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O VALE

Pais e responsáveis de alunos 
matriculados na rede municipal de 
ensino de Pindaré Mirim tem utiliza-
do as redes sociais para demonstrar 
a insatisfação pela falta da merenda 
escolar.

Os pais questionam a gestão mu-
nicipal pela falta da merenda, tendo 
em vista que as aulas começaram há 
quase dois meses e não houve ainda 
o lanche. 

Por conta dessa situação, as au-
las estão com horários reduzidos. Em 
algumas escolas, alunos da educação 
infantil, por exemplo, estão tendo 
cerca de duas horas de aula por dia.

"Os alunos estão sendo prejudi-
cados devido a falta do lanche, pois a 
carga horária não está sendo cumpri-
da, pois infelizmente muitas crianças 
não tem condições de ficarem até o 
horário normal de aula sem lanchar. 
Já estamos com 2 meses de aula e 
merenda nunca chegou nas escolas", 
disse Carmem Nogueira, mãe de alu-
no, em sua rede social. 

Na ocasião, o departamento de 
comunicação de Pindaré disse que 
"Houve um problema na questão do 
contrato com a empresa responsável 
pelo fornecimento da merenda, mas 
a situação já foi resolvida e que na 
próxima semana já será distribuída(-
merenda) nas escolas."

Já na noite desta terça-feira, 05, 
o departamento de comunicação in-
formou que a merenda escolar che-
gou na noite de segunda-feira, 04, e 
que já começou a ser entregue nas 
escolas da zona urbana e em segui-
da será as da zona rural.

Após cobrança 
dos pais, 

Prefeitura de 
Pindaré diz que 
merenda escolar 
será distribuída 

essa semana

Prefeitura de Pindaré Mirim diz que
 merenda começou a ser entregue nas escolas

Em plena Praça Santo Antônio, em 
Santa Inês, um adolescente identificado 
como Deivison Ruan de 15 anos, foi mor-
to a tiros e outras duas pessoas ficaram 
feridas durante a noite de domingo (3).

Segundo a polícia, no momento do 
tiroteio haviam várias pessoas no local, 
inclusive crianças. Houve correria e clima 
de pânico. Ruan levou vários tiros e mor-
reu antes de ser atendido. Outras duas 
pessoas ficaram feridas.

Os acusados conseguiram fugir e a 
polícia foi acionada. O corpo da vítima 
foi levado primeiramente ao hospital da 
cidade e, logo após, teve que ser enca-
minhado para o Instituto Médico Legal 
(IML) da capital.

O velório ocorreu na segunda-feira 
(4) na residência dos familiares. O moti-
vo do crime não foi divulgado e está sen-
do investigado pela equipe da Delegacia 
Regional de Santa Inês.

ADOLESCENTE DE 15 ANOS É 
MORTO A TIROS NA PRAÇA 

SANTO ANTÔNIO, EM SANTA INÊS

O adolescente estava na Praça 
quando foi surpreendido pelos criminosos

O trabalho conjunto entre Departamento 
de Educação Especial e Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidadania, incluiu prédio 
iluminado, projeto de capacitação, blitz educa-
tiva, caminhada e sessão de cinema.

Dia 25 de março, foi realizada uma reu-
nião na CDL — Câmara de Dirigentes Lojistas, 
para a apresentação de um projeto de capaci-
tação de profissionais de atendimento ao pú-
blico, voltado para o atendimento às pessoas 
com autismo.

Na quinta (31), foi realizada uma Blitz 
educativa nas laranjeiras, como adesivagem e 
conscientização da população.

Na sexta (1), uma multidão de crianças au-
tistas, pais, amigos e educadores do município 

se concentraram no largo das Laranjeiras para 
um momento de lazer. Em seguida percorreram 
a Rua do Comércio até a Praça da Matriz. Com 
faixas, cartazes e muita animação, buscaram 
levar informação e combater a discriminação 
sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O encerramento foi em frente ao prédio 
da prefeitura onde, em alusão ao Dia de Cons-
cientização do Autismo, a fachada do palácio 
Benedito Sabbak recebeu iluminação azul.

Sábado, dia 2 de abril, quando é comemo-
rado o Dia Mundial de Conscientização do Au-
tismo, aconteceu a sessão Cinema Azul, onde 
as crianças assistiram ao filme Os Caras Mal-
vados, no Cine Inter, acompanhados por fami-
liares

Semana Azul: Veja como foi a 
programação de Conscientização 

do autismo em Santa Inês

Durante a semana, foi realizada uma caminhada pelas ruas da cidade
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Uma decisão judicial da 2ª 
Vara Criminal do Rio desta terça-
-feira (5) vai permitir que a mãe do 
menino Henry Borel, Monique Me-
deiros, seja solta, usando tornoze-
leira eletrônica.

