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NO Nº DE MORTES 

POR COVID

Nas idades de 40 a 49 anos houve o maior crescimento do 
número de casos, com alta de 1.173%

Sessão aprova audiência para tratar de 
assuntos da Educação em Santa Inês
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De acordo com o Presidente Josino Catarino, a audiência pública está prevista para ser realizada na próxima semana, com dia e horário a serem definidos
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Sem 
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Censo 
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do IBGE não 
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em 2021
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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 23ª 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!

CRESCE 35% O NÚMERO DE DENÚNCIAS 
ANÔNIMAS NO MARANHÃO EM 2020

O número de denúncias anônimas aumentou 
em mais de 35% no Maranhão em 2020, segundo um 
levantamento divulgado pelo serviço do disque de-
núncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado 
(SSP).

De acordo com a SSP, foram recebidas quase 12 
mil denúncias de todo o estado, isso representa uma 
média de aproximadamente 32 denúncias recebidas 
diariamente.

Ainda de acordo com a SSP, a média de denún-
cias recebidas nos anos de 2017, 2018 e 2019 giraram 
em torno de 8.500. Já em 2020, houve um aumento 
de mais de 3 mil denúncias, tendo alcançado a marca 
de 11.873. Em 2021, apenas no primeiro trimestre, já 
foram registradas mais de 3.700 denúncias anônimas.

Segundo o órgão, o aumento no número de de-
núncias anônimas recebidas em 2020 está relaciona-
do a um aumento da conscientização da população 
em relação a sua importância na participação em 
questões sociais, o que engloba a segurança pública, 
mas também está relacionado à expansão dos meios 
de comunicação.

PROCON-MA AFIRMA QUE ALUNOS 
INADIMPLENTES NÃO PODEM SER 

IMPEDIDOS DE ACESSAR ÀS AULAS 
ONLINE DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão (Procon-MA) informou, 
nessa quinta-feira (22), que o atraso de mensalidades 
não deve ser motivo para que alunos de escolas e fa-
culdades particulares tenham o acesso às aulas online 
negado pelas instituições.

Segundo o Procon, a orientação já era válida 
para o ensino presencial e, também, se aplica aos sis-
temas de ensino híbridos ou online adotados na pan-
demia e, se ocorrer, tal prática se caracteriza como 
abusiva.

“A instituição de ensino não pode de maneira 
alguma punir pedagogicamente ou constranger seus 
alunos por uma inadimplência atual; essa prática 
é vedada pela Lei n° 9.870 de 99, que trata especi-
ficamente sobre mensalidades escolares no país e é 
considerada abusiva de acordo também com o Código 
de Defesa do Consumidor”, informou a presidente do 
Procon/MA, Karen Barros.

Direitos
O Instituto destaca ainda que, segundo a legis-

lação, além de os alunos terem direito às aulas, eles 
não podem ser impedidos de realizarem avaliações e 
de utilizarem os demais serviços da instituição, como 
acesso a portais e sistemas de ensino e a bibliotecas.

E, mesmo que não renovem as matrículas ao fi-
nal do período letivo, o que é permitido por lei, outra 
prática vedada às instituições de ensino é reter ou não 
expedir documentos como declarações e certificados 
de conclusão de curso.

“Nossa orientação é que nesses casos, antes de 
tudo, o estudante ou seu responsável busque a nego-
ciação com a instituição e, caso seja necessário, de-
nuncie ao Procon/MA”, explicou Karen Barros.

O Procon desta que, caso a lei seja descumprida, 
o consumidor pode fazer a formalização das denún-

cias ao órgão de defesa pelo site www.procon.ma.gov.
br, aplicativo Procon MA, ou ainda presencialmente.

Nas unidades do instituto o atendimento é rea-
lizado com agendamento prévio, feito também pelo 
site, app ou telefones (98) 3261-5100 e (98) 3261-
5151.

MAIS DE 1,2 MIL POLICIAIS FORAM 
AFASTADOS E 13 MORRERAM EM 

DECORRÊNCIA DA COVID-19 NO MA
Desde o início da pandemia, 1.292 policiais fo-

ram afastados e 13 morreram em decorrência da Co-
vid-19 no Maranhão. O número corresponde a 9,84% 
do total do efetivo de policiais militares e civis do es-
tado, que chega a 13.135.

Os dados fazem parte de um levantamento 
exclusivo divulgado nesta sexta-feira (23), pelo G1, 
dentro do Monitor da Violência, uma parceria com o 
Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública.

No último ano, nove oficiais da Polícia Militar do 
Maranhão (PM-MA) morreram por Covid-19. Outros 
805 foram afastados devido a compilações causadas 
pela doença.

Somente 7,33% do efetivo total de PMs do es-
tado, que chega a 10.987, foram afastados dos seus 
postos de trabalho. Com isso, o Maranhão foi o quin-
to estado que menos afastou policiais militares duran-
te a pandemia, atrás do Amapá(3,78%), Rio Grande 
do Norte (4,56%), Pernambuco (5,56%) e Amazonas 
(7,42%).

Polícia Civil
Entretanto, a taxa de policiais civis afastados no 

Maranhão é a sexta maior do país. Desde o início da 
pandemia, 487 profissionais tiveram que sair tempo-
rariamente dos seus postos por conta da Covid-19.

O número corresponde a 22,67% do efetivo 
total da corporação no estado, que chega a 2.148. 
O Maranhão só perde para Santa Catarina (47,75%), 
Distrito Federal (40,83%), Sergipe (27,86%), Bahia 
(26,50%) e Mato Grosso (25,48%).

Ao todo, quatro policiais civis morreram em 
decorrência de complicações da Covid-19 no estado. 
Dentre eles, o delegado Diogo Antônio Cabral Melo, 
de 40 anos. Ele era natural de Belo Horizonte, mas 
atuava como delegado de polícia no Maranhão desde 
2014.

Mais de 400 morte no Brasil
O levantamento do G1 aponta que, no Brasil, 

houve o registro de 465 policiais mortos em decor-
rência da Covid-19. Isso é mais que o dobro dos que 
foram assassinados nas ruas em 2020, que foi 198 po-
liciais.

A doença também tem afetado diretamente a 
rotina nas corporações. Um em cada quatro policiais 
brasileiros foi afastado das atividades em algum mo-
mento durante a pandemia por apresentar sintomas, 
fazer parte de algum grupo de risco ou ter de fato con-
traído o novo coronavírus.

Os números revelam que:
• 465 policiais civis e militares da ativa morre-

ram vítimas da Covid-19 em 2020, mais que o dobro 
do número de agentes assassinados no país (198)

• Rio de Janeiro (65), Amazonas (50) e Pará (49) 
foram os estados com mais policiais mortos

• 126.154 policiais foram afastados da função 
em algum momento, o que representa 25% do total 
do efetivo no país

• Tocantins foi o estado com o maior percentual 
de afastamentos pela doença: 38% do total

Todas as unidades da federação tiveram ao me-
nos um policial morto pela doença no ano passado.

Esse número hoje é certamente maior, já que 
não são levados em conta no dado os primeiros me-
ses deste ano, quando a Covid-19 atingiu seu pico.

O levantamento foi feito com base nas informa-
ções coletadas nas assessorias de imprensa das cor-
porações e por meio da Lei de Acesso à Informação.

