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VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 DEVE COMEÇAR NO DIA 20 

DE ABRIL, AFIRMA FLÁVIO DINO

A imunização dos educadores terá início
 com profissionais de 55 anos ou mais
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FOI NOTÍCIA
Olá, amigos e amigas leito-

res(as) do nosso Jornal do Vale. 
Chegamos a uma marca importan-
te: a 22ª 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!

JUSTIÇA CONDENA EX-PREFEITA POR 
CONTRATAÇÕES ILEGAIS EM BOM 

JARDIM

A Justiça do Maranhão condenou a ex-pre-
feita de Bom Jardim, Malrinete dos Santos Matos, 
a seis anos de prisão por irregularidades em con-
tratos firmados em 2015 para limpeza pública no 
município. Além disso, a prefeita, que também é 
conhecida como Malrinete Gralhada, foi condena-
da a pagamento de 194 dias de multa. Ainda foram 
condenados os empresários Marlon Mendes, Fran-
cinete Marques e Mariana Quixaba.

A decisão é baseada em uma denúncia ofere-
cida pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA) 
que afirma que foi realizada dispensa de licitação 
ilegal sem autorização dos vereadores. Foi firmado, 
ainda, contrato fraudulento entre a Prefeitura de 
Bom Jardim e a empresa Itamaraty LTDA, sediada 
em Altamira do Maranhão.

A empresa era registrada em nome de Maria-
na Quixaba e Francinete Marques, mas administra-
da, de fato, por Marlon Mendes, que é irmão de 
Marconi Mendes, à época vereador da base aliada 
de Malrinete Gralhada.

Segundo o promotor de Justiça, Fábio San-
tos de Oliveira, que formulou a denúncia, “os réus 
(empresários) receberam R$ 318,4 mil dos cofres 
municipais, sem realizar procedimento licitatório, 
para prestação de serviços de limpeza pública pelo 
período de apenas dois meses”.

De acordo com o órgão ministerial, diversos 
vereadores foram à cidade de Altamira verificar o 
suposto endereço da empresa Itamaraty e constata-
ram que se tratava de uma casa residencial normal, 
onde não funcionava nenhuma empresa. A Itama-
raty teria sido transferida por Francinete Marques 
e Mariana Quixaba a Marlon Mendes pelo valor de 
R$ 2 milhões.

Os vereadores também verificaram que Mar-
lon Mendes, que não tinha bens em nome dele 
capazes de bancar a compra de parte da empresa 
Itamaraty pelo valor cobrado. Outra constatação foi 
a de que a Itamaraty sempre foi de propriedade do 
Marlon e ele era responsável pelas tratativas refe-

rentes à empresa.
Diante disso, as rés Malrinete Gralhada, Fran-

cinete Marques e Mariana Quixaba foram conde-
nadas por dispensa ilegal de licitação e fraude em 
procedimento licitatório. Marlon Mendes, por sua 
vez, foi condenado por falsidade ideológica.

As penas são seis anos de detenção e paga-
mento de 194 dias-multa para Malrinete Gralhada, 
cinco anos de detenção e pagamento de 20 dias-
-multa para Francinete Marques e Mariana Quixa-
ba e três anos de detenção e ao pagamento de 10 
dias-multa para Marlon Mendes.

OPERAÇÃO INVESTIGA CRIMES DE 
DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS EM 

CIDADES DO MA

Uma operação realizada pelo Grupo de Atua-
ção Especializada no Combate às Organizações Cri-
minosas (Gaeco) do Ministério Público do Mara-
nhão em parceria com a Polícia Civil do Maranhão 
cumpriu na manhã desta quinta-feira (15) manda-
dos de busca e apreensão em cinco municípios do 
estado por crimes de desvios de recursos públicos.

Batizada de ‘Laços de Família’, a operação 
está sendo realizada nas cidades de São Luís, Paço 
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte 
e Bom Jardim.

Segundo a polícia, as investigações começa-
ram após uma denúncia do Tribunal de Contas da 
União (TCU) sobre desvios de recursos realizados 
no período de 2017 a 2020.

Ainda de acordo com a polícia, o prefeito da 
época faria uso de recursos públicos para quitar dí-
vidas pessoais junto ao TCU. 

A polícia diz que o esquema era operaciona-
lizado por meio de empresas de fachada que par-
ticipavam de licitações fraudulentas. O esquema 
causou um prejuízo aos cofres públicos no valor de 
R$ 22.061.477,53.

MARANHÃO APRESENTA REDUÇÃO DE 
9,2% NOS FOCOS DE QUEIMADA EM 

2020, APONTA IMESC

Os focos de queimada no Maranhão diminuí-
ram 9,2% no ano de 2020, em comparação ao ano 
anterior, sendo o segundo menor quantitativo de 
focos da década, de acordo com dados do Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Carto-
gráficos (IMESC).

Os dados analisam a dinâmica espaço-tempo-
ral das queimadas por trimestre do ano, com intuito 
de ajudar na implementação de políticas públicas 
que visam prever, minimizar e controlar os impac-
tos provocados por essa prática.

De acordo com os dados coletados pelo sa-
télite de referência, no Brasil, foram identificados 
222.798 focos de queimadas no ano de 2020, de-
monstrando um aumento de 12,73% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Entre os estados 
com maior quantitativo de focos registrados, desta-
cam-se o estado do Mato Grosso, com 47.708 focos; 
seguido pelo Pará, com 38.603; e o Maranhão, com 
16.817. A região Nordeste, neste período, contabi-
lizou 40.852 focos de queimadas, no qual 41,16% 
desse total foi só no estado do Maranhão.

Ainda segundo os dados, entre os municípios 
do Maranhão com maior concentração de focos de 
queimadas, estão: Mirador, Alto Parnaíba, Balsas, 
Fernando Falcão, Riachão, Grajaú, Carolina, Parna-
rama, Amarante do Maranhão e Barra do Corda. 
Municípios estes que possuem em seu território 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas.

MAIS DE 63 MIL QUILOMBOLAS JÁ 
RECEBERAM A 1ª DOSE DA VACINA 

CONTRA A COVID-19
De acordo com a Secretaria de Estado da Saú-

de (SES), 63.711 quilombolas já receberam a primei-
ra dose da vacina contra a Covid-19 no Maranhão.

O estado recebeu 116 mil doses da vacina As-
traZeneca/Oxford para vacinar esse público-alvo. 
Nesta etapa da campanha, o objetivo é vacinar 63% 
da população a partir de 18 anos.

Segundo a SES, equipes da Superintendência 
de Epidemiologia e Controle de Doenças e da Supe-
rintendência de Atenção Primária tem atuado em 
mais de 90 municípios maranhenses para vacinar os 
quilombolas.

Justiça condena ex-prefeita Malrinete Gralhada por contra-
tações ilegais em Bom Jardim — Foto: Michel Sousa G1/MA

Divulgação/MP-MA

Maranhão apresenta redução de 9,2% 
nos focos de queimada em 2020
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Vacinação no Maranhão
Até a quarta-feira (14), o Maranhão já havia 

aplicou 808.558 doses vacinas contra a Covid-19 (1ª 
e 2ª dose). A informação é resultado de uma parce-
ria do consórcio de veículos de imprensa, formado 
por G1, "O Globo", "Extra", "O Estado de S.Paulo", 
"Folha de S.Paulo" e UOL.

Na 1ª dose, foram aplicadas 626.045 vacinas, 
o que corresponde a 8,84% da população imuniza-
da. A 2ª dose já imunizou 119.513 pessoas, cerca de 
2,52% da população.

Até 14 de abril, o Maranhão já havia recebido 
1.344.590 doses de vacinas contra a Covid-19.