Segundo o advogado de de-
fesa de Monique, Thiago Minagé, 
Monique ficará em prisão domici-
liar.

A decisão substitui a prisão 
preventiva por monitoração ele-
trônica de Monique, mas mantém 
Jairinho, o padrasto do menino 
Henry, preso.

Em seu texto, a juíza Eliza-
beth Machado Louro manifesta 
preocupação com ameaças sofri-
das por Monique dentro da cadeia 
e diz que a manutenção da prisão 
"não favorece a garantia da ordem 
pública".

Ainda segundo a decisão, 
"fica, ainda, vedada à ré Monique, 
enquanto perdurar a monitoração, 
qualquer comunicação com tercei-
ros - com exceção apenas de fami-
liares e integrantes de sua defesa -, 
notadamente testemunhas neste 

processo, seja pessoal, por telefo-
ne ou por qualquer recurso de te-
lemática, assim também postagens 
em redes sociais, quaisquer que 
sejam elas, sob pena de restabele-
cimento da ordem prisional".

Individualização de conduta
A juíza ainda escreveu que a 

acusação não imputa utilização de 
"violência extremada" por Moni-
que e que "não há nos autos ne-
nhuma indicação de que a reque-
rente tenha visto sequer qualquer 
dos atos violentos". Portanto, se-
gundo a decisão, a soltura de Mo-
nique individualiza sua conduta 
"para fins de avaliar a necessidade 
ou não de manter a prisão cautelar 
nos termos em que foi decretada 
no início do processo".

Mas a decisão da juíza con-
traria recomendação do Ministério 
Público. O promotor Fábio Vieira 
dos Santos disse que Monique não 
poderia ser beneficiada pela me-
dida porque, segundo o MP, ela é 
uma das responsáveis pela morte 
do seu próprio filho Henry Borel. O 
MP informou que vai recorrer.

JUSTIÇA MANDA SOLTAR 
MONIQUE, MÃE DE HENRY; 

JAIRINHO SEGUE PRESO

Monique Medeiros duranta audiência no TJ — Foto: Divulgação/TJ Brunno Dantas

A Receita Federal prorrogou para 
o dia 31 de maio de 2022 o prazo final 
para a entrega da declaração de ajuste 
anual do Imposto de Renda, que tem 
como base os rendimentos obtidos no 
ano de 2021.  

A nova data consta da Instrução 
Normativa nº 2.077, publicada no Diário 
Oficial da União desta terça-feira (5). O 
prazo previsto anteriormente era 29 de 
abril.

De acordo com a Receita, objeti-
vo da prorrogação é diminuir eventuais 

efeitos da pandemia da covid-19 que 
possam dificultar o preenchimento e 
envio das declarações, "visto que alguns 
órgãos e empresas ainda não estão com 
seus serviços de atendimento totalmen-
te normalizados".

Até o final de março, a Receita 
Federal contabilizava quase 6 milhões 
de declarações de Imposto de Renda 
de Pessoa Física (IPRF) entregues. A ex-
pectativa é de que 34,1 milhões sejam 
enviadas até o final do prazo.

De acordo com as regras, estão 

Prazo para entrega 
da declaração do IR é 

prorrogado para 31 de maio

Instrução normativa com nova data foi publicada no DOU desta terça-feira

obrigadas a apresentar a Declaração de 
Ajuste Anual os cidadãos que tiveram, 
em 2021, rendimentos tributáveis com 
valor acima de R$ 28.559,70.

A Instrução Normativa desta terça 
mantém o cronograma para a restitui-

ção dos cinco lotes aos contribuintes. O 
primeiro está previsto para 31 de maio. 
Os segundo e terceiro lotes serão res-
tituídos no dia 30 de junho e de julho. 
O quarto lote está previsto para 31 de 
agosto; e o quinto, para 30 de setembro.

A Justiça Federal determinou, que 
vá a júri popular, os dois acusados do 
homicídio do líder indígena Paulino Gua-
jajara, de Márcio Gleik Moreira Pereira 
e da tentativa de homicídio contra o in-
dígena Laércio Sousa Silva. A decisão foi 
proferida pelo juiz substituto da 1ª Vara 
Criminal Federal do Maranhão, Luiz Ré-
gis Bomfim Filho.