MARANHÃO É O ÚNICO ESTADO DO 
NORDESTE A REGISTRAR MELHORA NAS 

CONDIÇÕES DE SECA
O Maranhão foi o único estado do Nordes-

te que registrou melhora nas condições de seca, é o 
que aponta a última atualização do Monitor de Secas, 
divulgado nesta sexta-feira (23), correspondente ao 
mês de março de 2021.

Segundo o Monitor, entre fevereiro e março, o 
Maranhão teve uma leve redução da área total com 
seca de 61% para 58% do território maranhense. Com 
isso, o Maranhão teve a maior área livre de seca no 
Nordeste em fevereiro: cerca de 42%.

De acordo com o levantamento, esta é a melhor 
condição do fenômeno no estado desde setembro de 
2020 e a melhor situação do Nordeste no último mês. 
A redução das áreas com seca fraca e moderada no 
Maranhão tiveram como causa às chuvas acima da 
média no último mês.

Já nos demais estados nordestinos, as chuvas 
abaixo da média ao longo dos últimos meses, causa-
ram uma piora na condição de seca em março, mar-
cada pelo aumento das áreas com seca moderada e/
ou grave em parte de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Além do Maranhão, em março deste ano, em 
comparação a fevereiro, o Monitor identificou a redu-
ção da seca em cinco das 20 unidades da Federação: 
Alagoas, Paraná, Piauí, Santa Catarina e Tocantins.

O território capixaba, por sua vez, deixou de re-
gistrar seca, o que não acontecia desde abril de 2020. 
No sentido oposto, Rio de Janeiro e Minas Gerais ti-
veram aumento de sua área com seca, enquanto São 
Paulo registrou a categoria mais intensa para o fenô-
meno no país: seca excepcional, que não era registra-
da pelo Monitor no Brasil desde março de 2019.

Em sete estados, 100% de seus territórios con-
tinuaram com seca no último mês em comparação a 
fevereiro: Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 
Sergipe. A Bahia passou a ter seca em 100% do esta-
do, o que não acontecia desde março e 2019. Outros 
três estados registraram entre 96 e 98% de área com 
seca: Paraná, São Paulo e Goiás. O Distrito Federal e 
o Espírito Santo são as únicas unidades da Federação 
sem o fenômeno.

Com base no território de cada unidade da Fe-
deração acompanhada pelo Monitor, a Bahia lidera a 
área com seca, seguida por Mato Grosso do Sul e Mi-
nas Gerais.

Monitor de Secas
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O Monitor realiza o acompanhamento contínuo 
do grau de severidade das secas nas cinco regiões do 
Brasil, com base em indicadores do fenômeno e nos 
impactos causados em curto e/ou longo prazo. A fer-
ramenta vem sendo utilizada para auxiliar a execução 
de políticas públicas de combate à seca e pode ser 
acessada tanto pelo site monitordesecas.ana.gov.br 
quanto pelo aplicativo Monitor de Secas, disponível 
gratuitamente para dispositivos móveis com os siste-
mas Android e iOS.

O Monitor de Secas é coordenado pela Agên-
cia Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
com o apoio da Fundação Cearense de Meteorologia 
e Recursos Hídricos (FUNCEME), e desenvolvido con-
juntamente com diversas instituições estaduais e fe-
derais ligadas às áreas de clima e recursos hídricos, 
que atuam na autoria e validação dos mapas. No Ma-
ranhão, a instituição que atua no Monitor de Secas 
é o Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoam-
biental da Universidade Estadual do Maranhão (LAB-
MET-UEMA).

DUPLA É PRESA SUSPEITA DE 
APLICAR MAIS DE R$ 60 MIL GOLPES 

FINANCEIROS PELO WHATSAPP
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu 

um casal de 29 e 37 anos em São Luís, suspeito de 
aplicar golpes financeiros contra empresários, prefei-
tos e deputados estaduais por um aplicativo de men-
sagens. Ao todo, a dupla arrecadou mais de R$ 60 mil 
em cinco dias de operação.

As investigações apontam que a dupla integra 
um grupo suspeito de aplicar os golpes. Segundo a 
polícia, eles se passavam por autoridades públicas e 
empresários por em contas de WhatsApp e solicita-
vam transferências bancárias das pessoas que eram 
alvos dos golpes.

Em seguida, o grupo abria contas bancárias fal-
sas e utilizava outras contas emprestadas por laranjas 
para receber os valores aplicados durante as fraudes.

As investigações contra o grupo criminoso con-
tinuam sendo realizadas no estado. Os suspeitos fo-
ram enquadrados pelos crimes tipificados nos artigos 
171 c/c, 71 e 154 do Código Penal Brasileiro.

Após a prisão, os presos foram encaminhados 
ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde vão 
permanecer à disposição da justiça.

BANCÁRIOS DO MARANHÃO COBRAM 
INCLUSÃO DA CATEGORIA NA 

VACINAÇÃO E ORGANIZAM GREVE 
GERAL

Os bancários maranhenses começaram a dis-
cutir a deflagração de uma greve geral sanitária co-
brando por urgência na inclusão da categoria como 
prioridade na vacinação contra a Covid-19.

O Sindicato dos Bancários do Estado do Mara-
nhão (Seeb-MA) informou que desde janeiro deste 
ano tem solicitado a todas as esferas do poder públi-
co – municipal, estadual e federal – que os bancários 
sejam incluídos no grupo de vacinação prioritária con-
tra a Covid-19. Segundo a entidade, a categoria exerce 
atividade essencial e não parou de trabalhar presen-
cialmente durante a pandemia.

Além disso, segundo o sindicato, os profissio-
nais têm atuado na linha de frente da crise, em agên-
cias fechadas, sem ventilação natural, com aglomera-
ções e alto risco de contágio pelo coronavírus, a fim 
de pagar o auxílio emergencial e evitar o colapso eco-
nômico-social do país.

De acordo com dados divulgados pelo Seeb-
-MA, nos últimos meses, 14 bancários morreram no 
Maranhão vítimas da Covid-19. Um dos motivos pelo 
qual o sindicato cobra a prioridade da categoria na 
vacinação, é o fato das agências serem um dos locais 
mais perigosos para transmissão do vírus, segundo 
avaliação do médico especialista em doenças infeccio-
sas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

Crispim Cerutti.
O sindicato informou que caso nos próximos 

dias não haja uma resposta satisfatória e definitiva 
do poder público à respeito da inclusão da categoria 
como prioridade na vacinação contra a Covid-19, a 
greve geral sanitária será deflagrada pelos trabalha-
dores das agências bancárias.

“Desde o início, cobramos do Governo Fede-
ral um lockdown nacional e, sobretudo, a vacinação 
em massa e gratuita para todos os brasileiros. Diante 
da omissão do presidente e do aumento do número 
de casos e óbitos, recorremos ao governador e aos 
prefeitos do Maranhão para garantirem a vacina não 
só para os outros trabalhadores, mas também, para 
os bancários, devido às peculiaridades já citadas da 
categoria, a fim de salvar vidas e evitar o colapso do 
sistema de saúde”, afirmou o presidente do Seeb-MA, 
Eloy Natan.