APÓS ACORDO, RODOVIÁRIOS DE DUAS 
EMPRESAS DE ÔNIBUS SUSPENDEM 

GREVE EM SÃO LUÍS
Rodoviários de duas empresas de ônibus, que 

atendem a região Itaqui-Bacanga e a zona rural de 
São Luís, suspenderam a paralisação na tarde nesta 
quinta-feira (15). O movimento durou 48 horas.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores 
em Transporte Rodoviário do Estado do Maranhão 
(Sttrema), o movimento foi suspenso após um acor-
do entre os rodoviários e os donos das empresas. 
Os ônibus já saíram das garagens e voltaram a cir-
cular normalmente.

Durante a paralisação, os responsáveis pela 
Viação Estrela chegaram a contratar motoristas 
provisoriamente e a medida causou tumulto na 
porta das garagens.

Segundo o sindicato, a manobra é um des-
cumprimento a Convenção Coletiva de Trabalho 
dos Rodoviários, já que nenhum ônibus pode circu-
lar pela cidade sem a presença do cobrador.

A greve foi deflagrada na madrugada de ter-
ça-feira (13). A categoria cobrava o pagamento inte-
gral dos salários e ticket-alimentação, que estavam 
atrasados.

MARANHÃO TINHA O 2º MENOR 
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM 

INTERNET DO PAÍS EM 2019, DIZ IBGE
Em 2019, o Maranhão era o segundo estado 

com o menor percentual de domicílios que tem 
acesso à internet do país. Há dois anos, o estado 
tinha apenas 67,4% dos domicílios maranhenses ti-
nham o serviço.

Os números são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), com le-
vantamento feito no 4º trimestre de 2019, divulga-
da nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2016, o percentual de residências com in-
ternet era de 47,5%. Apesar do aumento, o estado 
ainda aparece na penúltima colocação do ranking 
dos estados, atrás somente do Piauí com 67,3%. Em 
média, o percentual de domicílios brasileiros que 
possuem acesso ao serviço era de 82,7% em 2019.

Entre os equipamentos utilizados para aces-
sar a internet, o celular lidera a lista com 99,8%. Em 
seguida, aparecem computadores e tablets com 
23,5%. Já em relação ao acesso à internet pela te-
levisão, subiu de 2,3% a 13,2% o uso de serviço nos 
domicílios maranhenses durante o período.

Segundo o IBGE, subiu para 57,1% o número 
de pessoas a partir de 10 anos ou mais, que tinham 
celular para uso pessoal. Em 2019, pessoas entre 25 
a 29 anos eram maioria entre a população que uti-
lizava o telefone móvel para uso pessoal, com 74%.

Menos microcomputadores ou tablets
O levantamento aponta que o Maranhão é o 

estado que possui a menor quantidade de domicí-
lios sem microcomputadores ou tablets. Em 2019, 
apenas 18,8% das residências tinham o serviço, 
percentual menor ao registrado em 2016, que ob-
teve 20,1%. No Brasil, a média chega a 42,9%.

Quase 40 milhões sem internet
De acordo com o IBGE, o Brasil tinha 39,8 mi-

lhões pessoas sem conexão com a internet no final 
de 2019. O número representa 21,7% da população 
com idade acima de 10 anos.

Um ano antes, o número de brasileiros que 
não tinham acesso à rede mundial de computado-
res era de 45,9 milhões, o que correspondia a 25,3% 
da população com 10 anos ou mais.

Em um ano, o número de internautas no Bra-
sil aumentou em 6,1 milhões de pessoas. Havia no 
país, ao final de 2019, 143,5 milhões pessoas co-
nectadas à internet (78,3%).

Os dados do suplemento de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) da Pnad dão um 
panorama sobre quantas pessoas estão conectadas 
à internet e aparelhos mais usados para acessar a 
rede.

HOSPITAL USA 'PRONTUÁRIO AFETIVO' 
PARA ACOLHER PACIENTES INTERNADOS 

COM COVID-19 EM UTI DE SÃO LUÍS
A equipe médica do Hospital de Traumatolo-

gia e Ortopedia (HTO), em São Luís, criou um "Pron-
tuário afetivo" para ajudar na recuperação pacien-
tes com Covid-19 internados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). O gesto é uma forma de acolhimen-
to aos pacientes que travam uma batalha contra a 

doença e que há dias, não tem contato com seus 
familiares.

Ao todo, dez pacientes internados na UTI 
Covid-19 da unidade estão recebendo esse trata-
mento mais humanizado. Em cada leito, são fixadas 
informações como, por exemplo, as músicas que 
gostam de ouvir ou o time no qual torce. O prontuá-
rio também é personalizado com canetas coloridas 
e desenhos afetuosos.

Ao G1, a diretora administrativa do Hospital 
de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão (HTO), 
Luana Barata Rodrigues, explica que a iniciativa foi 
colocada em prática no início desta semana somen-
te na unidade.

"A iniciativa surgiu após eu ter assistido a en-
trevista da Dr. Isadora Joquis, médica da comissão 
humanizadora do Hospital Universitário de Brasília, 
que foi a idealizadora do prontuário afetivo. Eu le-
vei a toda a equipe essa prática e resolvemos im-
plementar na HTO, todos adoraram e o projeto foi 
iniciado nesta semana", disse.

A ideia é que o prontuário afetivo se estenda 
aos pacientes com Covid-19 internados na enfer-
maria e para outras unidades de saúde do estado. 
Segundo a diretora, mesmo com o pouco tempo de 
implementação da técnica, a equipe médica já tem 
percebido uma melhora significativa no quadro clí-
nico dos pacientes e na autoestima dos profissio-
nais de saúde da unidade.

"A equipe médica tem percebido não só a 
melhora no quadro clínico dos pacientes, como 
também um resultado positivo em toda a equipe. 
Já que muitos tem se sentido motivados e mobiliza-
dos com a prática. A ideia é que intervenções como 
essa, reduzam as implicações emocionais deixadas 
não só aos pacientes e familiares, mas também a 
equipe que se encontra bastante sobrecarregada", 
disse Luana Barata Rodrigues.

Afeto a todo momento
O carinho da equipe médica do hospital não 

se resume somente ao prontuário. O gesto também 
é sentido pelos pacientes no momento em que a 
alimentação chega até os leitos. Com muita criati-
vidade e afeto, as embalagens são personalizadas 
com desenhos e mensagens positivas.

Luana Rodrigues diz que as famílias têm sido 
peça fundamental para o sucesso do projeto, já que 
as informações repassadas por eles, ajudam na per-
sonalização do tratamento. Em retorno aos gestos, 
os pacientes têm reagido positivamente aos estí-
mulos, inclusive aqueles que estão sedados.

"As famílias tem contribuído bastante nes-
se processo, pois através deles que nossa equipe 
tem recebido as informações pertinentes de cada 
paciente, como as características pessoais, fotos e 
outras particulares. Os pacientes também tem rea-
gido positivamente a esses estímulos. Até mesmo 
aqueles pacientes que já estão bastante sedados ou 
entubados há um tempo, manifestam pelos parâ-
metros uma troca com a equipe", concluiu.

Do G1 MA

O estado recebeu 116 mil doses da vacina 
AstraZeneca/Oxford para vacinar esse público-alvo

 Rodoviários de empresas de ônibus suspendem greve 
após 48h de paralisação em São Luís — Foto: Divulgação/
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do 

Estado do Maranhão (Sttrema)

O celular é o aparelho número um para acessar a internet 
no Brasil. Em 2019, o aparelho era usado por 98,6% dos 

internautas

O gesto é uma forma de acolhimento aos pacientes que 
travam uma batalha contra a doença e que há dias, não 

tem contato com seus familiares
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O Prefeito, Felipe 
dos Pneus, e a Secretá-
ria de Agricultura, Crist-
yane Artioli, estiveram 
na capital maranhen-
se em busca de mais 
recursos para serem 
aplicados no desenvol-
vimento da agricultura 
familiar em nosso mu-
nicípio.

