) 
segurando um documento oficial 
de identificação. As outras duas 
são da própria documentação 
(frente e verso) usada pela pes-
soa para se identificar na primei-
ra foto. Já a quarta é a foto de 
um comprovante de residência.

Os homens com idade en-
tre 18 e 45 anos também devem 
encaminhar o comprovante de 
quitação com o serviço militar. 
Mas atenção: as imagens devem 
estar totalmente legíveis, pois, 
se não estiverem, a solicitação 
pode ser negada pela Justiça 
Eleitoral.
ACOMPANHAMENTO DA 

SOLICITAÇÃO
Após o cadastro, é possí-

vel acompanhar a tramitação do 
pedido também pela internet. 
Para isso, basta acessar a guia 
“Acompanhar Requerimento” e 
informar o número do protocolo 
gerado durante a primeira etapa 
do atendimento.

E-TÍTULO
Processadas as informa-

ções, se não houver qualquer 
pendência, basta fazer o down-
load gratuito do aplicativo e-Tí-
tulo no telefone celular ou tablet 
de qualquer plataforma (Android 
e iOS) e, a partir daí, utilizar a 
versão digital do documento, 
dispensando o título em papel.

PENALIDADES PARA 
QUEM NÃO TIRA O 

TÍTULO
As cidadãs e os cidadãos 

acima dos 18 anos que não tiram 
o título eleitoral estão sujeitos a 
uma série de restrições e impe-
dimentos legais.

Isso porque manter o título 
regularizado é pré-requisito para 
outras ações como obter passa-
porte ou carteira de identidade; 
receber vencimentos, remunera-
ção, salário ou proventos de fun-
ção ou emprego público, autár-
quico ou paraestatal; participar 
de concorrência pública ou ad-
ministrativa da União, dos es-
tados, dos territórios, do Dis-
trito Federal, dos municípios 
ou das respectivas autarquias; 
e se inscrever em concurso ou 
prova para cargo ou função pú-
blica.

Veja o passo a passo para tirar 
o primeiro título pela internet
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O primeiro turno das Eleições acontece 
em 2 de outubro de 2022. Em busca do gover-
no do Maranhão, os partidos seguem com as 
negociações por alianças e alguns nomes já se 
lançaram como pré-candidatos.

A Justiça Eleitoral determina que o perío-
do para os partidos realizarem convenções e 
decidirem seus candidatos vai de 20 de julho a 
5 de agosto. O pedido de registro da candidatu-
ra deve ser feito até 15 de agosto.

Confira a lista de quem, até a última atua-
lização desta reportagem, foi anunciado como 
pré-candidato ao governo do Maranhão (em 
ordem alfabética):

CARLOS BRANDÃO (PSB)

Situação: Carlos Brandão possui formação 
em Medicina Veterinária. O político foi elei-
to como vice-governador na chapa com Flávio 
Dino, em 2018, e assumiu o governo estadual 
no dia 2 de abril, após a saída de Dino.

Lançamento: a pré-candidatura foi anun-
ciada no dia 1ª de fevereiro durante entrevista 
coletiva.

EDIVALDO HOLANDA JR. (PSD)

• Situação: Edivaldo Holanda Jr é advoga-
do e político. Em São Luís, foi prefeito por oito 
anos entre 2012 e 2020.

• Lançamento: a pré-candidatura foi anun-
ciada no dia 8 de agosto de 2021 durante ato de 
filiação ao PSD.

ENILTON RODRIGUES (PSOL)
• Situação: Enilton Rodrigues é engenhei-

ro florestal. Na carreira política, já tentou ser 
vereador no município de Arame e deputado 
estadual. Atualmente, é presidente estadual do 
PSOL.

• Lançamento: a pré-candidatura foi ofi-
cializada no dia 5 de dezembro durante confe-
rência eleitoral do partido.

HERTZ DIAS (PSTU)

• Situação: Hertz Dias é professor de His-
tória e, em 2018, foi candidato à vice-presidên-
cia do Brasil. Ele também é co-fundador do mo-
vimento Hip Hop Quilombo Urbano, uma das 
mais antigas organizações de Hip Hop do Brasil 
e do Movimento Hip Hop Quilombo Brasil.

• Lançamento: a pré-candidatura foi anun-
ciada no dia 7 de março, pelas redes sociais.

JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO (PTB)

• Situação: Josimar de Maranhãozinho é 
empresário e já foi deputado estadual. Atual-
mente, é deputado federal.