BOM JARDIM: MUNICÍPIO E ESTADO 
ESTÃO OBRIGADOS A GARANTIR 

CIRURGIA DE CRIANÇA COM 
HIDROCEFALIA

Atendendo a pedido do Ministério Público do 
Maranhão, a Justiça determinou, no dia 17 de abril, 
que o Município de Bom Jardim e o Estado do Ma-
ranhão providenciem, no prazo de dois dias, a reali-
zação de cirurgia em criança de 5 anos diagnosticada 
com hidrocefalia congênita e forneçam medicamento 
essencial para a saúde do menino.

Assinou a Ação Civil Pública, com o pedido de 
medida liminar, o promotor de justiça Fábio Santos de 
Oliveira. Proferiu a sentença o juiz Marcelo Moraes 
Rego de Souza.

Diagnosticada com a referida doença desde os 
primeiros dias de vida, a criança se encontra com a 
saúde comprometida, necessitando com máxima ur-
gência de um leito de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) pediátrico para realização da cirurgia denomina-
da “Derivação Ventricular para Peritôneo/Atrio/Pleu-
ra/ Raque - implante de DVE”.

A criança precisa, ainda, do uso contínuo da 
medicação Topiramato 50 mg e da realização de an-
gioplastia.

Os procedimentos devem ser realizados em 
qualquer Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
da rede pública ou conveniado ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), de preferência no local onde a criança já 
esteja aguardando atendimento. Em caso de impossi-
bilidade de realização na rede pública, todos os pro-
cedimentos devem ser realizados na rede particular, 
com todas as despesas custeadas pelos demandados.

Em caso de desobediência, foi fixado pagamen-
to de multa no valor de R$ 1 mil por dia de descumpri-
mento, até o limite de R$ 100 mil.

IMPASSE
No dia 19 de fevereiro de 2020, a criança deu 

entrada em estado grave no Hospital Universitário da 
UFMA (HUUFMA), em São Luís, ocasião em que teve 
o atendimento ambulatorial infantil, que solicitou a 
realização de ressonância do crânio.

Após a realização do procedimento no mês de 
abril de 2020, a criança foi atendida por neurocirur-
gião, no HUUFMA, no dia 1º de dezembro de 2020. 
Na ocasião, o médico constatou o aumento da pres-
são craniana em razão da doença congênita do me-
nor.

Foi solicitada a autorização para internação 
hospitalar para a realização do procedimento cirúrgi-
co “Derivação Ventricular para Peritôneo/Atrio/Pleu-
ra/Raque”, de caráter eletiva, cuja data de realização 
estava agendada para o dia 5 de dezembro de 2020.

No entanto, desde o atendimento médico ini-
cial e até a presente data, todos os procedimentos 
eletivos estão suspensos nas unidades hospitalares 
devido à pandemia de Covid-19, razão pela qual a 
criança ainda não teve o atendimento médico neces-
sário.

Sem encontrar solução, no dia 15 de abril de 
2021, a mãe da criança compareceu à Promotoria de 
Justiça de Bom Jardim para relatar o agravamento se-
vero da saúde do menino, o qual, em razão da pressão 
craniana e ausência da realização do procedimento 
adequado, já perdeu a visão, grita de dor, está com 
o perímetro cefálico aumentado, com diminuição da 
atividade motora, com febre e dor de cabeça intensa.

URGÊNCIA
De posse das informações, a Promotoria de 

Justiça de Bom Jardim conseguiu, com a ajuda do 
Centro de Apoio Operacional da Saúde e contato com 
a Secretaria de Neurocirurgia do HUUFMA, avaliação 
médica para a criança nesta segunda, 19.

Em razão do risco de óbito e atual estado grave 
da criança, foi solicitado auxílio perante a Secretaria 
Municipal de Saúde. Porém, não foi possível realizar 
o procedimento na criança no Hospital Municipal de 
Bom Jardim, porque este não possui leito disponível 
e infraestrutura para tanto.

Ante a ausência de leito de UTI pediátrica dis-
ponível, a criança foi encaminhada, no dia 17 de abril, 
ao Hospital Socorrão em São Luís, para implante de 
DVE com urgência. Contudo, até o momento, encon-
tra-se apenas “internada” nos corredores do hospital, 
ante a ausência de leito de UTI pediátrico disponível.
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Em mais uma ses-
são bastante produtiva, 
realizada na manhã desta 
sexta-feira (23/04), no ple-
nário da Câmara Municipal 
de Santa Inês, várias temas 
foram debatidos e uma ex-
tensa pauta foi apresenta-
da. A sessão foi comandada 
pelo Presidente da Casa, 
Vereador Josino Catarino, 
contando com a presença 
de todos os vereadores e 
vereadoras.

Depois de lida a ata 
da sessão anterior, foi lida 

a pauta do dia, que cons-
tou de indicações, requeri-
mentos, projetos e moção 
de aplauso, esta solicitada 
pelo Vereador Aldoniro 
Muniz, em homenagem 
aos serviços prestados pela 
técnica em Enfermagem 
Edicleia Alves Pereira (a 
qual foi alvo de notícias fal-
sas envolvendo vacinação 
contra a Covid em um pa-
ciente em Santa Inês).

Os projetos apre-
sentados dizem respeito a 
temas encaminhados pelo 

Poder Executivo Municipal, 
tratando sobre as Diretrizes 
para a elaboração de Lei 
Orçamentária o exercício 
de 2022; qualificação das 
Entidades como Organiza-
ções Sociais (OS) e sobre a 
Organização da Sociedade 
Civil (OSCIP) no âmbito do 
município de Santa Inês. 
Encaminhou, ainda, Proje-
to que Concede isenção do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), sobre imó-
vel integrante do patrimô-
nio de portadores de doen-

Sessão aprova audiência para tratar de 
assuntos da Educação em Santa Inês

De acordo com o Presidente Josino Catarino, a audiência pública está prevista para ser 
realizada na próxima semana, com dia e horário a serem definidos

ças consideradas graves.
Na Ordem do Dia, fo-

ram votados e aprovados o 
Requerimento n° 17/2021, 
de autoria do Vereador Jo-
sino Catarino, que solicita 
parceria entre o Município 
e Governo do Estado atra-
vés da Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e Servi-
ços Públicos (MOB) para a 
vinda do Serviço Travessia 
ao nosso Município.

R e q u e r i m e n t o 
18/2021, do Vereador Jo-
sino Catarino, que requer 
parceria com do Município 
com o Governo do Estado 
através de Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Sedes) para a implantação 
do Programa Mais Renda 
em Santa Inês.

Aprovado também o 
Requerimento 21/2021, do 
Vereador Raimundo Vieira 
Oliveira (Sarg. Oliveira), que 
solicita o cumprimento da 

Lei n° 75/2014, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servi-
dores Públicos Municipal.

Foi aprovado o Re-
querimento 22/2021, da 
Vereadora Maria Alves, 
que requer a implantação 
de sistema de vigilância e 
monitoramento de câme-
ras no centro da cidade e 
outros logradouros deste 
município.

O Requerimento n° 
20/2021, que solicita rela-
tório operacional e aquisi-
ção de insumos referentes 
à Contribuição de Ilumina-
ção Pública por parte do 
Executivo Municipal, foi 
retirado de votação por seu 
autor, Vereador Sargento 
Oliveira.