Em reunião com o 
Secretário de Estado da 
Agricultura Familiar, Ro-
drigo Lago, foram proto-
colados na SAF dois pro-
jetos que vão beneficiar 
as quebradeiras de ba-
baçu. Esta é a primeira 
vez que a Prefeitura de 
Santa Inês valoriza as fa-

mílias que tem o extrati-
vismo de babaçu como 
fonte de renda.

“Em parceria com 
a SAF e associações, o 
município vai comprar 
os subprodutos, como 
azeite, óleo, mesocar-
po, biscoito, bolo, tudo 
derivado do babaçu. 
Esse material será ofer-
tado para as prefeituras 
através do Cras – Centro 
de Referência de Assis-
tência Social. O destino 
final serão as famílias 
em situação de vulne-
rabilidade e baixa con-
dição social” – explica 
a Secretária, Cristyane 
Artioli.

Enquanto o pro-
jeto não se concretize 
e impulsione a produ-
ção das quebradeiras 
de babaçu, a Secretaria 
continua atuando para 
o desenvolvimento do 
setor no município. De-
pois de ações como ara-
ção de 104 hectares de 
terra para os produtores 
de Santa Inês, distribui-
ção de 100 mil alevinos 
e treinamento sobre pis-
cicultura, distribuição de 
2 toneladas de sementes 
de milho, agora a Prefei-
tura se prepara para rea-
lizar projeto de irrigação.

Por meio de par-
ceria com o Governo do 

Estado, a prefeitura vai 
doar kits de irrigação 
para os produtores para 
que possam manter a 
produção em alta no pe-
ríodo de estiagem, que 
se aproxima. A Secreta-
ria de Agricultura já faz 
um mapeamento e estu-
do sobre a necessidade 
dos produtores. 

“Nossa agricultu-
ra tem muito potencial. 
Nós percebemos que 
dando suporte técnico 
e estrutural para eles, 
temos grandes chances 
de tornar Santa Inês em 
um grande polo agríco-
la” – destaca o Prefeito, 
Felipe dos Pneus.

Prefeitura busca parceria com Estado para 
beneficiar quebradeiras de babaçu em Santa Inês

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Santa Inês valoriza as 
famílias que tem o extrativismo de babaçu como fonte de renda

O TJ-MA-Tribunal de Justiça do Maranhão, 
aprovou nessa quarta-feira(07) a promoção do Juiz 
de Direito Dr. Bruno Barbosa Pinheiro, pelo critério 
de merecimento da comarca de Bom Jardim para 
titularidade da 2ª Vara da comarca de Buriticupu e 
Bom Jesus das Selvas.

Dr. Bruno assume a vaga deixada por Dr. José 
Filho, que foi trabalhar na vara da fazenda pública 
de Açailândia.

“Dr. Bruno Pinheiro é um juiz imparcial e mo-
derado, porém, de decisões firmes e fundamenta-
das, implacável no combate a corrupção, centrado, 
justo, homem de reputação ilibada, um excelente 
juiz, a 2ª Vara da comarca de Buriticupu ganha um 
grande magistrado”. Disse o blogueiro Jó Fernan-
des, mas que compactuamos deste texto.

Por enquanto o juiz da primeira vara de Zé 
Doca, Dr. Marcelo responde pela comarca de Bom 
Jardim.

Do obomja.com

Juiz Dr. Bruno 
Barbosa Pinheiro 

se despede da 
comarca de Bom 
Jardim e assume 

a comarca de 
Buriticupu

Dr. Bruno assume a vaga deixada por Dr. José Filho, que foi 
trabalhar na vara da fazenda pública de Açailândia

As sessões na 
Câmara Municipal de 
Pindaré Mirim estão 
suspensas após três 
parlamentares testa-
rem positivo para a 
covid-19. A decisão 
foi anunciada nes-
ta sexta-feira, dia 16, 
através da Portaria Nº 
01/2021 assinada pelo 
presidente da Casa Le-
gislativa, Antônio Mar-
tins. 

De acordo com 
o documento, as ses-
sões ordinárias ficarão 
suspensas do dia 15 a 
30 de abril de 2021, 
podendo ser prorroga-
do. 

Veja abaixo a ín-
tegra da portaria:

PORTARIA Nº 

01/2021
"Dispõe sobre a 

suspensão das sessões 
ordinárias da Câmara 
Municipal de Pindaré 
Mirim e dá outras pro-
vidências."

CONSIDERANDO 
a Lei 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020 que 
dispõe sobre as orien-
tações de prevenção 
contra o coronavirus, 
COVID-19.

CONSIDERANDO 
o Decreto N° 36.601 de 
19 de março de 2021, 
publicado pelo gover-
no do Estado do Ma-
ranhão, que declara o 
estado de calamidade 
pública no Estado do 
Maranhão em virtude 
da existência de casos 

de contaminação pela 
COVID-19.

CONSIDERANDO 
o decreto n° 25/2021 
que prorroga por mais 
15 (quinze) dias a vi-
gência das medidas de 
distanciamento social 
para enfrentamento 
da pandemia da CO-
VID-19, estabelecida 
no Decreto n° 21, de 
24 de março de 2021 
e dá outras providên-
cias, publicadas pela 
Prefeitura Municipal 
de Pindaré-Mirim.

CONSIDERANDO 
que três vereadores 
na última semana tes-
taram positivo para a 
COVID-19, sendo um 
deles o Presidente 
desta Casa Legislativa.

Câmara Municipal de Pindaré Mirim 
suspende sessões após vereadores 
testarem positivo para a Covid-19

 Imagem/arquivo

O Presidente da 
Câmara Municipal de 
Pindaré-Mirim, no uso 
de suas atribuições le-
gais expede a presen-
te Portaria contendo 
as seguintes medidas 
de prevenção, abaixo 
relacionadas:

Art. 19-DETER-
MINAR a suspensão 
das sessões ordinárias 
que ocorrem regimen-
talmente às sextas-fei-
ras, no período de 15 
a 30 de abril de 2021, 
podendo esta suspen-
são vir a ser prorroga-
da.

Art. 2- MANTER 
de maneira escalar 
(escala dos servido-
res) o expediente da 
Câmara, solicitando 
a população que os 
atendimentos sejam 
realizados preferen-
cialmente através dos 
meios de comunica-
ção disponibilizados 
pela Câmara, como: 
contato telefônico, 
e-mail, site oficial e 
redes sociais.

Art. 4- Esta Por-
taria entrará em vigor 
na data de sua publi-
cação.

Registre-se, Pu-
blique-se e Cumpra-
-se. Câmara Municipal 
de Pindaré-Mirim/
MA, 15 de abril de 
2021
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Durante a sessão 
ordinária desta sexta-
-feira, dia 16, na Câmara 
Municipal de Santa Inês, 

o vereador e segundo 
secretário da mesa dire-
tora, Didi Junior votou 
a favor de importantes 

projetos para o municí-
pio.

