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POLÍCIA CIVIL RECUPERA OBJETOS FURTADOS 
EM LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 

APREENDE MENOR EM SANTA INÊS

De acordo com a polícia, o menor arrombou uma das janelas laterais da empresa, e adentrou na loja

A Polícia Civil do 
Maranhão, através do 
2º Distrito Policial, da 7ª 
Delegacia Regional de 
Santa Inês, conseguiu 
nesta sexta-feira, 23, 
recuperar vários obje-
tos furtados, de dentro 
de uma loja de equipa-
mentos de construção, 
e apreender o menor de 
15 anos, identificado, se-
gundo a polícia, como o 
autor do furto.

A equipe de poli-
ciais civis do 2º DP, após 
obterem as imagens do 
vídeo monitoramento 
da empresa, iniciarem as 
investigações, consegui-
ram identificar o suspei-
to de praticar o crime.
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PREFEITO DE PINDARÉ MIRIM ASSINA CONVÊNIO 
PARA A CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICÍPIO

A construção do prédio próprio do CRAS em Pindaré Mirim é um grande 
sonho da população que há muitos anos esperava por este momento
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Santa Inês: 
Vereador Didi 
Junior defende 

a volta às 
aulas de forma 

presencial

Vereador Didi Junior é favorável a retomada 
das aulas presenciais em Santa Inês
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Indivíduo é suspeito de praticar assaltos
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Unidade hospitalar passará a se chamar
 Hospital Municipal Dr. Antonio Lopes Varão
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Olá, amigos e amigas leito-

res(as) do nosso Jornal do Vale. 
Chegamos a uma marca importan-
te: a 24ª 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!

TCE VAI FISCALIZAR MUNICÍPIOS COM 
MENOR COBERTURA NA VACINAÇÃO 

CONTRA COVID-19

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) vai 
realizar fiscalização nos municípios do Estado com 
menores percentuais de cobertura na campanha 
de vacinação contra o novo coronavirus (covid-19). 
A medida vai incluir também aqueles que deixa-
ram de prestar informações obrigatórias ao órgão, 
em descumprimento da Decisão Normativa nº 
39/2021, que normatizou o acompanhamento da 
vacinação contra a covid-19 por parte do TCE mara-
nhense. Nesses casos também haverá o pagamento 
da multa prevista.

A Secretaria de Fiscalização do TCE (Sefis) 
concluiu a análise dos questionários e documen-
tos comprobatórios sobre os planos de vacinação 
contra a covid-19. O objetivo do órgão é identificar 
as ações adotadas pelos municípios no processo de 
imunização de suas populações bem como prevenir 
a ocorrência de desvios e fraudes na execução dos 
planos de vacinação. “São informações importantes 
para tomada de decisões e mudanças de rumo para 
que o Estado como um todo tenha melhor perfor-
mance na campanha”, explica o secretário de Fisca-
lização do TCE, Fábio Alex de Melo.

Dos 217 municípios maranhenses, 190 elabo-
raram e encaminharam seus Planos de Vacinação, 
sendo que, desse total, 151 atendiam aos requisi-
tos do Plano Estadual de Vacinação. Dez municípios 
não encaminharam ou encaminharam de forma 
inadequada; nove não responderam ao quesito so-
bre a adequação ao Plano Estadual e oito não en-
caminharam o questionário até o momento: Axixá, 
Buriti, Davinópolis, Godofredo Viana, Itinga do Ma-
ranhão, Lago Verde, Pinheiro e Santana do Mara-
nhão.

Um total de 119 municípios não publicaram 
seus Planos de Vacinação nos Portais da Transpa-
rência, outra exigência da Decisão Normativa do 
TCE. Caso mais grave foi o dos municípios de Afon-
so Cunha, Alto Alegre do Pindaré, Axixá, Brejo de 
Areia, Buriti, Buriti Bravo, Cedral, Centro Novo do 
Maranhão, Chapadinha, Godofredo Viana, Monção, 
Porto Rico do Maranhão, São Francisco do Brejão 
e São Francisco do Maranhão, que não publicaram 
nos portais da transparência e nem encaminharam 
os planos ao Tribunal.

As regionais de Baixo Parnaíba, Médio Mea-
rim, Pindaré, Tocantins Maranhenses e Metropoli-
tana foram as que apresentaram maior número de 
respostas negativas aos questionários.