Ainda na Ordem 
do Dia, foi aprovado o Re-
querimento n° 23/2021, 
da Vereadora Maria Alves, 
requer ao senhor Prefeito 
e o Secretário de Educação 

que agilize o pagamento do 
restante do terço das férias 
dos salários dos educado-
res.

Inclusive, este reque-
rimento ensejou a apresen-
tação do Requerimento 
n° 26/2021, de autoria do 
Vereador Marcos Corrêa, 
solicitando ao Presidente 
da Casa Legislativa, Josino 
Catarino, para que convo-
que uma audiência públi-
ca para tratar de assuntos 
relacionados à educação 
e aos educadores da rede 
municipal, entre vários ou-
tros temas relacionados à 
Pasta.

De acordo com o 
Presidente Josino Catarino, 
a audiência pública está 
prevista para ser realizada 
na próxima semana, com 
dia e horário a serem defi-
nidos.

Por: Ascom / Câmara 
de Santa Inês

Na última segunda-feira, dia 19, 
estiveram reunidos na Prefeitura de 
Pindaré Mirim o secretário de Ciên-
cias, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, Marcos Andrade e equipe 
com o Gestor Regional do Senai, Sr. 
Galiza. O objetivo da reunião foi para 
definir projetos a serem desenvolvidos 
pelo município e o SENAI.

Na oportunidade ficou definido 
que o SENAI atuará no segmento de 
treinamento para jovens que possam, 
a partir desses treinamentos, se colo-
car no mercado de trabalho ou torna-

rem-se empreendedores abrindo seus 
próprios negócios.

O SENAI se comprometeu a 
ofertar cursos na área de mecânica de 
motocicletas, formação de eletricistas, 
formação de implantadores de sistema 
de energia solar, dentre outros.

Uma das ações da Secretaria de 
Ciências, Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico que tem buscado várias 
parcerias para benefícios da popula-
ção Pindareense.

Com informações da Decom e 
edições do Jornal do Vale

SENAI e Prefeitura definem 
ações a serem executadas 

em Pindaré Mirim

O objetivo da reunião foi para definir projetos a serem desenvolvidos pelo município e o SENAI

A Prefeita de 
Bom Jardim, Cristia-
ne Varão, assinou 
no último dia 30 
de março, o Decre-
to nº 15/2021, que 
declara Estado de 
Calamidade Pública 
no município até o 
dia 31 de dezembro, 
podendo ser pror-
rogado, por conta 
da crise decorren-
te da pandemia do 
novo coronavírus. O 
decreto, que segue 
orientações da fe-
deração dos muni-
cípios maranhenses 
(FAMEM), foi publi-
cado apenas nesta 
quarta-feira (21/4) 
em edição do Diário 
Oficial do Município.

Para ter efeti-
vidade, a declara-
ção de Estado de 
Calamidade Pública 
de Bom Jardim será 
encaminhada para 
a Assembleia Legis-
lativa do Estado do 
Maranhão, para que 
a situação local seja 
reconhecida e o de-
creto entre em vigor.

Prefeitura de Bom Jardim declara Estado 
de Calamidade Pública no Município

Prefeitura de Bom Jardim

De acordo com 
o texto, o objetivo é 
superar a crise sani-
tária o mais rápido 
possível, havendo 
restabelec imento, 
com segurança, de 
todas as atividades. 
Além disso, caso o 
decreto seja aprova-
do pelos deputados, 
poderão ser requisi-
tados bens e serviços 
de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese 
em que será garan-
tido o pagamento 
posterior de indeni-
zação justa, ficando 
autorizada a dispen-
sa de licitação para 

aquisição de bens e 
serviços destinados 
ao enfrentamento 
da situação de Cala-
midade.

Outro ponto im-
portante do decreto, 
que merece atenção, 
é que o atendimen-
to ao público deve-
rá ser suspenso em 
todos os órgãos da 
Administração Públi-
ca Direta e Indireta, 
exceto nas ativida-
des essenciais, como 
por exemplo áreas 
de saúde, segurança 
urbana, assistência 
social e serviço fu-
nerário.

Do obomja.com
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A Prefeitura de Pindaré Mi-
rim iniciou na manhã de terça feira  
(20/04) a vacinação contra a covid-19 
de profissionais da educação. São 
contemplados nesta fase trabalhado-
res na ativa de 55 anos ou mais, de 
escolas municipais e estaduais. 

No início da manhã do primeiro 
dia de imunização, os secretários mu-
nicipais de Saúde, Ricardo Gomes, e 
de Educação, Rita Trindade, participa-
ram do momento marcante no Salão 
Paroquial.

“É um dia muito importante 
em que conseguimos dar um passo 
crucial para a cidade, começamos a 
vacinar os profissionais da Educação. 

Agora queremos vacinar todos. Com 
vacina e educação, o Pindaré Mirim 
vai voltar a dar certo”, disse a secreta-
ria de educação, Rita Trindade.

A Dona Francisca foi a primeira 
do público alvo a ser imunizada em 
Pindaré Mirim. Ela se sentiu honrada 
em representar a categoria. Ela conta 
que não vê a hora de reunir os alunos 
novamente.

Esta fase da campanha reforça a 
convicção de que a educação e saúde 
são essenciais para garantir uma pos-
sibilidade de futuro melhor para esta 
geração de crianças e jovens matricu-
lados nas escolas municipais.

Decom/Pindaré

Covid-19: Profissionais da Educação começam a 
ser vacinados pela Prefeitura de Pindaré Mirim

Dona Francisca foi a primeira do público alvo a ser imunizada em Pindaré Mirim

A imunização da 
população ribeirinha e 
quilombola segue em 
ritmo acelerado em 
Monção, as equipes de 
imunização da saúde 
de Monção, em parce-
ria com agentes de saú-
de go governo e apoio 
da Polícia Militar, rea-
liza vacinação contra 
a Covid-19 e Influenza 
em terras quilombolas 
e na Zona Rural.

Embora há di-
ficuldade em alguns 
acessos a povoados 
devido o período chu-
voso, a saúde está se-
guindo o plano de ação 
com uma programação 
estratégica diária para 

levar as vacinas contra 
a Covid-19 (quilombo-
las e idade a partir de 
55 anos)  e Influenza 
(criança de 6 meses 
a menores de 6 anos, 
gestantes, puérperas e 
profissionais da saúde). 
Durante essa semana, 
a equipe esteve nos Po-
voados Serraria, Furo 
da Bolivia, Manoel Ino-
cêncio, Junco, Simau-
ma, Rita, Santa Rita, 
Santa Helena, Mata 
Boi, Trizidela, Piquizei-
ro, Castelo, Areias, Sí-
tio Novo, Quare-quare, 
Vila da Paz, Rodagem e 
Onça.

De acordo com 
Christianne Melo, 

coordenadora de imu-
nização de Monção, 
ressalta a importân-
cia da vacinação para 
as comunidades mais 
afastadas. “Essas co-
munidades ficam mais 
afastadas do centro 
da cidade e, por isso, 
é importante realizar-
mos ações específicas 
para este público. Cada 
dia avançamos mais na 
imunização de ribeiri-
nhos e quilombolas, e 
esperamos imunizar o 
máximo de pessoas”, 
afirma.