Um deles foi o Pro-
jeto de Lei n° 11/2021, de 

autoria dos vereadores 
Marcos Corrêa, Eliane 
Lira, Didi Júnior e Aldoni-
ro Muniz, que prioriza a 

Santa Inês: Vereador Didi Junior vota a 
favor de projetos importantes durante 

sessão da câmara de sexta(16)

Vereador Didi Junior votou a favor de importantes projetos para o município

vacinação contra o Covid 
19 aos Profissionais do 
Setor Bancário e Tercei-
rizados, bem como os 
vigilantes atuantes na 
segurança privada de 
bancos e ainda aos fun-
cionários dos Correios e 
Telégrafos de Santa Inês, 
de forma escalonada e 
proporcional a demais 
grupos prioritários, teve 
seu pedido de dispensa 
dos trâmites feito pelo 
vereador Luís Siqueira, o 
qual foi atendido, votado 
e aprovado por unanimi-
dade da Casa.

O vereador Didi 
Junior também votou a 
favor do Projeto de Lei 

que estabelece como es-
sencial o funcionamento 
de templos religiosos, 
proibindo seu funcio-
namento. O projeto foi 
aprovado por unanimi-
dade e segue para san-
ção do prefeito Felipe 
dos Pneus. 

Vale lembrar, que 
os templos devem seguir 
os protocolos sanitários, 
inclusive com redução 
de capacidade de fun-
cionamento para 50%, 
como determina decre-
to estadual. A assistên-
cia espiritual, oferecida 
pelos templos religiosos 
em tempos de crise é es-
sencial.

Em solenidade 
digital, realizada na 
manhã desta segunda-
-feira, 12, o Governo do 
Estado do Maranhão e 
o Sebrae anunciaram 
os detalhes da parceria 
que levará o programa 
Cidade Empreendedo-
ra para 51 municípios 
maranhenses.  

O evento, trans-
mitido pelas redes so-
ciais do governo do 
estado, contou com a 
participação do gover-
nador do Maranhão, 
Flávio Dino, do pre-
sidente do Conselho 
Deliberativo Nacional 
do Sebrae e da Confe-
deração Nacional do 
Comércio (CNC), José 
Roberto Tadros, do di-
retor presidente nacio-
nal da instituição, Car-
los Melles, da diretoria 
executiva da instituição 
no estado, além de 
prefeitos, autoridades 
legislativas e de entida-
des empresariais.  

Com ações em-
preendedoras de for-
te impacto no desen-
volvimento local, o 
Cidade Empreende-
dora afetará direta e 
indiretamente mais de 

dois milhões e meio de 
habitantes do Estado 
(2.456.914 habitan-
tes), presentes nos 51 
municípios contempla-
dos pela parceria com 
o governo, o que cor-
responde a 34,5% da 
população estimada 
do Maranhão, que se-
gundo dados do IBGE 
2020, corresponde a 
7.114,598 habitantes.  

No âmbito eco-
nômico, os territórios 
contemplados res-
pondem por 27% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) maranhense, cer-
ca de R$ 26,5 bilhões, 
considerando dados do 
IBGE Cidades e IMESC 
– 2018, que apontam o 
PIB total do Maranhão 
na ordem de R$ 98.179 
bilhões. Além disso, le-
vantamento feito pelo 
Sebrae aponta que, 
juntas, as cidades con-
templadas concentram 
74.357 pequenos ne-
gócios, dos quais qua-
se 43 mil são micro ou 
pequenas empresas e 
31,5 mil são MEIs (mi-
croempreendedores 
individuais), gerando 
empregos e renda nes-
sas regiões. 

Na ocasião do 
Secretário de Indústria 
e Comércio, Simplí-
cio Araújo, enfatizou 
a importância do for-
talecimento das voca-
ções produtivas dos 
municípios do estado 
e de como o Cidade 
Empreendedora tra-
balhará esse aspecto.  
“Vamos repassar, por 
meio do Sebrae, o co-
nhecimento sobre a 
vocação econômica e 
produtiva de cada mu-
nicípio. Vamos, passo 
a passo, com o Cidade 
Empreendedora, capa-
citando os funcioná-
rios públicos para que 
saibam da importância 
de ativar essa vocação 
e potencializá-la, para 
que tenhamos um Ma-
ranhão forte", disse.  
O secretário enfatizou 
ainda, que o Cidade 
Empreendedora é mais 
um impulso para for-
talecer a economia do 
estado, atuando junto 
aos pequenos negó-
cios locais.  

“O programa par-
te da realidade de cada 
município e de suas 
próprias caraterísticas. 
Os eixos de atuação 

Lançado pelo Governo do Maranhão e Sebrae o Programa Cidade 
Empreendedora; município de Pindaré Mirim está incluído

partem da identifica-
ção de suas vocações 
locais e assim a ela-
boração de um plano 
de desenvolvimento, 
voltado para a desbu-
rocratização de pro-
cessos de abertura das 
empresas, impulso das 
compras públicas para 
fortalecer os negócios 
locais, a educação em-
preendedora. Nesse 
sentido estamos aptos 
e a postos para apoiar 
o Maranhão, na certeza 
de que o Sebrae esta-
dual e o Nacional farão 
de tudo para o contri-
buir com o sucesso da 
ação”, complementou 
o presidente do Conse-
lho Deliberativo Nacio-

nal do Sebrae e da Con-
federação Nacional do 
Comércio (CNC), José 
Roberto Tadros 

Cidade Empreen-
dedora 

O programa une 
gestão pública a ações 
de incentivo ao em-
preendedorismo e de-
senvolvimento local, 
que vão da simplifi-
cação e desburocra-
tização da abertura e 
gestão de pequenos 
negócios, inclusão de 
empresas locais em 
compras públicas, 
ações de acesso a mer-
cado e a crédito, inser-
ção do empreende-
dorismo na educação 
básica municipal, entre 

várias outras ações. 
Para a execução 

do Cidade Empreen-
dedora nos municí-
pios contemplados, 
o governo e o Sebrae 
disponibilizaram um 
aporte de cerca de R$ 
5 milhões para realiza-
ção de ações de estí-
mulo ao empreende-
dorismo, contribuindo 
para o desenvolvimen-
to local, priorizando as 
vocações produtivas e 
econômicas dos terri-
tórios. Nessas cidades, 
o programa executado 
pelo Sebrae será coor-
denado pela Secretaria 
de Estado de Indústria, 
Comércio e Energia do 
Maranhão (Seinc).

Evento de lançamento da parceria Sebrae e Governo do Estado para execução
 do Programa Cidade Empreendedora e 51 municípios do Maranhão
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Um homem, que não teve a identidade 
revelada, foi preso na tarde dessa terça-fei-
ra (13), com quase dois quilos de maconha 
em uma van, no km 264 da BR-316, em Santa 
Inês.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), os agentes rodoviários realizavam abor-
dagem de rotina na área da Unidade Opera-
cional de Santa Inês, quando deram ordem de 
parada a uma van, que fazia linha de Santa 
Inês para a capital maranhense, transportan-
do passageiros.

Ainda segundo a PRF, durante a abor-
dagem os agentes suspeitaram de um passa-
geiro, que viajava sem documentos de iden-
tificação. Além disso, o passageiro também 
apresentou nervosismo, o que chamou aten-
ção da equipe policial. Diante disto, foi efe-
tuada averiguação e encontraram com o sus-
peito três tabletes de maconha, assim como a 
quantia de R$ 100 e um aparelho celular.

A PRF informou, ainda, que o suspeito 
disse que recebeu a droga de um caminho-
neiro, no centro de Santa Inês, e que ela seria 
entregue na cidade de Vargem Grande, tam-
bém no Maranhão, a outro caminhoneiro. O 
suspeito informou, também, que receberia o 
valor de R$ 250 pelo transporte da droga. 

A ocorrência foi encaminhada para De-
legacia Regional de Polícia Civil de Santa Inês, 
para lavratura dos procedimentos cabíveis.