De acordo com a análise do Tribunal, a divul-
gação e campanha sobre a vacina são aspectos que 
precisam ser melhorados. Cerca cerca de 69 muni-
cípios não estão divulgando os critérios de Priori-
zação e 93 não estão fazendo campanhas sobre a 
importância da vacina. Além disso, o processo de 
informação no sistema nacional sobre o registro da 
vacinação ocorre de forma precária na maioria dos 
municípios. De acordo com a pesquisa, 113 municí-
pios informaram não ter estrutura para registro da 
informação tempestiva

Como pontos positivos, o estudo destaca a 
utilização dos sites das prefeituras para divulgação 
e orientação da população. A maioria traz infor-
mações atualizadas sobre a pandemia da covid-19, 
sobre a vacinação e cadastro para os grupos priori-
tários, além de orientações sobre prevenção e di-
vulgação das medidas restritivas.

Em muitos deles são disponibilizados painéis 
com o histórico da pandemia no município, incluin-
do números de casos confirmados e óbitos. Em re-
lação à vacinação, são informados os quantitativos 
das doses recebidas e das pessoas vacinadas. São 
exemplos de sites municipais: Itapecuru- mirim, Im-
peratriz, São luís, Caxias, Codó e Timon.

ESTADO DO MARANHÃO É CONDENADO 
A INSTALAR 23ª DELEGACIA REGIONAL 

DE POLÍCIA CIVIL EM BURITICUPU

O Estado do Maranhão tem até 2 de maio 
para a instalação efetiva da 23ª Delegacia Regio-
nal da Comarca de Buriticupu, criada em março de 
2018, pela Lei Estadual nº 10.824/2018 e que nunca 
foi devidamente implementada.

A estrutura da delegacia regional é formada 
por seção de apoio administrativo; delegacias dos 
municípios de Arame, Bom Jesus das Selvas, Buri-
ticupu, além da Delegacia Especializada da Mulher 
de Buriticupu.

Proferida pelo desembargador Marcelo Car-
valho, no dia 22 de abril, a determinação judicial 
ratifica decisão emitida em 16 de abril, atendendo 
aos pedidos feitos conjuntamente pelo Ministério 
Público do Maranhão (MPMA) e Defensoria Pública 

Estadual (DPE-MA), em Ação Civil Pública com pedi-
do liminar, ajuizada em setembro de 2018.

Na ação, os promotores de justiça José Or-
lando Silva Filho e Peterson Armando Azevedo de 
Abreu e os defensores públicos Francismar Mappes 
e Fernando Guilherme Moura enfatizaram a preca-
riedade do atendimento à população nos municí-
pios de Buriticupu, Arame e Bom Jesus das Selvas. 
Os autores citaram, ainda, problemas como estru-
tura física insuficiente, carência de servidores e 
equipamentos de segurança, além da ausência de 
viatura policial na comarca.

MEDIDAS
Entre as determinações judiciais estão a de-

signação de três delegados de Polícia Civil, quatro 
investigadores, um perito criminal e um médico 
legista, cujas vagas devem ser reservadas entre as 
previstas no concurso público em andamento.

Um centro administrativo com prédio próprio 
deve ser providenciado no prazo máximo de seis 
meses para a delegacia regional. Deve ser criada e 
instalada a Delegacia Especializada da Mulher de 
Buriticupu, com prédio específico. Enquanto isso, 
o Estado do Maranhão deve viabilizar, no prazo de 
90 dias, o funcionamento da delegacia regional em 
instalações adequadas.

As celas das atuais instalações devem ser re-
formadas, podendo-se construir outras e criar mais 
vagas e observando-se padrões de ventilação natu-
ral, iluminação e conforto térmico. Outras medidas 
são a restauração das camas de cimento, além do 
fornecimento de colchões e roupas de cama aos 
detentos.

Também devem ser feitos o isolamento da fia-
ção elétrica das celas (atendendo normas da ABNT), 
restauração dos banheiros, instalações sanitárias e 
hidráulicas (conforme a Anvisa), com colocação de 
tapumes para garantir a privacidade dos presos.

A lista das providências inclui reconstrução de 
fossas sépticas em locais adequados, limpeza dos 
reservatórios de água e remoção dos veículos do 
pátio do atual prédio. Após a reforma e adequação 
às normas, fica proibido colocar detentos em nú-
mero superior ao permitido para cada cela.