• Lançamento: a pré-candidatura ainda 
não foi anunciada oficialmente pelo partido.

LAHESIO BONFIM (PSC)

• Situação: Lahesio Bonfim é médico e era 
prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes 
até março de 2022, quando precisou renunciar 
para ser candidato a governador.

• Lançamento: a pré-candidatura foi ofi-
cializada no dia 4 de abril durante evento do 
partido.

SIMPLÍCIO ARAÚJO (SOLIDARIEDADE)

• Situação: Simplício Alves é graduado em 
análise de sistemas. De 2013 a 2015 exerceu 
mandato de deputado federal e também já co-
mandou a Secretaria de Indústria e Comércio 
do Maranhão.

• Lançamento: a pré-candidatura ainda 
não foi anunciada oficialmente pelo partido.

WEVERTON ROCHA (PDT)
• Situação: Weverton Rocha atualmente é 

senador, mas já foi deputado federal e secretá-
rio Estadual de Esporte e Juventude no Mara-
nhão. Também foi vice-presidente da União Na-
cional dos Estudantes (Une) entre 2000 e 2001.

• Lançamento: a pré-candidatura foi anun-
ciada no dia 1º de fevereiro, em entrevista cole-
tiva.

ELEIÇÕES 2022: OS PRÉ-CANDIDATOS 
AO GOVERNO DO MARANHÃO

Carlos Brandão — Foto: Paulo Soares/Grupo Mirante

Hertz Dias — Foto: Divulgação

Lahesio Bonfim — Foto: Arquivo pessoal

Simplício Araújo — Foto: Arquivo pessoal

Weverton Rocha — Foto: Arquivo pessoal

Edivaldo Holanda Jr — Foto: Reprodução/TV Mirante

Enilton Rodrigues — Foto: Arquivo pessoal

 Josimar Maranhãozinho — Foto: Divulgação
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A Polícia Civil, através do 2º 
Distrito Policial, vinculado à 7ª 
Delegacia Regional de Santa Inês, 
prendeu na tarde desta terça-fei-
ra, 03, em flagrante delito uma 
mulher nas proximidades do ter-
minal rodoviário de Santa Inês.

A mulher já vinha sendo in-
vestigada pela equipe de policiais 
civis, por ser uma das pessoas 
suspeitas de estarem vendendo 
substâncias entorpecentes, na 
área da rodoviária desse municí-
pio, alimentando viciados do lo-
cal. 

Por volta das 15h30min, os 
policiais estavam de campana na 
Rua do Fio, no bairro Sabbak, e 
avistaram a suspeita passando 
algo para outras pessoas e rece-
bendo notas em dinheiro. Nesse 
momento os policiais resolveram 
abordar as pessoas, e alguns em-

preenderam fuga, ficando só a 
mulher. 

Nas mãos dá mesma, foi en-
contrado trinta invólucros plásti-
cos, contendo substâncias similar 
a Crack, embalados prontos para 
comercialização, e uma quantida-
de em dinheiro, provavelmente 
fruto das vendas dos entorpecen-
tes.

Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão para a mulher, e 
levada juntamente com os obje-
tos apreendidos, para a sede do 
2º DP. Após os procedimentos de 
praxe, a acusada ficará à dispo-
sição do poder judiciário, aguar-
dando no sistema prisional de 
Santa Inês/MA.

Denúncia poderão ser feitas 
através do número Wattsap (98) 
98710-7830, é garantido o total 
sigilo e anonimato das Denúncias.

Polícia Civil prende mulher 
suspeita de vender drogas 

na área do Terminal 
Rodoviário de Santa Inês

 A mulher já vinha sendo investigada pela equipe de policiais civis

Na última sexta-feira (29), 
um homem foi preso pela Polí-
cia Civil através de um mandado 
de prisão preventiva por ter es-
tuprado a própria filha, em Bela 
Vista do Maranhão.

Segundo as investigações, 
o caso aconteceu em 2020, mas 
a polícia só ficou sabendo em 
2021, após a menina ter ficado 

grávida e a criança ter nascido. 
A Polícia Civil ouviu teste-

munhas e realizou exames de 
DNA, que confirmaram que o 
bebê era na verdade filho do 
acusado. O homem, que não 
teve o nome revelado, foi enca-
minhado ao sistema prisional de 
Santa Inês onde ficará à disposi-
ção da Justiça.