Homem é 
encontrado 
com droga 
dentro de 

van na 
BR-316 em 
Santa Inês

Após a averiguação, os policiais encontraram
 com o suspeito três tabletes de maconha

Na manhã desta quinta-fei-
ra, dia 15 de abril, a Delegacia de 
Bom Jardim, pertencente à 7ª 
Delegacia Regional de Santa Inês, 
por meio de sua Equipe de Cap-
turas, prendeu em flagrante de-
lito um homem, que não teve o 
nome revelado, pelo cometimen-
to dos crimes de ameaça e con-

travenção penal de vias de fato, 
no âmbito doméstico e familiar 
contra a mulher.

Após receberem uma de-
núncia anônima de que uma 
mulher tinha sido agredida pelo 
companheiro, com fios, a equipe 
diligenciou e efetuou a captura 
do homem.

O procedimento está sen-
do concluído e autor será levado 
à Unidade Prisional Ressocializa-
ção, onde ficará à disposição da 
Justiça. A Polícia Civil do Mara-
nhão não mede esforços para de-
sempenhar o seu papel na aplica-
ção da lei.

Do obomja.com

EM BOM JARDIM, HOMEM AMEAÇA MULHER 
E ACABA SENDO PRESO PELA POLICIA CIVIL

Imagens da Operação Ataque 
Relâmpago em Santa Inês

Foi realizada pela 
Força Tática e o Esqua-
drão Pretoriano nos 
dias 09 de 10 de abril 
no Bairro Poeirão, em 
Santa Inês, a Operação 
Ataque Relâmpago. O 
motivo se deu porque 
de acordo com a PM, o 
bairro mencionado ti-
nha se tornado um local 
de grande concentra-
ção de meliantes, pois é 
um local de difícil aces-
so, sem pavimentação 
asfáltica, iluminação 
pública e ainda possui 
construções desordena-
das de casas.

Durante a ope-
ração foram utilizadas 
equipes para progres-
são a pé dentro do 
bairro e equipes para 
contenção nas possíveis 
saídas, sendo utilizado 
as táticas de patrulha e 
captura de elementos.

O resultado foi 
a apreensão de 01 Re-
volver cal .38SPL sn, 10 
munições .38SPL intac-
tas, 01 Revolver cal .38 
(BF19640), 01 revolver 
cal .32 sn, 02 munições 
cal .32 deflagradas, 01 
munição .32 intacta, 
01 garruncha cal .22 de 
dois canos, 01 arma de 
fabricação caseira, 176 
invólucros de substân-
cias semelhantes a crack 
e um elemento que veio 
a óbito em confronto 
com a equipe.

Veja algumas fo-
tos dessa operação:
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A maioria do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) confirmou na quin-
ta-feira (15/04) que os 
quatro processos crimi-
nais da Operação Lava 

Jato que tramitaram 
contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
na 13ª Vara Federal de 
Curitiba terão que ser 
refeitos. Com isso, duas 

Entenda como fica a situação do ex-
presidente Lula após decisão do STF

Com a decisão desta quinta-feira, fica confirmada a 
recuperação dos direitos políticos do petista

condenações contra 
Lula, nos casos Triplex 
do Guarujá e Sítio de 
Atibaia, estão anuladas.

Por oito votos a 
três, a Corte confirmou 
decisão individual do 
ministro Edson Fachin 
que, no início de mar-
ço, considerou a Justiça 
Federal do Paraná in-
competente para julgar 
as ações. O STF, porém, 
ainda vai se pronunciar 
sobre se os processos 
serão refeitos na Justiça 
Federal do Distrito Fede-
ral ou na de São Paulo.

Com a decisão 
desta quinta-feira, fica 
confirmada a recupe-
ração dos direitos polí-

ticos do petista, o que 
significa que Lula pode-
rá concorrer na eleição 
de outubro de 2022, a 
não ser que sofra novas 
condenações em segun-
da instância antes do 
pleito.

Além de analisar 
na próxima quinta-feira 
(22/04) onde os pro-
cessos serão refeitos, o 
Supremo também julga-
rá se a decisão de anu-
lar os quatro processos 
derruba o julgamento 
da Segunda Turma da 
Corte que considerou 
o ex-juiz Sergio Moro 
parcial ao julgar Lula no 
caso Triplex do Guarujá.

Isso porque Fa-

chin argumenta que o 
reconhecimento de que 
Moro não poderia julgar 
o petista por não ser o 
juiz competente da cau-
sa derrubaria a neces-
sidade de decidir se ele 
foi parcial ou não.

Essa questão é 
relevante porque a de-
cisão de considerar o 
ex-juiz suspeito no pro-
cesso contra Lula tende 
a dificultar o reaprovei-
tamento de provas nos 
processos que serão re-
feitos.

Embora a decisão 
sobre sua parcialidade 
seja referente apenas ao 
caso do Triplex do Gua-
rujá, esse entendimento 

sobre a conduta ilegal 
de Moro ainda pode ser 
estendida aos outros 
três processos.

Votaram pela in-
competência da 13ª 
Vara Federal de Curiti-
ba os ministros Edson 
Fachin, Alexandre de 
Moraes, Rosa Weber, 
Ricardo Lewandowski, 
Cármen Lúcia, Dias Tof-
foli, Gilmar Mendes e 
Luís Roberto Barroso.

Ficaram vencidos 
os ministros Kassio Nu-
nes Marques, Marco 
Aurélio Mello e Luiz Fux, 
que defenderam que os 
processos tramitaram 
corretamente na Justiça 
Federal do Paraná.

Em sigilo, Jair 
Bolsonaro deu seu 
primeiro passo rumo 
à campanha. Ele con-
vidou Onyx Lorenzoni 
para, assim como em 
2018, ser seu coor-
denador eleitoral. A 
montagem da equipe 
de reeleição, com o 
gaúcho no comando, 
já começou a ser estu-
dada.

Ainda não está 
claro, porém, se a 
marcha de Onyx no 

comando do projeto 
de reeleição é definiti-
va ou apenas um em-
purrão no início dos 
trabalhos. 

É que o ministro 
da Secretaria-Geral da 
Presidência passou 
os últimos anos ali-
mentando o sonho de 
disputar o governo do 
Rio Grande do Sul. Por 
ora, ele segue dando 
entrevistas de olho 
no Palácio Piratini. Da 
Veja

BOLSONARO COMEÇA A FORMAR 
EQUIPE DE CAMPANHA PARA 2022

Presidente Jair Bolsonaro.
 Foto Agência Brasil

Na última Sessão Ordinária 
(09/04), votei contrário ao requeri-
mento do Vereador Oliveira, pois a 
aplicabilidade da lei é inconstitucio-
nal. 

A Lei Complementar 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) em 
seu artigo 14 disciplina de forma cris-
talina que a redução proposta pela 
Lei municipal 169/2016 não obede-
ceu o trâmite legal exigido.

Particularmente, sem prejuízo 
à questão legal supracitada, enten-
demos que a redução proposta de 
forma linear como no texto de Lei 
atrai o nivelamento de todos os con-
sumidores, seja grande ou mínimo 
consumidor, o que soa injusto, e de-
sigual. 

Por fim, os esforços para a apli-
cação da mesma devem ser junto ao 

Poder Executivo, cabendo a este ente 
sua aplicabilidade ou seu questiona-
mento por via legal (ADIN). 

A atual legislatura não pode 
ser responsabilizada por uma criação 
equivocada e/ou sua não aplicabili-
dade.

É leviana a informação de falta 
de esforços para com os interesses 
do povo, esclarecendo ainda que nos 
posicionamos pela fiscalização da 
aplicação dessa arrecadação justa-
mente em favor da sociedade.