RECURSOS MATERIAIS
O Estado do Maranhão também está obri-

gado a destinar recursos materiais, como viaturas, 
rádios, combustível, armamento e insumos para 
limpeza da delegacia. Outras obrigações são o for-
necimento imediato de água potável para os deten-
tos por meio de purificadores de água e atendimen-
to médico. Um programa permanente de limpeza e 
desinfecção das celas pode ser realizado por meio 
de parceria com o Município de Buriticupu.

A multa por descumprimento é R$ R$ 10 mil 
diários, até o limite de R$ 20 milhões.

Redação: CCOM-MPMA

FLÁVIO DINO ANUNCIA EX-
GOVERNADOR ZÉ REINALDO COMO 

DIRETOR DO PORTO DO ITAQUI
O governador do Maranhão, Flávio Dino, 

anunciou nesta segunda-feira (26) que o ex-gover-
nador Zé Reinaldo fará parte da gestão estadual. Ele 
assumirá o cargo de diretor de relações institucio-

Foto: Divulgação

Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu



medidas excepcionais para aquisição de vacinas e 
de insumos.

Entretanto, a Anvisa lembra que a legislação 
prevê como uma das exigências a entrega do "rela-
tório técnico da avaliação da vacina". O documento 
deve ser emitido por uma autoridade sanitária in-
ternacional capaz de comprovar que a vacina aten-
de a padrões de qualidade.

Os técnicos não receberam o relatório. Por 
isso, o relator Alex Machado Campos disse que 
basearia seu voto nas contribuições de gerências 
técnicas da Anvisa. O primeiro posicionamento 
foi da Gerência Geral de Medicamentos e Produ-
tos Biológicos, que recomendou que fosse negada 
a importação. O posicionamento foi seguido pela 
Gerente-geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária 
e pela Gerência Geral de Monitoramento de Produ-
tos Sujeitos à Vigilância Sanitária.

Adenovírus replicante
Entre os pontos negativos levantados pela ge-

rência está uma falha na produção do vetor usado 
na vacina. A Sputnik V utiliza a tecnologia de vetor 
viral. Nesse tipo de vacina, um outro vírus (nesse 
caso, o adenovírus) "leva" o material genético do 
coronavírus, o RNA, para dentro do nosso corpo. 
Mas esse adenovírus é modificado para não conse-
guir se replicar (reproduzir). Por isso, ele não deve 
causar nenhum tipo de doença.

Entretanto, segundo Gustavo Mendes Lima 
Santos, responsável pela gerência, "um dos pontos 
críticos e cruciais foi a presença de adenovírus re-
plicante na vacina". Ou seja, o adenovírus é capaz 
de se reproduzir.

INEP ANUNCIA REALIZAÇÃO DA PROVA 
DO ENADE EM NOVEMBRO

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a in-
tenção de apli-
car o Exame 
Nacional de 
Desempenho 
dos Estudantes 
(Enade) para 
alunos dos 30 
cursos que 
compõem o 
chamado Ano 
II do Ciclo Ava-
liativo em no-
vembro deste 
ano.

A pro-
va deveria ter 
sido aplicada 
no dia 22 de 
novembro de 
2020, mas foi 
adiada com o 
aval da Comis-
são Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (Conaes) devido 
às restrições impostas pela pandemia da Covid-19 
e os consequentes impactos da crise sanitária no 
cronograma de aulas das instituições de ensino su-
perior de todo o país.

De acordo com o presidente da Conaes, o 
professor da Universidade do Estado de Santa Ca-
tarina (Udesc), Mário César Barreto Moraes, a pro-
posta de aplicar a prova para cerca de 470 mil estu-
dantes de cursos do chamado Ciclo II foi aprovada 
na última reunião da comissão, na quinta-feira (22) 
passada.

“Isso foi aprovado na reunião da Conaes, 
junto com a presidência do Inep”, disse Moraes à 
Agência Brasil, explicando que a ata da reunião ain-
da precisa ser aprovada, o que, segundo ele, é mera 
questão de formalidade.

Consultado pela Agência Brasil, o Inep con-
firmou o cronograma por meio de sua assessoria. 
Contudo, a autarquia vinculada ao Ministério da 
Educação fez uma ressalva: a data pode voltar a ser 
alterada em função da evolução da crise sanitária 
decorrente da pandemia da covid-19. O edital deve 
ser publicado em junho.