Dona Maria José 
da Silva Carvalho, de 
70 anos, recebeu a sua 
dose no Povoado Serra-

Segue a vacinação de Ribeirinhos 
e quilombolas de Monção contra 

COVID-19 e Influenza

Essa semana a equipe de imunização esteve em 18 Povoados

ria e afirma que a imu-
nização é uma espe-
rança para a população 
ribeirinha e quilombo-
la. “Nossa população 
faz parte das raízes de 
Monção. É um momen-
to de alegria e alivio 
para nós. Torço para 

que todos possam re-
ceber suas doses da va-
cina também”, conclui.

A vacinação na 
sede, contra a Covid-19, 
com idade acima de 55 
anos, está acontecendo 
na Escola Dayse Bastos, 
de segunda a sexta-fei-

ra, das 8h às 17h. Já a 
vacina da Influenza, 
acontece nas Unidades 
Básicas de Saúde da 
Palmeirinha e Bairro de 
Fátima.

Da assessoria de 
comunicação da Prefei-
tura de Monção
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Nesta sexta-fei-
ra, 23,  foi concluída a 
ação de  vacinação dos 
profissionais das for-
ças de segurança do 
Vale do Pindaré que 
teve início no dia 13 
de abril. A ação contou 
com a coordenação 
conjunta entre o Co-
mando do 7° Batalhão 
da Polícia Militar e a 
Gerência Regional de 
Saúde, para o alcance 
de eficiência na dispo-
nibilização da primeira 

dose da vacina contra 
Covid-19 a esse públi-
co de agentes de segu-
rança, atendendo aos 
anseios deste público, 
em especial da tropa 
do 7° BPM. 

Foram aplicadas 
447 doses ao longo 
dos quatro dias em 
que durou a ação, sen-
do que 182 Policiais 
Militares do 7° BPM 
foram vacinados. O 
saldo foi positivo e 
tudo transcorreu den-

tro da normalidade e 
seguindo todas as me-
didas sanitárias perti-
nentes.  

Dessa forma os 
agentes de seguran-
ça seguem com mais 
tranquilidade para 
realizar o trabalho de 
segurança e defesa da 
sociedade. Será viabi-
lizado um local para 
vacinar os que não 
puderam comparecer 
durante os dias em 
que durou essa ação.

Finalizada a vacinação 
dos profissionais das 
forças de segurança 
do Vale do Pindaré 
contra a covid-19

182 Policiais Militares do 7° BPM foram vacinados

Equipes da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) em Santa Inês, na BR-316, 
norte do Maranhão, realizaram duas 
prisões em cumprimento a mandados 
de prisão em aberto no intervalo de 
quinze horas, por motivos diferentes.

A primeira prisão aconteceu por 
volta das 17h15 de terça-feira, 20 de 
abril, no km 264 da BR-316, no muni-
cípio de Santa Inês. 

Os policiais deram ordem de pa-
rada ao condutor de uma motocicleta 
HONDA/POP 110, cor preta, placa do 
Maranhão. Logo em seguida solici-
taram a presença do proprietário da 
moto. Quando este chegou na UOP os 
agentes fizeram buscas nos sistemas 
e descobriram que o mesmo possuía 
mandado de prisão em aberto em seu 
desfavor. Eles deram voz de prisão ao 
autor em razão da existência de um 
MP expedido desde 2016 pela 1ª Vara 
da Comarca de Iguatu - CE - TJCE, ati-
vo no sistema BNMP do Conselho Na-
cional de Justiça (pensão alimentícia).

A ocorrência foi encaminhada 
para a Delegacia Regional de Policia 
Civil de Santa Inês - MA, para lavratu-
ra dos procedimentos de praxe.

ROUBO QUALIFICADO E 

PRISÃO
A segunda prisão aconteceu 

no mesmo local, por volta das 9h de 
quarta-feira (21), no km 264, quando 
agentes da PRF fizeram abordagem a 
um veículo HONDA/CG 160 FAN ESDI, 
cor preta, placa do Maranhão.

Durante a fiscalização a equi-
pe policial constatou a existência de 
um Mandado de Prisão de 2007, com 
data de validade até 2035, expedi-
do pela 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Teresina - TJPI, ativo no sistema 
BNMP do Conselho Nacional de Jus-
tiça. De acordo com os autos o envol-
vido cometeu roubo qualificado com 
emprego de arma branca.

Nos termos do art. 289-A, §1º, 
do Código de Processo Penal, foi dada 
voz de prisão ao autor em cumpri-
mento ao referido Mandado. 

A ocorrência foi encaminhada 
para a Delegacia Regional de Policia 
Civil de Santa Inês - MA para lavratura 
dos procedimentos de praxe. 

O veículo foi entregue ao pri-
mo do conduzido, assim como outros 
bens pessoais. Foi apreendido o pas-
saporte de propriedade do conduzi-
do.

PRF cumpre dois mandados 
de prisão em menos de 24h 

em Santa Inês

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Policia Civil de Santa Inês

Na manhã e tarde de terça-
-feira, 20, a Polícia Militar do Ma-
ranhão por intermédio do 7º BPM, 
acompanhou a ação de vacinação 
contra covid-19 e influenza nos po-
voados ribeirinhos do Rio Pindaré, 
dentro do limite municipal de Mon-
ção. 

Garantindo a segurança dos 
profissionais e a ordem nos povoa-
dos atendidos, a Guarnição do Po-
liciamento Fluvial deslocou-se com 
as equipes estaduais e municipais 
de saúde expandindo a campanha 
de vacinação à população daquela 
localidade.

Polícia Militar acompanha 
equipe de vacinação contra 
a covid-19 em comunidades 

ribeirinhas de Monção

A Guarnição do Policiamento Fluvial participou da ação
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A faixa etária 
dos jovens entre 20 e 
29 anos é a que teve 
o maior aumento das 
mortes por Covid-19 na 
comparação entre o ve-
rificado no começo do 
ano e os dados coleta-
dos entre os dias 4 e 10 
de abril, de acordo com 
o Boletim do Observa-
tório Fiocruz Covid-19, 
divulgado nesta sexta-
-feira (23).

"A análise aponta 
que a faixa etária dos 
mais jovens, de 20 a 29 
anos, foi a que regis-

trou maior aumento no 
número de mortes por 
Covid: 1.081%", aponta 
a Fiocruz. Nas idades 
de 40 a 49 anos houve 
o maior crescimento do 
número de casos, com 
alta de 1.173%.
CRESCIMENTO AO 
LONGO DO ANO

Considerando to-
das as faixas etárias ao 
longo do ano, desde a 
semana epidemiológi-
ca 1 (03/1 a 09/1) com 
a semana 14 (04/4 a 
10/4), o aumento glo-
bal foi de 642,80% para 

FAIXA ENTRE 20 E 29 ANOS TEM MAIOR ALTA 
PERCENTUAL NO Nº DE MORTES POR COVID

Nas idades de 40 a 49 anos houve o maior crescimento do 
número de casos, com alta de 1.173%

os casos de Covid e 
429,47% para as mor-
tes.

O maior aumento 
absoluto no número de 
mortes foi observado 
entre os jovens de 20 
a 29 anos. No primeiro 
levantamento do ano 
realizado pela Fiocruz, 
foram observados 11 
óbitos na faixa etária. 
Na última coleta de da-
dos, esse número sal-
tou para 130.