Estamos empenhados e com-
prometidos com o interesse do povo 
e nos colocamos à disposição dos 
órgãos e comunidade em busca das 
melhorias, desde que usemos de for-
ma acertada os instrumentos e a via 
de correção.

Vereadora Eliane Lira

Santa Inês: 
Vereadora Eliane Lira 
explica voto sobre a 
Iluminação Pública

 Vereadora Eliane Lira
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Por unanimidade, os verea-
dores da Câmara Municipal de 
Santa Inês aprovaram, durante a 
sessão ordinária realizada nesta 
sexta-feira (16/04), o Projeto de 
Resolução 03/2021, de autoria da 
Vereadora Eliane Lira, que dispõe 
sobre a alteração do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de 
Santa Inês e cria a Comissão da 
Procuradoria da Mulher no âmbi-
to do Legislativo Municipal.

“A Procuradoria da Mulher 
tem como função representar o 
interesse das mulheres, acolhen-
do e encaminhando as demandas 
aos órgãos competentes. E para 
além do acolhimento, um dos 
principais objetivos é incentivar a 
participação feminina na política, 
tendo em vista que a representa-

tividade ainda é muito baixa. Dar 
voz às mulheres, é construir uma 
sociedade justa e igualitária.” Dis-
se a vereadora Eliane Lira.

A sessão aconteceu de for-
ma presencial, apenas com a pre-
sença dos vereadores e servido-
res indispensáveis ao andamento 
dos trabalhos, sendo transmitida 
pela página da Câmara no Face-
book (https://www.facebook.
com/camarasantainesma/vi-
deos/3964510643641799).

Os trabalhos foram coman-
dados pelo vice-presidente, Mar-
cos Corrêa, que substituiu o Pre-
sidente da Casa, Vereador Josino 
Catarino, que se recupera de uma 
cirurgia buco-maxilo-facial. 

VACINAÇÃO CONTRA A 
COVID

Na pauta do dia, o Projeto 
de Lei n° 11/2021, de autoria dos 
vereadores Marcos Corrêa, Elia-
ne Lira, José Dílson Noleto Vila-
rinho Júnior e Vereador Aldoniro 
Muniz, que prioriza a vacinação 
contra o Covid 19 aos Profissio-
nais do Setor Bancário e Tercei-
rizados, bem como os vigilantes 
atuantes na segurança privada 
de bancos e ainda aos funcioná-
rios dos Correios e Telégrafos de 
Santa Inês, de forma escalonada 
e proporcional a demais grupos 
prioritários, teve seu pedido de 
dispensa dos trâmites feito pelo 
vereador Luís Siqueira, o qual foi 
atendido, votado e aprovado por 
unanimidade da Casa.

Da Ascom/Câmara de San-
ta Inês

Aprovado Projeto de Lei da Vereadora 
Eliane Lira que cria a Procuradoria da 

Mulher na Câmara de Santa Inês

Por unanimidade, os vereadores da Câmara Municipal de 
Santa Inês aprovaram projeto da vereadora Eliane Lira

Depois de an-
tecipar em duas se-
manas, o saque da 
primeira parcela da 
nova rodada do auxí-
lio emergencial, a Cai-
xa Econômica Federal 
poderá fazer o mesmo 
com as demais parce-
las, disse nesta sexta-
-feira (16) o presiden-
te do banco, Pedro 
Guimarães. Segundo 
ele, a medida será to-
mada se o calendário 
da primeira parcela 
funcionar bem.  

“A partir da ava-
liação do pagamento 
deste primeiro ciclo, 

poderemos também 
antecipar os paga-
mentos dos Ciclos 2, 
3 e 4. Vamos avaliar 
como será este flu-
xo de pagamento e, 
se for como imagina-
mos, anteciparemos 
os outros meses”, dis-
se Guimarães em en-
trevista coletiva para 
detalhar a antecipa-
ção do calendário de 
saques.

Na quinta (15) 
à noite, o presidente 
Jair Bolsonaro anun-
ciou a diminuição 
do intervalo entre o 
depósito do auxílio 

emergencial nas con-
tas poupança digitais 
e o início da retirada 
em espécie do benefí-
cio. O prazo de saques 
da primeira parcela, 
que seria de 4 de maio 
a 4 de junho, passou 
para 30 de abril a 17 
de maio.
DIMINUIÇÃO DE 

FILAS
Segundo Guima-

rães, a antecipação foi 
possível porque a po-
pulação está cada vez 
mais movimentando o 
benefício por meio do 
aplicativo Caixa Tem. 
A ferramenta permi-

Caixa pode fazer novas antecipações 
de saques do auxílio emergencial

Decisão dependerá do sucesso da retirada da primeira parcela. Foto Agência Brasil

te o pagamento de 
contas domésticas, de 
boletos, compras em 
lojas eletrônicas e pa-
gamentos com código 
QR (versão avançada 
do código de barras) 
em maquininhas de 
lojas parceiras.

Com mais gente 
movimentando o au-
xílio emergencial pelo 
aplicativo, menos 
pessoas precisarão 
sacar o benefício em 
espécie. A diminuição 
das filas nas agências, 
explicou Guimarães, 
permitiu a antecipa-
ção do saque.

“Primeiro publi-
camos um calendário, 
vimos como era a di-
nâmica de pagamen-
to, tanto pela questão 
de aplicativo, quanto 
pela questão de po-
tenciais filas. Perce-
bemos que estávamos 
muito bem e anteci-
pamos”, comentou.

O presidente da 
Caixa informou que 
esse critério também 
será aplicado para 
eventualmente ante-
cipar o saque das de-
mais parcelas. “Por 
toda a maneira como 
estamos fazendo os 

depósitos nas contas 
sociais digitais, an-
tecipamos o ciclo de 
pagamento. Outros 
ciclos poderemos an-
tecipar também, de-
pendendo da dinâmi-
ca que tivermos nos 
pagamentos”, acres-
centou.

A primeira par-
cela da nova rodada 
do auxílio emergen-
cial começou a ser 
depositada nas contas 
poupança digitais no 
último dia 6 e vai até 
o dia 29, para traba-
lhadores autônomos e 
inscritos no Cadastro 
Único de Programas 
Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). 
Cerca de 10 milhões 
de beneficiários do 
Bolsa Família seguem 
um calendário distin-
to de saque, nos dez 
últimos dias úteis de 
cada mês, e podem 
sacar o benefício ou 
transferi-lo para uma 
conta-corrente ime-
diatamente.
PROBLEMAS DE 

ACESSO
Na quinta (15), 

o aplicativo Caixa 
Tem registrou 1,1 mi-
lhão de operações, 

com pagamentos que 
somaram R$ 153 mi-
lhões. Quem trocou 
de aparelho ou de 
número de celular 
recentemente, no en-
tanto, precisa ir a uma 
agência do banco des-
bloquear o acesso ao 
aplicativo. Segundo 
Guimarães, a medida 
foi tomada para coibir 
fraudes.

“Se o celular for 
trocado, mas ficar o 
mesmo número, você 
pode conseguir fazer o 
desbloqueio automa-
ticamente pelo apli-
cativo. Mas, se você 
trocou o número do 
celular, por uma ques-
tão de evitar fraude, 
há necessidade de ir 
à agência. Sabemos 
que várias pessoas 
têm o número pré-pa-
go e trocam, mas isso 
é fundamental para 
proteger vocês. Quan-
do há alguma descon-
fiança de fraude, há o 
bloqueio”, explicou o 
presidente da Caixa.