Aplicado desde 2004, o Enade avalia o ren-
dimento dos concluintes dos cursos de bacharela-
do e superiores de tecnologia em relação às dire-
trizes curriculares, bem como o desenvolvimento 
de competências e habilidades necessárias à for-
mação geral e profissional e o nível de atualização 
dos estudantes em relação à realidade brasileira e 
mundial. No ano passado, cerca de 470 mil estu-
dantes de cursos vinculados a 30 diferentes áreas 
que compõem o chamado Ano II do Ciclo Avaliativo 
do exame deveriam ter participado das provas.

Dezessete cursos de licenciatura, dez de ba-
charelado e três de tecnologia devem ser avaliados 
na aplicação do Enade ao Ano II do Ciclo Avaliativo.
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nais do Porto do Itaqui.
“Com sua grande experiência em cargos pú-

blicos e diálogo com o setor privado, Zé Reinaldo 
vai contribuir na formulação de projetos para no-
vos investimentos”, comentou o governador.

Graduado em engenharia civil, Zé Reinaldo 
foi ministro dos Transportes entre 1986 e 1990, go-
vernador do Maranhão entre 2002 e 2006, além de 
ter tido dois mandatos como deputado federal.

“Eu agradeço muito o convite do governador, 
me honra muito, e isso me possibilita trabalhar de 
novo para o desenvolvimento do Maranhão junto 
com o governador Flávio Dino, que vem fazendo 
um trabalho extraordinário”, comentou o agora di-
retor do Porto de Itaqui.

Presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago apro-
veitou a oportunidade para destacar a experiência 
de Zé Reinaldo no governo federal. “Nós damos 
boas vindas ao ex-ministro. Ele traz ao Porto de 
Itaqui a sua experiência, conhece o setor, é um vi-
sionário. E, sem dúvida, irá somar muito conosco, 
principalmente nos próximos passos que daremos, 
com o crescimento do estado, novas estruturas 
portuárias e expansão do Porto de Itaqui e o Com-
plexo Portuário do Maranhão”, completou Lago.

ANVISA NEGA PEDIDO DE IMPORTAÇÃO 
DA SPUTNIK E APONTA FALTA DE DADOS

Após cinco horas de debates e apresentação 
de relatórios, a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) negou nesta segunda-feira (26) o pe-
dido de autorização excepcional para a importação 
da vacina Sputnik V, imunizante contra a Covid-19 
produzido na Rússia.

O relator do processo, Alex Machado Cam-
pos, classificou a situação atual da vacina como um 
"mar de incertezas" e disse que ela aponta um ce-
nário de riscos "impressionante".

"(...) os dias de sim à vacina e aos medica-
mentos são comemorados. Nós comemoramos 
sempre. Ocorrerão, conduto, inevitavelmente, dias 
de não. E ele necessariamente traduzirá o que a ra-
zão de existir da Anvisa pode traduzir, que é prote-
ger a saúde da população" - Alex Machado Campos

Em seu voto, a diretora Meiruze Freitas res-
saltou a falta de informações disponíveis.

"Não são informações burocráticas. O que a 
agência vem exigindo é o mínimo para a garantia 
da segurança população", disse Meiruze Freitas.

A diretora Cristiane Joudan Gomes defendeu 
que a segurança é fator primordial.

"A presença de adenovírus (replicante) pode 
levar serie de consequência, até um surgimento de 
manifestação e doenças autoimunes", disse Cristia-
ne.

Julgamento sem relatório
A decisão contra a importação foi tomada 

em uma reunião extraordinária que ocorreu para 
atender uma decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) em uma ação protocolada pelo governo 
do Maranhão. Governadores buscam importar a 
Sputnik com base na lei 14.124/2021, que trata das 

Imagem de frascos da vacina Sputnik V feita no Brasil divul-
gada pela Embaixada da Rússia no Brasil — Foto: Reprodu-

ção/Facebook/Embaixada da Rússia no Brasil

A prova deveria ter sido aplicada no dia 
22 de novembro de 2020, mas foi adiada

Governador Flávio Dino destacou a experiência de Zé Rei-
naldo para a formulação de projetos para
 novos investimentos no Porto do Itaqui 
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O vereador de Santa Inês 
Didi Junior se posicionou favorá-
vel a retomada das aulas presen-
ciais no município. “Com a vaci-
nação dos professores e a queda 
do número de casos de Covid-19, 
precisamos iniciar o planejamen-
to da volta as aulas de forma 
presencial. Considerando que já 
estamos há mais de um ano sem 
aulas presenciais, que muitas 
famílias não tem suporte para 
aulas remotas, que os pais pre-

cisam trabalhar e que a escola é 
um ambiente mais seguro do que 
as residências e também garante 
uma segurança alimentar com a 
merenda escolar, é urgente o de-
bate sobre essa volta as aulas”, 
destacou o parlamentar. 