A faixa etária que 
mais sofreu com o au-
mento no número de 
casos de Covid-19 foi a 
de 40 a 49 anos.

Dados revelam 
que no começo do ano 
foram observados 400 
novos casos entre a 
faixa etária contra os 
5.095 registrados no 
momento.
ABAIXO, VEJA OS 

PERCENTUAIS POR 
FAIXA ETÁRIA:

• 20 a 29 anos 
- 745,67% (casos) e 
1.081,82% (óbitos)

• 30 a 39 anos 
- 1.103,49% (casos) e 

818,60% (óbitos)
• 40 a 49 anos 

- 1.173,75% (casos) e 
933,33% (óbitos)

• 50 a 59 anos 
- 1.082,69% (casos) e 
845,21% (óbitos)

• 60 a 69 anos 
- 747,65% (casos) e 
571,52% (óbitos)

TAXA DE 
LETALIDADE 
CONTINUA A 

SUBIR
O boletim voltou 

a alertar que houve 
novo aumento na taxa 
de letalidade. Segun-
do os pesquisadores, o 
índice se mantinha em 
2% até o início do ano, 
subiu para 3% em mar-
ço e, nas duas últimas 
semanas epidemiológi-
cas, alcançou 4,5%.

"As maiores ta-
xas de letalidade foram 
observadas no Rio de 
Janeiro (8,3%), Paraná 
(6,2%), Distrito Federal 
(5,3%), Goiás (5,2%) e 
São Paulo (5,1%). Os 
valores elevados reve-
lam graves falhas no 
sistema de atenção e 

vigilância em saúde 
nesses estados, como 
a insuficiência de testes 
diagnóstico, identifica-
ção de grupos vulnerá-
veis e encaminhamen-
to de doentes graves" 
- Boletim da Fiocruz
TENDÊNCIAS PARA 

AS PRÓXIMAS 
SEMANAS
• M a n u t e n ç ã o 

de patamar elevado: 
A Fiocruz diz que, nas 
duas últimas semanas, 
houve a estabilização 
do número de casos e 
óbitos por Covid. Os 
pesquisadores dizem 
que está caracterizada 
a formação de um novo 
patamar de transmis-
são.

"Se em 2020 o 
patamar ficou conhe-
cido pelo óbito diário 
de 1 mil pessoas, nas 
próximas semanas este 
valor pode permanecer 
em torno de 3 mil óbi-
tos. A alta proporção 
de testes com resul-
tados positivos revela 
que o vírus permanece 
em circulação intensa 

em todo o país." - Bole-
tim da Fiocruz

• R e j u v e n e s c i -
mento da pandemia: 
a tendência de rejuve-
nescimento da pande-
mia se mantém no Bra-
sil, com a idade média 
de casos internados na 
semana epidemiológi-
ca 14 sendo de 57,68 
anos, em comparação 
com a idade média de 
casos internados na 
semana epidemiológi-
ca 1, que era de 62,35 
anos.

"Para óbito, os va-
lores foram 71,56 anos 
(SE 1) e 64,62 anos (SE 
14)." - Boletim da Fio-
cruz

• Abertura pode 
acelerar transmissão: o 
boletim lembra que as 
medidas de restrição 
de atividades, decre-
tadas por vários mu-
nicípios e estados no 
final do mês de março 
começam a ser flexibi-
lizadas a despeito dos 
indicadores não apre-
sentarem ainda a redu-
ção esperada.

Duas rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas da Copa do Mundo 
serão disputadas "nos dias antes da 
Copa América" começar em 13 de 
junho, anunciou a Confederação Sul-
-Americana de Futebol (Conmebol) 
nesta sexta-feira (23).  

Nenhuma rodada da eliminató-
ria sul-americana do Mundial do Ca-
tar de 2022 acontece desde novem-
bro do ano passado, e duas rodadas 
de partidas agendadas para março 
foram adiadas devido à pandemia de 
covid-19.

A Conmebol não informou da-
tas exatas para as partidas de junho, 
mas a Copa América começa na Ar-
gentina em 13 de junho e termina na 
Colômbia no dia 10 de julho.

O torneio internacional mais 
antigo do futebol mundial está sendo 
sediado em dois países neste ano pela 
primeira vez.

A Conmebol também disse que 
as duas rodadas de jogos cancelados 
de março serão disputadas perto de 
datas já marcadas em setembro, ou-
tubro e novembro.

"Estão previstos três jogos con-
secutivos, e a Conmebol pediu à Fifa 
três dias adicionais para que os joga-
dores tenham um período de recupe-
ração adequado", disse a organização 
em um comunicado.

Dirigentes da Conmebol toma-
ram a decisão depois de se encontra-
rem com o presidente da Fifa, Gianni 
Infantino.

Eliminatórias da Copa do Mundo serão 
retomadas em junho, diz Conmebol

Jogos ocorrerão antes de 13 de junho, quando começa a Copa América
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Já está na 2° Edição 
a Campanha Adote uma 
Mãe, uma iniciativa dos 
voluntários da ONG Pre-
maturidade.com no Ma-
ranhão, mais especifi-

camente em Santa Inês, 
Pindaré e São Luís.

Infelizmente a Pan-
demia não acabou e 
muitas mãezinhas irão 
passar o Dia das Mães 

nos hospitais. A missão 
da ONG é mobilizar mais 
pessoas a doar algo para 
proteger estas mãezi-
nhas que estão vulnerá-
veis ao COVID -19. Mui-

tas delas não possuem 
condições de adquirir 
itens de higiene, quem 
quiser ajudar pode doar 
uma colaboração a par-
tir de R$: 1.00, quem 

não puder ajudar com 
dinheiro, pode fazer 
transferência bancária, 
pix, ou doando produ-
tos, até mesmo divul-
gando está campanha.

Voluntários da ONG Prematuridade.
com fazem campanha adote uma 

mãe em Santa Inês e região
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O Secretário Espe-
cial da Fazenda do Mi-
nistério da Economia, 
Waldery Rodrigues, 
disse nesta sexta-feira 
(23) que o Censo De-
mográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que 
estava previsto para 
este ano, não será rea-
lizado em razão da falta 
de orçamento. “Não há 
previsão orçamentária 
para o Censo, portanto 
ele não se realizará em 
2021. As consequências 
e gestão para um novo 
Censo serão comunica-
das ao longo desse ano, 
em particular em deci-
sões tomadas na Junta 

de Execução Orçamen-
tária [formada por Casa 
Civil e Ministério da 
Economia]”, declarou o 
secretário.

Os recursos ne-
cessários para o Cen-
so, que acontece, em 
geral, a cada dez anos, 
eram da ordem de R$ 2 
bilhões. Durante a tra-
mitação do projeto no 
Congresso Nacional, os 
parlamentares já ha-
viam feito um corte de 
R$ 1,76 bilhão, agora, 
foi confirmada a retira-
da dos recursos. Segun-
do Waldery, novas deci-
sões serão comunicadas 
oportunamente.

No início do mês, 

o IBGE já havia sus-
pendido as provas do 
processo seletivo para 
recenseadores e agen-
tes censitários que tra-
balhariam na pesquisa. 
Cerca de 17 mil agentes 
censitários e 182 mil 
recenseadores seriam 
contratados.