Ainda repercute o 
caso do homem que foi 
preso após engravidar 

a própria filha de 12 
anos em Bela Vista

A prisão foi feita pela Polícia Civil de Santa Inês

Na noite do último do-
mingo, 1° de maio, um jovem 
identificado como João Marce-
lo Campos, de 18 anos de ida-
de, foi assassinado a facadas na 
Praça São Pedro, no centro de 
Pindaré Mirim.

Outros amigos da vítima 
também foram feridos durante 
o ato criminoso. A Polícia Civil 
de Santa Inês está investigando 
o caso e busca informações so-
bre o assassino e o motivo do 

crime.
"A princípio temos a in-

formação que foi apenas uma 
pessoa que praticou o ato, mas 
estamos fazendo um levanta-
mento, a investigação, e acredi-
tamos que tenham mais envol-
vidos", disse o delegado Elson 
Ramos.

O corpo de João Marcelo 
foi sepultado nesta terça-feira, 
3, no Cemitério de Pindaré Mi-
rim.

Polícia Civil investiga 
assassinato de jovem na 
Praça de Pindaré Mirim

João Marcelo tinha 18 anos de idade
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Um jovem de 18 anos 
identificado como Matheus 
Pinto de Sousa foi encontra-
do morto no último sába-
do (30) dentro de um forno 
de uma carvoaria na cidade 
Bom Jesus das Selvas.

Segundo a polícia, o cor-
po da vítima foi encontrado 
amarrado dentro de um saco 

no forno da carvoaria da ci-
dade. O jovem, que estava 
desaparecido desde o último 
dia 26 de abril, tinha passa-
gens pela polícia.

A Polícia Civil de Bom 
Jesus das Selvas está investi-
gando o caso e busca saber 
o autor e a motivação do cri-
me.

Jovem de 18 anos é 
encontrado morto 
em carvoaria no 

Maranhão

Vítima foi identificada como Matheus Pinto de Sousa e o corpo dele foi encontrado dentro 
de uma carvoaria em Bom Jesus das Selvas — Foto: Reprodução/TV Mirante

O Maranhão não teve 
mortes e registrou 1.418 ca-
sos de Covid-19 durante a se-
mana entre 25 de abril e 1º de 
maio, segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Cinco 
mortes foram registradas, mas 
aconteceram em semanas an-
teriores.

No domingo (1º) foram 
30 novos casos registrados na 
Ilha de São Luís e 2 nas demais 
regiões do país. Desde o iní-

cio da pandemia, são 432.614 
casos da doença registrados e 
10.884 óbitos.

Segundo a secretaria, o 
número de casos ativos (pes-
soas que, no momento, estão 
com Covid-19) caiu e chegou a 
2.484. Desses, 2.473 pacientes 
foram orientados a ficar em 
isolamento domiciliar, 5 estão 
internados em enfermarias e 6 
estão em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI).

MARANHÃO PASSA 
UMA SEMANA SEM 

MORTES POR COVID-19 
E REGISTRA 1418 CASOS

Micrografia eletrônica de varredura com cores aprimoradas de uma célula infectada com 
partículas de SARS-CoV-2, isolada de uma amostra de paciente. — Foto: NIAID

A vereadora Caçula 
Muniz esteve na zona ru-
ral de Pindaré Mirim na se-
mana passada onde acom-
panhou as partidas do 
campeonato realizado no 
Povoado Lages. Na ocasião 
a parlamentar fez a doação 
de uma chuteira, uma bola 
de couro para os jogado-
res da comunidade e ainda 
contribuiu com a premia-
ção da disputa.

Ainda na zona rural, Ca-
çula Muniz entregou cestas 
básicas e doou uma cadeira 

de rodas a uma parente de 
uma moradora da comuni-
dade que estava necessita-
da.

“Estamos trabalhando 
incansavelmente em nos-
so município, seja na sede 
ou na zona rural. Os nossos 
desportistas precisam do 
nosso apoio e é isso que es-
tamos fazendo, incentivan-
do e ajudando na prática de 
esporte. Nossas visitas con-
tinuam em busca de ajudar 
nossa população pinda-
reense”, disse a vereadora.

VEREADORA 
CAÇULA MUNIZ DOA 

CADEIRAS DE RODAS E 
INCENTIVA O ESPORTE 

EM PINDARÉ MIRIM

Uma cadeira de rodas foi
 entregue pela vereadora

A parlamentar doou uma bola e 
uma chuteira aos desportistas
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