O vereador Didi Junior fa-
lou ainda sobre a importância da 
educação e reforçou seu posicio-
namento.

“A educação é essencial, 
é um direito e não conseguimos 

mensurar o prejuízo educacional 
para nossas crianças. Tudo está 
funcionando, só as escolas es-
tão fechadas. Com a vacinação 
dos professores e o empenho do 
poder público, precisamos voltar 
ao nosso objetivo que é transmi-
tir conhecimento, educar nossas 
crianças, o objetivo da escola é 
o ensino. Não vamos admitir ne-
nhum forma de postergação des-
se direito garantido pela consti-
tuição”, finalizou o vereador.

Santa Inês: Vereador Didi Junior defende 
a volta às aulas de forma presencial

Vereador Didi Junior é favorável a retomada 
das aulas presenciais em Santa Inês

Prefeito de Pindaré Mirim assina convênio 
para a construção do CRAS no município

A construção do prédio próprio do CRAS em Pindaré Mirim é um grande 
sonho da população que há muitos anos esperava por este momento

O caminhão frigorífico foi conquistado através da indicação do Deputado 
Federal André Fufuca, por meio da Codevasf

O secretário Marcos Andrade esteve reunido com a gerente do Senac 
Regional de Santa Inês, Liniane Tereza Colares Nogueira

O prefeito de 
Pindaré Mirim, Ale-
xandre Colares, acom-
panhado da primei-
ra dama e secretária 
de assistência social, 
Samia Colares, esti-
veram ao lado do de-
putado e secretário 
da Secretaria das Ci-
dades, Márcio Jerry, 
para a assinatura do 
convênio para a cons-
trução do prédio pró-
prio do Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social, CRAS, fruto da 
emenda parlamentar 
do deputado e chefe 
da casa civil, Marcelo 
Tavares. 

A construção 
do prédio próprio 
do CRAS em Pindaré 
Mirim é um grande 
sonho da população 
que há muitos anos 
esperava por este mo-
mento, e que graças 
ao empenho e a de-
dicação da primeira 
dama e secretária de 
assistência social, esse 
sonho será realizado.

CRAS é uma uni-
dade de proteção so-
cial básica do SUAS, 
que tem por objetivo 

prevenir a ocorrência 
de situações de vul-
nerabilidades e riscos 
sociais nos territórios, 
por meio do desenvol-
vimento de potencia-
lidades e aquisições, 
do fortalecimento de 
vínculos.

CAMINHÃO 
FRIGORÍFICO 

O município de 
Pindaré Mirim foi con-
templado neste sába-
do, 24, com um cami-
nhão frigorífico, por 
indicação do Deputa-
do Federal André Fu-
fuca, por meio da Co-
devasf, a Companhia 
de Desenvolvimento 
dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba. 

Uma solenidade 
na sede da Codevasf, 
em São Luís, marcou 
a entrega do veículo. 
Estiveram presentes 
o prefeito, Alexandre 
Colares; o vice-prefei-
to, Márcio Mendes e a 
secretária de assistên-
cia social, Samia Cola-
res.

O caminhão fri-
gorífico vai garantir o 
transporte da alimen-
tação escolar para a 

sede e zona rural do 
município.
TREINAMENTOS 
EM DIVERSOS 

SETORES
Buscando par-

ceiros para fomentar 
o desenvolvimento 
da cidade de Pindaré 
Mirim, o Secretário se 
Ciências, Tecnologia e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Marcos An-
drade, esteve reunido 
com a gerente do Se-
nac Regional de Santa 
Inês, Liniane Tereza 
Colares Nogueira. 

Na oportunida-
de ficou acertado que 
serão realizados a par-
tir daqui ações para a 
realização de treina-
mentos nos mais seto-
res em nossa cidade.

O Senac atua for-
temente na formação 
de mão-de-obra, pos-
sibilitando assim a ha-
bilitação dessas pes-
soas para o acesso ao 
mercado de trabalho. 