Os dados popu-
lacionais do Censo são 
utilizados para os repas-
ses do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios 
(FPM) e para uma série 
de outras transferências 
da União para estados 
e municípios. A última 
contagem da população 
foi realizada no Censo 
Demográfico de 2010.

Integrantes do 
governo falaram à im-
prensa sobre os vetos à 
Lei Orçamentária Anual, 
que foi sancionada na 
quinta-feira (22) pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro e publicada na sexta-
-feira no Diário Oficial 
da União.

Os vetos ocor-
reram porque as pro-
jeções do Ministério 
da Economia indicam 
a necessidade de uma 
recomposição de R$ 
29 bilhões e, com isso, 
foi necessário abrir um 
espaço no Orçamento. 
Essa recomposição foi 
feita em acordo com o 
Congresso Nacional por 

Sem orçamento, Censo Demográfico 
do IBGE não será realizado em 2021

Os recursos necessários para o Censo, que acontece, em 
geral, a cada dez anos, eram da ordem de R$ 2 bilhões

meio de um veto parcial 
de R$ 19,8 bilhões de 
dotações orçamentárias 
e o bloqueio adicional 
de R$ 9,3 bilhões.

A diferença entre 
o veto e o bloqueio é 
que o veto representa 
um corte definitivo da 

despesa, enquanto que 
o bloqueio permite que 
o valor possa ser des-
bloqueado ao longo do 
ano, no caso de novas 
projeções indicarem a 
existência de um novo 
espaço no teto de gas-
tos.

Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e Rio Grande 
de Norte são propor-
cionalmente os estados 
com melhores resulta-
dos no Índice Geral de 
Cursos Avaliados da Ins-
tituição (IGC) 2019. O in-
dicador, divulgado pelo 
Ministério da Educação 
(MEC) e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
nesta sexta-feira (23), 
mede a qualidade das 
instituições de ensino 
superior.  

No três estados, 
respectivamente, 9,2%, 
6,7% e 4,2% de suas ins-
tituições de educação 
superior atingiram faixa 
5, que é a máxima no 
indicador. Do total de 
2.070 instituições avalia-
das, apenas 2,2% alcan-
çaram essa faixa.

Já na faixa 4, se-
gunda maior do IGC, Rio 
Grande do Sul (39,4%), 
Ceará (33,3%) e Distri-
to Federal (30,6%) fo-
ram os que obtiveram, 
proporcionalmente, o 
maior número de insti-
tuições. Considerando o 
total das instituições de 
educação superior ava-
liadas, 21,64% se enqua-
draram nessa faixa.

Dados gerais
Segundo o Inep, 

das 106 instituições de 
educação superior pú-
blicas federais com o 
Índice Geral de Cursos 
Avaliados da Instituição 
(IGC) 2019, 71% atingi-
ram os conceitos 4 e 5 
do indicador. Ao todo, 
os resultados foram cal-
culados para 2.070 ins-
tituições (públicas e pri-
vadas), considerando os 
24.145 cursos avaliados 

entre 2017 e 2019.
Do total de insti-

tuições que participa-
ram da pesquisa, 87,1% 
(1.801) são privadas e 
12,9% (269), públicas. A 
maioria (73,1%) é com-
posta por faculdades, 
seguida dos centros uni-
versitários (15,6%) e das 
universidades (9,4%). 
Por fim, estão os insti-
tutos federais e centros 
federais de educação 
tecnológica, que, juntos, 
representam 1,9% das 
instituições de ensino 
com o índice atribuído 
nesta edição. A concen-
tração na faixa 3 abar-
cou mais da metade das 
instituições avaliadas 
(63,77%).

Os dados divulga-
dos hoje revelam ainda 
que das 1.507 facul-
dades com IGC, 83,4% 
delas ficaram nas faixas 

EDUCAÇÃO: 71% DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS 
ATINGEM O MÁXIMO DE QUALIDADE

Rio, Espírito Santo e Rio Grande do Norte tiveram melhores resultados

igual ou acima de 3. Já 
quando se trata dos 326 
centros universitários, o 
percentual correspon-
dente às três faixas de 
maior desempenho é de 
98,5% (321). No caso das 
197 universidades, 99% 
(195) alcançaram de-
sempenho nas faixas de 
3 a 5. Dos 40 institutos 
federais e centros fede-
rais de educação tecno-
lógica, 65% (26) ficaram 

na terceira e 35% (14) na 
quarta faixa do IGC.

REGIÕES
Quando levados 

em conta apenas valo-
res absolutos, a Região 
Sudeste apresentou o 
maior número de insti-
tuições com faixa 5. A 
região também é a que 
tem mais instituições 
com o IGC calculado, 
destacando-se Minas 
Gerais (265) e São Paulo 

(509). Este último lidera 
o conjunto de institui-
ções mais bem avalia-
das: são 16 na faixa 5 e 
84 na faixa 4.

No Nordeste, Bah-
ia e Ceará são os estados 
com a maior quantidade 
de instituições nas faixas 
4 e 5 do indicador, sen-
do 27 e 19 instituições, 
respectivamente, parti-
cipando desse processo 
avaliativo.

Os ministérios do 
Desenvolvimento Re-
gional e da Educação 
registraram os maiores 
cortes no Orçamento 
após os vetos definitivos 
e os bloqueios tempo-
rários publicados nesta 
sexta-feira (23) no Diá-
rio Oficial da União. A 
conclusão é da Institui-
ção Fiscal Independente 
(IFI), órgão consultivo 
do Senado, que divul-
gou levantamento com 
o impacto das perdas de 
recursos entre as pastas.  

Sancionado na 
quinta-feira (22) à noite, 
o Orçamento teve veta-
dos R$ 19,8 bilhões em 
gastos, principalmente 
relativos a emendas par-
lamentares. Além dos 

vetos, o governo editou 
hoje um decreto contin-
genciando (bloqueando 
temporariamente) R$ 
9,2 bilhões.

Embora o decreto 
especifique a distribui-
ção dos cortes em cada 
pasta, o Diário Oficial não 
somou os vetos por mi-
nistérios. Dessa forma, a 
IFI compilou as despesas 
vetadas e somou com os 
valores contingenciados 
para chegar ao montan-
te do corte final em cada 
ministério.

Pasta mais bene-
ficiada na votação do 
Orçamento original com 
a inclusão de emendas 
parlamentares, o Mi-
nistério do Desenvolvi-
mento Regional teve o 

Orçamento para 2021 
reduzido em R$ 9,4 bi-
lhões, entre vetos e blo-
queios. A maior parte 
dos vetos está relacio-
nada a pequenas obras, 
como estradas vicinais, 
praças, calçadas, par-
ques e áreas de lazer.

O segundo maior 
corte ocorreu no Minis-
tério da Educação, que 
perdeu R$ 3,9 bilhões. 
Segundo a IFI, os vetos 
se concentraram na ma-
nutenção de universida-
des e em demais ações 
relacionadas ao ensino 
superior. Por causa da 
pandemia de covid-19, 
as universidades federais 
estão exercendo a maio-
ria das atividades de for-
ma remota.