Segundo ele, o 
desbloqueio é sim-
ples, bastando o usuá-
rio apresentar um 
documento de identi-
dade na agência.
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O Governo do 
Maranhão e o Institu-
to Acqua divulgaram 
o resultado da pri-
meira etapa do Pro-
cesso Seletivo Simpli-
ficado Nº 002/2021, 
destinado à contrata-
ção de profissionais 
para leitos Covid-19 
da Maternidade de 
Alta Complexidade 
do Maranhão (MA-
CMA), em São Luís. A 
lista de classificados 
para a próxima eta-
pa está disponível no 
site da Secretaria de 
Estado da Saúde, SES 
- www.saude.ma.gov.
br.

Com a divulga-
ção do resultado da 
primeira etapa, o pró-
ximo passo é a entre-
ga da documentação, 
descrita no edital. Os 
selecionados devem 
levar os documentos 
solicitados entre os 
dias 15 e 19 de abril 
até o escritório do 
Instituto Acqua, lo-
calizado na Rua dos 
Acapus, n° 03, Renas-
cença I.

Governo divulga resultado 
da 1ª etapa do seletivo 

para Maternidade de Alta 
Complexidade em São Luís

Lista de classificados para a próxima etapa está disponível 
no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Na manhã da 
quinta-feira (15) será 
a vez dos enfermeiros 
e durante à tarde os 
fisioterapeutas. Na 
sexta-feira (16), será 
o dia dos técnicos de 
enfermagem entrega-
rem a documentação, 
pela manhã os candi-
datos de nomes com 
iniciais de A a M, e à 
tarde os candidatos 
com iniciais de N a Z. 
Já no último dia, na 
próxima segunda-fei-
ra (19), pela manhã 
será a entrega da do-
cumentação dos auxi-
liares administrativos 
e durante à tarde a 

entrega da documen-
tação para os ma-
queiros.

Estão sendo 
ofertadas 28 vagas 
para cargos de nível 
médio, técnico e su-
perior. Por meio do 
seletivo, serão con-
tratados profissionais 
como enfermeiros, fi-
sioterapeutas, técni-
cos de enfermagem, 
auxiliares administra-
tivos e maqueiros. A 
conclusão do proces-
so seletivo está pre-
vista para ocorrer no 
dia 23 de abril com a 
divulgação do resul-
tado final.

O Ministério da Educação di-
vulgou os resultados do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) para vagas 
em universidades e instituições de 
ensino públicas de todo o país. Veja 
o site.

Neste ano foram ofertadas 
209.190 mil vagas, distribuídas em 
5.685 mil cursos de graduação.

Candidatos que não forem 
chamados nesta etapa poderão 
entrar em uma lista de espera que 
abre também nesta sexta:

• a lista aceita inscrições até 
o próximo dia 23 (sexta da próxima 
semana)

• no sistema, o candidato deve 
clicar no botão que corresponde à 
confirmação de interesse em parti-
cipar da lista de espera

• o aluno poderá manifestar 
interesse para a lista da primeira ou 
da segunda opção de curso escolhi-
da em sua inscrição

• importante: confirme a soli-
citação. Ao finalizar a manifestação, 
o sistema emitirá uma mensagem 
de confirmação

• o anúncio dos aprovados na 
lista é feito diretamente pelas ins-
tituições de ensino que ofertam as 
vagas

As matrículas serão realizadas 
entre a próxima segunda (19) e 23 
de abril. A documentação necessá-
ria é informada pela instituição de 
ensino.

O MEC disponibiliza o telefone 
0800-616161 para dúvidas dos can-
didatos.

Sisu divulga resultado 
para vagas em 

universidades públicas 
e abre lista de espera

Selecionados do Sisu foram anunciados na manhã desta sexta (16)
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O governador 
do Maranhão, Flávio 

Dino (PCdoB), anun-
ciou, na noite de quin-

Vacinação de profissionais da educação 
contra a Covid-19 deve começar no dia 

20 de abril, afirma Flávio Dino

A imunização dos educadores terá início
 com profissionais de 55 anos ou mais

ta-feira (15), que os 
profissionais da edu-
cação entrarão nos 
grupos prioritários 
para a vacinação con-
tra o novo coronavírus 
(Covid-19) no estado. 
De acordo com Dino, 
a imunização dos edu-
cadores terá início na 
próxima terça-feira 
(20), com profissio-
nais de 55 anos ou 
mais. O vídeo com o 
anúncio do governa-
dor foi divulgado nas 

redes sociais do secre-
tário de Educação, Fe-
lipe Camarão.

“Extremamente 
feliz com o anúncio 
do Governador Flávio 
Dino de que o Estado 
iniciará a vacinação de 
profissionais da edu-
cação no Maranhão. 
Notícia que nos enche 
de esperança! grati-
dão a Deus!”, disse Fe-
lipe Camarão.

Flávio Dino dis-
se que a vacinação 

contra a Covid-19 vai 
abranger profissionais 
de educação da rede 
municipal, estadual e 
federal, além das ins-
tituições particulares 
de ensino. O gover-
nador explicou que a 
imunização levará em 
consideração todas as 
categorias de profes-
sores e profissionais 
da educação que tra-
balhem em escolas, 
faculdades e universi-
dades. "A ampliação 

da cobertura vacinal 
é um vetor decisivo 
para que nós possa-
mos vencer o corona-
vírus", afirma Dino.

Por fim, Flávio 
Dino revelou que os 
detalhes da vacinação 
para os profissionais 
da educação serão di-
vulgados nos próximos 
dias pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) 
e pelas prefeituras 
dos 217 municípios do 
Maranhão.

A Caixa Econômi-
ca Federal anunciou na 
quinta-feira (15) a ante-
cipação do calendário 
de saques em dinheiro 
da primeira parcela do 
Auxílio Emergencial de 
2021.

Segundo o presi-
dente do banco, Pedro 
Guimarães, a intenção 
era adiantar a modalida-
de de saque em dinheiro 
"em duas semanas". A 
antecipação, no entan-
to, será menor que essa 
para a maioria dos bene-
ficiários.

A Caixa antecipou 
ainda, em um dia, os 
pagamentos da primei-
ra parcela de quem faz 
aniversário em novem-
bro e dezembro e não 
faz parte do Bolsa Famí-

lia. Os grupos receberão 
o crédito em conta nos 
dias 28 e 29 de abril, 
respectivamente. Antes, 
eles receberiam em 29 e 
30 de abril.

A mudança não 
afetou o restante das da-
tas já anunciadas para o 
crédito das parcelas em 
conta corrente, nem para 
o saque dos pagamentos 
que serão creditados de 
junho a setembro.

Com a alteração, 
a liberação dos saques 
será feita no intervalo 
entre 30 de abril e 17 
de maio, a depender da 
data de nascimento do 
beneficiário. No calen-
dário anterior, esse in-
tervalo ia de 4 de maio a 
4 de junho.

Veja como fica o 

novo calendário de sa-
ques da primeira parce-
la, com base na data de 
nascimento do benefi-
ciário:

Nascidos em janei-
ro: 30 de abril (era 4 de 
maio)

Nascidos em feve-
reiro: 3 de maio (era 6 de 
maio)

Nascidos em mar-
ço: 4 de maio (era 10 de 
maio)

Nascidos em abril: 
5 de maio (era 12 de 
maio)

Nascidos em maio: 
6 de maio (era 14 de 
maio)

Nascidos em ju-
nho: 7 de maio (era 18 
de maio)

Nascidos em julho: 
10 de maio (era 20 de 

maio)
Nascidos em agos-

to: 11 de maio (era 21 de 
maio)

Nascidos em se-
tembro: 12 de maio (era 
25 de maio)

Nascidos em outu-
bro: 13 de maio (era 27 
de maio)

Nascidos em no-
vembro: 14 de maio (era 
1º de junho)

Nascidos em de-
zembro: 17 de maio (era 
4 de junho)

"No site auxilio.
caixa.gov.br, nós teremos 
todo o calendário. Mas 
[a mudança] chega a an-
tecipar em duas semanas 
e, já neste mês agora, no 
dia 30 de abril, a gente já 
começa a realizar tam-
bém os pagamentos, ou 

Auxílio Emergencial: Caixa antecipa saque 
em dinheiro da primeira parcela; veja datas

A mudança não afetou o restante das datas já anunciadas 
para o crédito das parcelas em conta corrente

seja, permitir o saque 
nas lotéricas e nos ATMs 
[caixas eletrônicos], que 
era só em maio", decla-
rou Pedro Guimarães em 
uma transmissão ao lado 
do presidente Jair Bolso-
naro.