Esse é mais um 
passo significativo 
para os munícipes 
conseguir uma vaga 
no mercado de traba-
lho.

O único Hospital 
Municipal de Bom Jar-
dim teve a nomencla-
tura modificada após 
aprovação de Projeto de 
Lei na Câmara de Verea-
dores do município na 
manhã desta terça-feira 
(27). O Hospital Muni-
cipal que antes se cha-
mava Adroaldo Alves 
Matos, em homenagem 
ao ex-prefeito Adroaldo 
Alves Matos, passará a 
se chamar Hospital Mu-

nicipal Dr. Antônio Lo-
pes Varão, médico que 
foi assassinado em 2010 
dentro da própria insti-
tuição.

A aprovação do 
projeto ocorreu após 
muita polemica, vota-
ram contra o projeto 
os vereadores: Raindon 
Braz, Marcos Caldeiras, 
Dandor, Marlley Sam-
paio e Antonio do Cesa-
rino.

Votaram a favor: 

Câmara aprova 
mudança de nome do 
Hospital Municipal de 

Bom Jardim

Unidade hospitalar passará a se chamar
 Hospital Municipal Dr. Antonio Lopes Varão

Elisnelson, Rubens Sil-
va, Duvan, Manin, Va-
nia, Lindomar da Pesca 
e Fred Abdom

Ainda não ficou 
claro se haverá troca de 
nome de prédios que 
já existem com o nome 
do Dr. Varão, segundo o 
PL 009/2020, é proibido 
homenagem duplicada 
em prédios públicos, 
como já dito, atualmen-
te a Unidade Basica de 
Saude do povoado Os-
car e o prédio da Cama-
ra de vereadores tem o 
nome de Dr. Varão.

Com a aprova-
ção o executivo deve 
providenciar nos próxi-
mos dias a mudança do 
nome do Hospital, des-
de a placa da fachada, 
quanto a questões de 
sistemas, contas, etc…

w w w. o b o m j a .
com
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A Polícia Civil do 
Maranhão, através do 
2º Distrito Policial, da 
7ª Delegacia Regional 
de Santa Inês, conse-
guiu nesta sexta-feira, 
23, recuperar vários 
objetos furtados, de 
dentro de uma loja 
de equipamentos de 
construção, e apreen-
der o menor de 15 
anos, identificado, se-
gundo a polícia, como 

o autor do furto.
A equipe de po-

liciais civis do 2º DP, 
após obterem as ima-
gens do vídeo mo-
nitoramento da em-
presa, iniciarem as 
investigações, conse-
guiram identificar o 
suspeito de praticar o 
crime.

De acordo com a 
polícia, o menor arrom-
bou umas das janelas 

laterais da empresa, e 
adentrou na loja, fur-
tando um notebook, 
um celular, uma fu-
radeira de impacto, e 
uma quantidade em 
dinheiro de aproxima-
damente três mil reais.

Os investigado-
res tiveram êxito, em 
localizar o menor na 
Vila Olímpica, em San-
ta Inês, e conseguiram 
apreendê-lo, ato contí-

nuo, o infrator indicou 
onde os objetos fur-
tados estariam, e logo 
a equipe de policiais 
recuperam os obje-
tos, produto do crime. 
Quanto a quantia em 
dinheiro, o menor ale-
gou que havia gastado 
na compra de drogas.

Após os proce-
dimentos de praxe, o 
menor foi entregue aos 
seus familiares.

Polícia Civil recupera objetos furtados em loja de 
material de construção e apreende menor em Santa Inês

De acordo com a polícia, o menor arrombou uma das
 janelas laterais da empresa, e adentrou na loja

Após várias de-
núncias que dois in-
divíduos estariam 
realizando assaltos 
pela cidade de Santa 
Inês em uma moto-
cicleta YBR vermelha 
portando arma de 
fogo, a Guarnição da 
Polícia Militar ao rea-
lizar rondas na noite 
de sexta-feira, 23, no 
bairro Canaã, locali-
zou o veículo em pos-
se do suspeito.

Ao ser indagado 
dos fatos, de acordo 
com a PM, o indiví-
duo assumiu ter rea-
lizado um assalto em 
companhia de um 
comparsa, que estava 
portando uma arma 

Polícia Militar 
prende suspeito 

de praticar vários 
assaltos em 
Santa Inês

Indivíduo é suspeito de 
praticar assaltos

de fogo e não foi lo-
calizado, e que tes-
temunhas teriam re-
conhecido e relatado 
as características dos 
indivíduos e da moto-
cicleta.