Desenvolvimento Regional 
e Educação têm maiores 

cortes no Orçamento
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A Covid-19 pro-
vocou somente no ano 
passado a morte de 
465 policiais no Brasil. 
É mais que o dobro do 
número de agentes as-
sassinados nas ruas do 
país em 2020. A doença 
também tem afetado 
diretamente a rotina 
nas corporações. Um 
em cada quatro poli-
ciais brasileiros foi afas-
tado das atividades em 
algum momento duran-
te a pandemia por apre-
sentar sintomas, fazer 
parte de algum grupo 
de risco ou ter de fato 
contraído o novo coro-
navírus.

Os dados, inédi-
tos, fazem parte de um 
levantamento exclusi-
vo do G1 com base em 
informações coletadas 
nas polícias Civil e Mili-
tar e nas secretarias da 
Segurança Pública dos 
26 estados e do Distrito 
Federal.

Os números reve-
lam que:

• 465 policiais ci-
vis e militares da ativa 
morreram vítimas da 

Número de policiais mortos com Covid-19 é mais que o 
dobro dos que foram assassinados nas ruas em 2020

Fonte Monitor da Violência
Covid-19 em 2020, mais 
que o dobro do número 
de agentes assassinados 
no país (198)

• Os estados com 

mais policiais mortos 
pela doença foram Rio 
de Janeiro (65), Amazo-
nas (50) e Pará (49)

• 126.154 policiais 

foram afastados da fun-
ção em algum momen-
to, o que representa 
25% do total do efetivo 
no país (veja detalhes 
por estado mais abaixo)

• Tocantins foi o 
estado com o maior 
percentual de afasta-
mentos pela doença: 
38% do total

Todas as unidades 
da federação tiveram ao 
menos um policial mor-
to pela doença no ano 
passado.

Esse número hoje 
é certamente maior, já 
que não são levados 
em conta no dado os 
primeiros meses deste 
ano, quando a Covid-19 
atingiu seu pico.

O levantamento 
faz parte do Monitor da 
Violência, uma parceria 
do G1 com o Núcleo de 
Estudos da Violência da 
USP e o Fórum Brasilei-
ro de Segurança Públi-
ca. Os pedidos foram 
feitos para as assesso-
rias de imprensa das 
corporações e por meio 
da Lei de Acesso à Infor-
mação.

Para Bruno Paes 

Manso, do Núcleo de 
Estudos da Violência da 
USP, e Samira Bueno e 
Renato Sérgio de Lima, 
do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, 
os números revelam 
o cenário de tragédia 
e medo que a gestão 
da pandemia ajudou a 
construir no Brasil.

"Gestão essa que 
parecia ignorar até me-
nos de um mês atrás 
que uma quantidade 
significativa de profis-
sionais de segurança 
pública trabalha em 
contato direto com a 
população e está em 
constante risco de con-
taminação e, ainda, de 
transmitir o vírus para 
seus familiares e ami-
gos", afirmam.

"Foi somente no 
fim de março que tais 
profissionais ganharam 
o direito de serem va-
cinados. Até então, fora 
da lista inicial dos gru-
pos prioritários para a 
vacinação do Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI), os policiais têm 
tido um papel central 
na gestão da crise sani-

tária, especialmente na 
garantia de medidas de 
distanciamento social 
e proteção de equipa-
mentos de saúde públi-
ca."

"Os números são, 
portanto, um alerta 
para que os policiais 
brasileiros parem de ser 
tratados como mario-
netes do jogo político, 
inclusive por represen-
tantes de suas próprias 
categorias. É preciso 
que os mecanismos de 
proteção, saúde e valo-
rização do trabalho pre-
vistos na lei que criou 
o SUSP (Sistema Único 
de Segurança Pública) 
sejam efetivamente co-
locados em prática e 
não se transformem em 
letra morta ou normas 
esvaziadas" afirmam os 
especialistas.

Eles destacam, 
ainda, que "mudar a 
segurança pública im-
plica em mudar a forma 
como governos, socie-
dade e polícias se re-
lacionam entre si". "A 
vida não pode ser me-
nosprezada e/ou a mor-
te banalizada."

Uma mulher se apresentou à 
Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon), em São Pau-
lo, como a ganhadora do prêmio 
"esquecido" de R$ 162 milhões da 
Mega da Virada. O órgão informou 
que vai periciar o bilhete, e a Caixa 
Econômica adiantou que ela tinha 
90 dias para reivindicar o valor.

De acordo com o Procon-SP, a 
mulher, que tem mais de 65 anos, 
procurou a fundação cerca de 10 
dias depois do prazo para retirar o 
dinheiro, que expirou no dia 31 de 
março.

Ela disse que chegou a procu-
rar uma agência da Caixa naquela 
data, mas, como não levou o bilhe-
te, foi mandada de volta para casa. 
A mulher disse ainda que o atraso 
foi devido à epilepsia, que faz com 
que sofra de lapsos de memória e 
confusão mental.

No bilhete da mulher, que foi 
apresentado amassado, consta que 
a aposta foi feita no dia 31 de de-
zembro de 2020, em uma lotérica, 
às 9h48, pelo valor de R$ 4,50.

Providências

O Procon-SP informou que o 
bilhete vai passar por uma perícia, 
pois a Caixa Econômica chegou a di-
zer que as duas apostas foram ele-
trônicas - uma de São Paulo e outra 
de Aracaju, em Sergipe.

"Ela nos procurou através de 
representante, que alega que a pes-
soa é portadora de uma doença que 
provoca apagões e desmaios. Va-
mos apurar, porque temos o bilhe-
te", explicou Fernando Capez, dire-
tor executivo do órgão, acrescenta 
que enviou uma notificação à Caixa 
Econômica.

"A interpretação do Procon 
é clara: se há possibilidade de lo-
calização pelo cadastro eletrônico 
sobre quem é o apostador, a Caixa 
deve tentar procurar, comprovar 
que foi atrás, que não localizou, e, 
somente a partir deste momento, 
aguardar 90 dias, que seria o pra-
zo decadencial. Mesmo assim, esse 
prazo não impede que a pessoa en-
tre na Justiça no prazo de 5 anos e 
peça judicialmente o prêmio que 
lhe pertence", continuou Fernando 
Capez, do Procon.

MULHER DIZ SER A 
GANHADORA DA MEGA DA 

VIRADA DE R$ 162 MILHÕES



Página 15

PUBLICIDADE
Sábado, 24 de Abril de 2021



Página 16

ENTRETENIMENTO
Sábado, 24 de Abril de 2021

COLUNA: FLÁVIO REGISTRA - BABAÇU
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ENSAIO FOTOGRÁFICO DA 
NUTRICIONISTA E FUTURA MAMÃE, 

DEYSE NAIARA

A NUTRICIONISTA ESTÁ GRÁVIDA DE 9 
MESES E A QUALQUER MOMENTO DÁ A 

LUZ AO PEQUENO JOÃO GAEL

O ENSAIO FOI 
REGISTRADO 

PELO 
TALENTOSO 

FOTÓGRAFO, 
ADRYANNO 

ANJOS

NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA, 
DIA 22, QUEM COMPLETOU 
MAIS UMA PRIMAVERA FOI 
O PREFEITO DE PINDARÉ 

MIRIM, ALEXANDRE 
COLARES. DESEJAMOS 

MUITA SABEDORIA PARA 
CONDUZIR A GESTÃO DESSE 

IMPORTANTE MUNICÍPIO