O calendário origi-

nal prevê, ainda, a pos-
sibilidade de saques da 
segunda parcela a partir 
de 8 de junho, da ter-
ceira parcela a partir de 
13 de julho e da quarta 
parcela a partir de 13 de 
agosto. Essas datas estão 
mantidas.

Pela segunda vez consecutiva, o 
Maranhão registrou 46 mortes por Co-
vid-19, segundo a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). Nesta sexta-feira (16) 
também foram contabilizados 1391 no-
vos casos da doença.

O estado possui agora 6783 mor-
tes e 254.189 casos da doença. Dos novos 
casos registrados, 160 foram na Grande 
Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço 
do Lumiar e Raposa), 78 em Imperatriz e 
1103 nos demais municípios do estado.

Os casos ativos, ou seja, pessoas 
que estão atualmente em tratamento 

contra a Covid-19, chegaram a 17.830. 
Desses, 16.466 foram orientados a es-
tar em isolamento domiciliar, 805 estão 
internados em enfermarias e 559 em 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI).

DETALHES DAS MORTES
As 46 novas mortes provocadas 

pela Covid-19 foram registradas nas ci-
dades de Açailândia (1), Balsas (1), Bu-
ritirana (1), Carolina (1), Chapadinha 
(1), Joselândia (1), Lago da Pedra (1), 
Nova Olinda do Maranhão (1), Paço do 
Lumiar (1), Parnarama (1), Pinheiro (1), 

São Bento (1), São Domingos do Mara-
nhão (1), São José de Ribamar (1), São 
Luiz Gonzaga do Maranhão (1), São Ma-
teus do Maranhão (1), Tuntum (1),Var-
gem Grande (1), Vitória do Mearim (1), 
Vitorino Freire (1), Zé Doca (1), Bacabal 
(2), Conceição do lago Açu (2), Monção 
(2), Parnarama (2), São Luís (3), Timon 
(4), Caxias (5) e Imperatriz (5).

Das mortes registradas, nove 
óbitos foram nas últimas 24 horas. Os 
demais foram registrados em dias e/
ou semanas anteriores, e aguardavam 
resultado para Covid-19.

Maranhão volta a registrar 46 mortes por Covid-19 
em 24h e chega a 6783 óbitos na pandemia

Coronavírus — Foto: Getty Images
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O Facebook anun-
ciou nesta semana que 
a integração das men-
sagens do Instagram 
e do Messenger está 
disponível para todos 
os usuários no Brasil. A 
novidade foi anunciada 
em setembro passado, 
mas estava em teste 
em alguns países.

Os usuários do 
Facebook poderão co-
meçar conversas e cha-
madas de vídeo com 
pessoas que estão no 
Instagram e vice-ver-
sa, mesmo que um dos 
envolvidos não tenha 
conta em uma das re-
des sociais.

Segundo a rede 
social, não se trata de 
uma fusão as caixas de 
entrada do Messen-
ger e Instagram, mas a 

possibilidade de comu-
nicação entre as plata-
formas.

Como usar?
As pessoas que 

usam o Instagram ve-
rão uma tela sobre a 
integração e, para utili-
zar, precisará apertar o 
botão "atualizar".

Para os usuários 
do Messenger e quem 
baixar o Instagram e o 
Messenger a partir de 
agora, essa atualização 
será automática.

Os usuários po-
derão optar por não 
permitir a comunica-
ção entre os apps. Para 
isso, é preciso navegar 
até as configurações de 
privacidade dos aplica-
tivos, ir até os contro-
les de mensagens e 
selecionar quem pode 

aparecer na sua lista 
de conversas.

Uma das opções 
permite que usuários 
do Messenger apare-
çam na lista de "Soli-
citações" de bate-pa-
pos do Instagram, por 
exemplo.

O que mudou?
Recursos do Mes-

senger serão adicio-
nados à interface de 
mensagens diretas do 
Instagram, incluindo a 
funcionalidade "Assis-
tir Juntos" que permite 
ver vídeos em conjunto 
durante videochama-
das.

O Instagram 
também ganhou o 
encaminhamento de 
conteúdos, opção de 
responder mensagens 
específicas, personali-

Mensagens do Instagram e do Facebook 
Messenger agora podem ser integradas no Brasil

Instagram e Messenger ganham possibilidade de comunicação
 entre plataformas. — Foto AP Photo Jenny Kane

zação das cores do chat 
e reações com emojis 
personalizados.

A companhia adi-

cionou uma novidade 
para os dois aplicati-
vos: um modo tempo-
rário que apaga mensa-

gens depois de serem 
visualizadas ou quando 
você fecha o bate-pa-
po.

O Oscar, principal 
premiação do cinema em 
Hollywood, apresentou 
nesta semana os indica-
dos de sua edição de 2021. 
Veja, abaixo, os destaques 
e a lista completa ao fim do 
texto:

• É a primeira vez em 
93 edições que duas mulhe-
res são indicadas a melhor 
direção;

• "Mank" foi o filme 
mais lembrado, com 10 in-
dicações;

• Seis filmes recebe-
ram seis indicações cada: 
"Minari", "Nomadland", 
"Meu pai", "Judas e o mes-
sias negro", "Os 7 de Chica-

go" e "O som do silêncio";
• "Bela vingança" e 

"A voz suprema do blues" 
aparecem em seguida, com 
cinco indicações cada um;

• Chadwick Bose-
man (1976-2020) recebeu a 
sexta indicação póstuma de 
um ator na categoria princi-
pal na história da premiação 
- apenas Peter Finch (1916-
1977) ganhou, em 1977, 
por "Rede de intrigas".

A cerimônia está 
marcada para o dia 25 de 
abril. Segundo a organiza-
ção, ela será presencial, 
mas, por causa da pande-
mia do coronavírus, a trans-
missão ao vivo acontecerá 

de vários locais diferentes.
Outros detalhes so-

bre as mudanças prepara-
das para o dia do evento ain-
da não foram divulgados. O 
Oscar 2021 havia sido origi-
nalmente marcado para 28 
de fevereiro, mas foi adiado 
por causa da crise sanitária.

Os indicados para 
Melhor Filme são:

'Meu pai'
'Judas e o messias 

negro'
'Mank'
'Minari'
'Nomadland'
'Bela vingança'
'O som do silêncio'
'Os 7 de Chicago'

Oscar 2021 anuncia 
indicados da premiação

Concorrem ao prêmio de melhor filme no Oscar 2021
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COLUNA: FLÁVIO REGISTRA - FLORES

REGISTRO DO ANIVERSÁRIO DO 
PEQUENO JOÃO VICENTE QUE FEZ 

4 ANOS N0 ÚLTIMO DIA 15, AO LADO 
DO SEU PAIZÃO, GUSTAVO MARQUES

REGISTRO DA APROVAÇÃO DO 
JOVEM DANIEL AGUIAR FILHO, QUE 
É FILHO DO GRANDE JORNALISTA 

DANIEL AGUIAR. PARABÉNS!