Diante dos fa-
tos, o homem foi con-
duzido à delegacia.

Após várias denúncias que dois indivíduos es-
tavam realizando a venda de entorpecentes na Vila 
Esperança, a equipe do Esquadrão Águia da Polícia 
Militar se deslocou até o local informado, e os con-
duzidos ao notarem a presença da equipe tentaram 
se evadir do local e se desfazer do material entor-
pecente, porém sem êxito, onde a equipe abordou 
os conduzidos e em seguida recolheram cinquenta 
e sete trouxinhas de substância similar a maconha.

Diante das evidências os conduzidos foram 
apresentados na Delegacia de Polícia de Santa Inês 
sem lesões corporais.

Pindaré: Esquadrão Águia da PM conduz dois 
indivíduos suspeitos de tráfico de drogas

A ocorrência foi feita pelo Esquadrão
 Águia da Polícia Militar

Em rondas de rotina na Vila Conceição, em 
Santa Inês, um indivíduo ao avistar a guarnição 
tentou empreender fuga correndo para o interior 
de uma casa segurando um objeto na cintura. De 
imediato foi feito o acompanhamento e ao chegar 
no quintal da residência o conduzido sacou de uma 
arma de fogo e jogou em cima da casa, a equipe 
fez buscas e encontrou um revólver Calibre 32 com 
seis munições intactas e deu voz de prisão ao in-
divíduo que foi apresentado na Delegacia Regional 
de Santa Inês.

Homem é preso com 
uma arma de fogo em 

Santa Inês
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O governador do Maranhão, Flá-
vio Dino (PCdoB), se manifestou sobre 
a decisão da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), que rejeitou 
a importação e o uso da vacina russa 
Sputnik V pelo Brasil.

Na noite de segunda-feira (26), 
os cinco diretores da Anvisa rejeita-
ram, por unanimidade, a importação 
e o uso do imunizante produzido pelo 
Instituto Gamaleya, da Rússia. Os dire-
tores do órgão se reuniram, de forma 
extraordinária, para avaliar os pedidos 
de nove Estados para a aquisição da 
vacina, entre eles, o Maranhão.

Em rede social, Dino disse que 
vai aguardar manifestação técnica de 
cientistas brasileiros e russos. Escre-
veu ainda que haverá uma reunião 
entre governadores da Amazônia e do 
Nordeste para avaliar os fundamentos 
técnicos.

“Sobre decisão da Anvisa quan-
to à vacina Sputnik, irei aguardar 
manifestação técnica de cientistas 
brasileiros e russos. Posteriormente, 
teremos reunião com governadores 
da Amazônia e do Nordeste para ava-
liar fundamentos técnicos, a serem 
apresentados ao STF e à própria Anvi-
sa”, disse Flávio Dino. 

Os Estados que tiveram seus 
pedidos avaliados pela Anvisa foram: 
Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, 
Sergipe e Pernambuco. Além desses, 
também estão com pedidos penden-
tes de avaliação, ainda dentro do pra-
zo, os Estados de Rondônia, Sergipe, 
Tocantins, Amapá e Pará, e os muni-
cípios de Niterói (RJ) e Maricá (RJ). Ao 
todo, esses pedidos somam 66 mi-
lhões de doses, que poderiam vacinar 
cerca de 33 milhões de pessoas, por 
meio de duas doses.

Antes da votação dos diretores, 

gerentes de três departamentos da 
Anvisa apresentaram seus pareceres 
técnicos contra a compra da Sputnik 
V. Os relatórios foram incorporados ao 
voto do diretor-relator, Alex Machado 
Campos.

PEDIDO DO MARANHÃO
No dia 9 de abril, o governo do 

Maranhão acionou o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pedindo que a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorize a importação e o uso 
emergencial da vacina Sputnik V no 
combate a pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19).

Segundo o governador do Mara-
nhão, Flávio Dino (PCdoB), a decisão 
foi tomada após a Anvisa não autori-
zar a importação da vacina, alegando 
que havia falta de documentos do fa-
bricante.