Antonio Wesly Nascimento Coe-
lho e Raimundo Nonato Ferreira de Sou-
sa se tornaram réus após uma denún-
cia feita pelo Ministério Público Federal 
(MPF). Ambos vão responder por homi-
cídio qualificado por motivo fútil e even-
tual emboscada contra o líder indígena 
Paulino Guajajara e Márcio Gleik Morei-
ra, agravado pela ofensa à comunidade 
indígena.

A dupla também vai responder 
pela tentativa de homicídio por suposto 
motivo fútil e emboscada contra o indí-
gena Laércio Sousa Silva, com agravante 

de ofensa indígena. Além disso, os réus 
também irão a júri popular pela posse 
arma ilegal de fogo.

O caso
O crime aconteceu em 1º de no-

vembro de 2019, na Terra Indígena Ara-
ribóia, próximo ao Município de Bom Je-
sus das Selvas (MA). A região é marcada 
por constantes conflitos entre indígenas 
e não índios, em sua maioria, em razão 
de exploração ilegal madeireira.

Segundo a denúncia do Ministério 
Público Federal (MPF), Antonio Wesly e 
Raimundo Nonato tiveram um embate 
contra o indígena Paulino Guajajara e 
Márcio Gleik tinham a intenção de ma-
tar.

Os acusados, que portavam arma 
de fogo ilegal, e tentaram surpreender e 
impossibilitar a defesa das vítimas. An-
tonio Wesly e Raimundo Nonato ainda 
tentaram praticar o homicídio contra 
Laércio Sousa Silva.

Acusados de matar líder 
indígena Paulino Guajajara 

vão a júri popular
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A Polícia Civil por intermédio 
do 2º DP, vinculado à 7ª Delegacia 
Regional de Santa Inês, prendeu em 
flagrante delito na noite de domingo 
(03), um indivíduo que tentou come-
ter um roubo na cidade. 

O detido, juntamente com ou-
tro indivíduo ainda não identificado, 
valendo-se de um revólver a bordo 
de uma moto Biz, tentaram cometer 
um assalto na Rua do Flamengo, cen-
tro de Santa Inês. Ao anunciarem o 
assalto, os criminosos entraram em 
luta corporal com as vítimas baleando 
duas pessoas.

Imediatamente acionada, a 
equipe de policiais do 2º DP/7ª DRSI, 
dirigiram-se ao local do crime e iniciou 
um cerco na região logrando êxito em 
capturar um dos criminosos que ten-
tou se esconder em um matagal.

No local, ainda foi encontrada a 
arma utilizada no crime, um revólver 
calibre .38 com quatro munições de-
flagradas.

Foi dada voz de prisão no indi-
víduo que permanecerá à disposição 
da justiça enquanto as investigações 
prosseguirão para identificar os de-
mais envolvidos.

Polícia Civil prende em 
flagrante homem que 

tentou cometer latrocínio 
no centro de Santa Inês

Delegacia Regional de Santa Inês

Os moradores do Bairro Alto 
do Bode, em Pindaré Mirim, foram 
surpreendidos por dois assaltantes 
na noite da última segunda-feira, 04. 

Durante o ato criminoso, um 
jovem teve a moto tomada duran-
te um assalto, por volta das 19h30. 
Eles abordaram a vítima e roubaram 
o veículo. Um dos indivíduos ainda 
sacou a arma para atirar no jovem, 

porém a arma falhou. Na sequência 
eles fugiram tomando rumo ignora-
do. 

Agora o proprietário, os fami-
liares tentam localizar o veículo. 

Arraste para o lado e confi-
ra as informações da moto. Qual-
quer notícia sobre o veículo pode 
ser repassada para os contatos: 
(98)984212000/988956354

Pindaré: bandidos roubam 
moto e tentam atirar em 
jovem, mas arma falha

Modelo da moto roubada

Fábio Henrique Meireles, 
de 52 anos, foi morto com um 
golpe de faca no pescoço na 
última segunda-feira (4), no 
bairro Ipase de Cima, em São 
Luís. Segundo a Polícia Militar, 
a suspeita de praticar o crime 
é a esposa da vítima, identifi-
cada como Ivone Meireles.

De acordo com a polícia, 
a mulher teve acesso ao ce-
lular do marido e encontrou 
mensagens dele com uma ou-
tra mulher, que não foi iden-
tificada. O casal iniciou uma 
briga e ela desferiu uma faca-
da no pescoço de Fábio Henri-

que. Em seguida, ela fugiu do 
local a pé.

Uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) foram aciona-
dos e o óbito foi constatado. 
Peritos do Instituto de Crimi-
nalística (Icrim) foram aciona-
dos e o local passou por perí-
cia.

O corpo de Fábio Henri-
que foi levado para o Institu-
to Médico Legal (IML) na área 
Itaqui-Bacanga. O caso será 
investigado pela Superinten-
dência de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (SHPP).

Homem é morto com 
facada no pescoço pela 

própria esposa em São Luís

Polícia Civil do Maranhão
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Os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Ed-
son Fachin, assinaram nesta terça-fei-
ra (5) um termo de cooperação para 
combater a disseminação de notícias 
falsas, as fake news, durante as elei-
ções deste ano.  

Além do termo de cooperação 
também foi assinado um protocolo de 
intenções para o Programa Permanen-
te de Enfrentamento à Desinformação 
no âmbito da Justiça Eleitoral, forma-
do por membros das duas instituições. 
O termo tem validade de 60 meses.

No documento, o TSE e a Câ-
mara ressaltam que as notícias falsas 
podem representar “risco a bens e 
valores essenciais à sociedade, como 

a democracia, bem como afetar de 
forma negativa a legitimidade e a cre-
dibilidade do processo eleitoral e a ca-
pacidade das eleitoras e dos eleitores 
de exercerem o seu direito de voto de 
forma consciente e informada”.

Também ficou definido que as 
instituições adotarão medidas para 
desestimular e denunciar a criação e a 
utilização de redes de desinformação 
e condutas ilegais, bem como o envio 
de disparo em massa de mensagens 
de propaganda política durante as 
eleições.

Além disso, também foi definido 
que o TSE e a Câmara vão atuar “na 
defesa da integridade do Processo 
Eleitoral e da confiabilidade do siste-
ma eletrônico de votação”.

CÂMARA E TSE ASSINAM TERMO PARA 
COMBATER FAKE NEWS NAS ELEIÇÕES 2022

Também foi definido que o TSE e a Câmara vão atuar na defesa da integridade do Processo Elei-
toral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação. (Foto: Reprodução/Marcello Casal)

O governador do Maranhão, Carlos 
Brandão (PSB), anunciou, por meio de uma 
rede social, o nome dos novos secretários 
que vão compor a gestão estadual até o 
fim de 2022. O ex vice-governador tomou 
posse no último sábado (2).

Até o momento, já foram anun-
ciados os titulares de 41 cargos na nova 
gestão. Os primeiros nomes foram anun-
ciados ainda na noite domingo (3) e os 
demais, começaram a ser divulgados ainda 
na manhã desta segunda-feira (4).

Entre os novos nomes anunciados 
está o ex-governador do Maranhão, entre 
2002 a 2006, José Reinaldo Tavares, como 
titular da Secretaria de Estado de Progra-
mas Estratégicos. Ele também foi Ministro 
dos Transportes e Deputado federal.

Além disso, também foi anunciado 
o nome do ex-prefeito do município de 
São José de Ribamar, Luís Fernando, como 
secretário de Estado do Planejamento e 
Orçamento.

Veja, abaixo, o nome dos novos se-
cretários estaduais da gestão de Carlos 
Brandão:

1. Murilo Andrade - Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciá-
ria (SEAP)

2. Marcellus Ribeiro - Secre-
taria de Estado da Fazenda (SEMFAZ)

3. Tiago Fernandes - Secre-
taria de Estado da Saúde (SES)

4. Luís Fernando - Secretaria 
de Estado do Planejamento e Orçamento 
(SEPLAN)

5. Gerson Pinheiro - Secreta-
ria de Estado Extraordinária de Igualdade 
Racial

6. Tatiana Pereira - Secreta-
ria de Estado Extraordinária da Juventude 
(SEEJUV)

7. José Reinaldo Tavares - 
Secretaria de Estado de Programas Estraté-
gicos (SEPE)

8. Joslene Rodrigues - Secre-
taria de Estado das Cidades e Desenvolvi-
mento Urbano (SECID)

9. Leuzinete Pereira - Secre-
taria de Estado da Educação (SEDUC)

10. Raysa Queiroz - Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (SEMA)

11. Walquíria Moraes - Chefe 
do Cerimonial

12. Karen Barros - presidente 
do Instituto de Promoção e Defesa do Ci-
dadão e Consumidor do Maranhão (PRO-
CON)

13. Cassiano Pereira - Secre-
taria de Estado de Indústria, Comércio e 
Energia (SEINC)

14. Silvia Carla Ferreira - Se-
cretaria de Estado de Relações Institucio-
nais (SRI)

15. Davi Telles - Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SECTI)

16. Coronel Silvio Leite - Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública 
(SSP)

17. Coronel Humberto Aldrin 
- Chefe do Gabinete Militar

18. Aparício Bandeira - Secre-
taria de Estado da Infraestrutura (SINFRA)

19. Paulo Casé - Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Social (SEDES)

20. Pedro Chagas - Secretaria 
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assis-
tência dos Servidores (SEGEP)

21. Raul Mochel - Secreta-
ria de Estado de Transparência e Controle 
(STC)

22. Sérgio Sombra - presiden-
te da Junta Comercial do Maranhão (JUCE-
MA)

Brandão anuncia nomes 
do novo secretariado 

estadual do Maranhão

23. Diego Rolim - Secretaria 
de Estado da Agricultura Familiar (SAF)

24. Hewerton Pereira - presi-
dente do Detran (MA)

25. Sebastião Madeira - chefe 
da Casa Civil

26. Júnior Viana - subsecretá-
rio da Casa Civil

27. Cauê Aragão - presidente 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária 
(AGED)

28. Anderson Ferreira - presi-
dente do Instituto de Colonização e Terras 
do Maranhão (ITERMA)

29. Marcello Duaillibe - pre-
sidente da Empresa Maranhense de Servi-
ços Hospitalares (EMSERH)

30. Paulo Sérgio Rodrigues - 
Secretaria de Estado Extraordinária da Re-
gião Tocantina

31. Marcos Aurélio Freitas - 
Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (CAEMA)

32. Luzia Waquim - secretária 

de Estado Chefe do Gabinete do Governa-
dor

33. Daniel Brandão - Secretá-
rio-chefe da Assessoria Especial do Gover-
nador

34. Rubens Pereira - Secreta-
ria de Estado de Articulação Política (SE-
CAP)

35. Cynthia Mota - Secretaria 
de Estado Extraordinária de Articulação de 
Políticas Públicas (SEEPP)

36. Rodrigo Maia - Procura-
doria Geral do Estado

37. Amanda Costa - Secreta-
ria de Estado dos Direitos Humanos e Par-
ticipação Popular (SEDIHPOP)

38. Paulo Matos - Secretaria 
de Estado do Turismo

39. Naldir Lopes - Secretaria 
de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL)

40. Paulo Victor - Secretaria 
de Estado da Cultura

41. Sorimar Amorim - Funda-
ção da Criança e do Adolescente (FUNAC)

Governador Carlos Brandão anunciou o 
secretariado nas redes sociais

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão (TRE-MA) informou 
que cerca de 270 mil maranhen-
ses estão em situação irregular 
com a justiça eleitoral, com pen-
dências relacionadas aos dados 
do título de eleitor. O prazo para 
a regularização de informações e 
a emissão do título eleitoral vai 
até 4 de maio em todo o país.

De acordo com informações 
do TRE-MA, apenas a emissão da 
segunda via do título de eleitor é 
permitida após o encerramento 
do prazo estipulado para o Ca-
dastro Eleitoral, a cada 150 dias 
antes das eleições. Até o mês de 
maio, problemas relacionados à 
ausência ou a justificativa de não 
comparecimento às votações, as-
sim como a transferência de do-
micílios estão permitidas.

O diretor-geral do TRE-MA, 

Luan Matos, informa que é neces-
sário estar atento às informações 
da justiça eleitoral, cuja incidên-
cia de eleitores inadimplentes é 
considerada alta no estado.

“O prazo exíguo para que o 
título seja regularizado é até 4 de 
maio; para que também aquelas 
pessoas que não solicitaram, não 
fizeram seu alistamento, nem fi-
zeram a sua revisão”, disse o di-
retor-geral.

O eleitor pode consultar a 
situação do título eleitoral por 
meio de atendimento presen-
cial, nas unidades do TRE-MA, 
mediante apresentação do com-
provante de vacinação contra a 
Covid-19, ou de modo online, no 
portal do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), por meio do sistema 
‘Título Net’ e do aplicativo e-Ti-
tutlo.

Mais de 200 mil pessoas estão 
em situação irregular com a 

justiça eleitoral, diz TRE-MA
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