“Maranhão apresentou ao STF 
uma petição requerendo a autoriza-
ção à importação da vacina Sputnik. 
As leis são claras ao permitir a com-
pra pelos Estados. Não há motivo para 
protelações. O Brasil não pode ficar 
eternamente no fim da fila das vacinas 
em nível internacional”, disse Dino.

Ao G1 MA, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), afir-
mou que o pedido não foi negado, mas 
suspenso até o envio das informações 
solicitadas ou que sejam enviados da-
dos técnicos que superem a ausência 
do relatório emitido pelas autoridades 
russas.

Ainda de acordo com a Anvisa, 
durante a análise da documentação, 
foi constatado que o Certificado de 
Registro, emitido pelo Ministério da 
Saúde, não foi encontrado. O docu-
mento atesta os aspectos de qualida-
de e segurança e eficácia da vacina. 
A Anvisa diz que aguarda o envio do 
relatório.

Flávio Dino vai esperar 
manifestação técnica de 

cientistas sobre Sputnik V 
após rejeição da Anvisa

Flávio Dino escreveu ainda que haverá uma reunião entre governadores
 da Amazônia e do Nordeste para avaliar os fundamentos técnicos

Com o slogan 
“Vacinar o gado é com-
promisso de todos”, o 
Maranhão vai dar iní-
cio à primeira etapa 
da campanha de va-
cinação contra febre 
aftosa em todo o es-
tado. De 1º de maio a 
30 de junho, bovinos 
e bubalinos, de todas 
as idades, devem ser 
imunizados. No Mara-
nhão, a perspectiva é 
de imunizar mais de 9 
milhões de bovinos e 
bubalinos.

Esse prazo bem 
estendido para vaci-
nar tem por objetivo 
evitar aglomerações 
nas casas de revendas 
agropecuárias e nos 
escritórios da Agên-
cia Estadual de Defesa 
Agropecuária (AGED) 
do Maranhão para re-
gularização sanitária 
do rebanho junto ao 
programa de febre af-
tosa.

É compromisso 
de todos continuar va-
cinando o gado para 
que o Maranhão avan-
ce no status sanitário 
para zona livre de af-
tosa sem vacinação. A 
AGED informa que os 
produtores devem se-
guir todos os protoco-

Primeira etapa de vacinação 
contra febre aftosa começa 

no sábado (1º)

1º de maio começa a vacinação
 contra a febre aftosa (Foto: Divulgação)

los sanitários de com-
bate à Covid-19, como 
fazer uso de másca-
ra, higienizar bem as 
mãos, manter distan-
ciamento entre as pes-
soas tanto quando for 
às revendas veteriná-
rias adquirir a vacina, 
quanto na propriedade 
durante a vacinação 
dos animais, respei-
tando também as boas 
práticas de manejo 
para preservar a eficá-
cia da vacina.

Após a imuni-
zação dos animais, o 
produtor deve fazer a 
comprovação da vaci-
nação no escritório da 
AGED onde tem sua 
propriedade cadastra-
da, podendo fazer o 
agendamento, ou se 
preferir, pode fazer de 
modo virtual, bastan-

do conferir os e-mails 
e contatos dos escritó-
rios da Agência que es-
tão disponíveis no site 
www.aged.ma.gov.br/
atendimento/. A com-
provação pode ser fei-
ta até o dia 31 de julho.

Diante do cenário 
de pandemia, a AGED 
está atenta aos proto-
colos emitidos pelas 
autoridades de saúde 
no combate ao corona-
vírus e recomenda aos 
criadores para que não 
deixem para vacinar e 
comprovar na última 
hora. Esse prazo bem 
estendido tem como 
objetivo evitar aglome-
rações nos escritórios 
da Agência, de forma 
a proporcionar como-
didade e segurança ao 
produtor rural mara-
nhense.
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DESTAQUES DAS REDES SOCIAIS

A CDL de Santa Inês parabeniza sua 
colaboradora Elenilde Reis, responsável 
pelo setor de Certificação. Somos gratos 
a Deus por sua vida.

Parabenizamos o farmacêutico-
bioquímico do Laboratório e Drogaria 
Souza e também voluntário e vice-
presidente do Instituto Inspiradores do 
Bem, Leonardo Souza, que completou 
mais uma primavera na segunda feira, 
dia 26 de abril. Na foto, ao lado da sua 
esposa, a enfermeira Shirlly Cardoso e do 
filho, o pequeno Clismen Leonardo.


