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COMEÇA HOJE O 14º FESTIVAL 
DA PIABA EM PINDARÉ MIRIM

Foto/Arquivo: Competição do Festival da Piaba

Hoje, domingo, 
dia 08 de maio começa 
a 14ª edição do Festi-
val da Piaba em Pindaré 
Mirim, a maior competi-
ção de pescaria do Ma-
ranhão no Rio Pindaré. 
Uma grande estrutura 
foi montada para rece-
ber milhares de pessoas 
que devem passar pela 
Praça São Pedro nos dois 
domingos da disputa, 08 
e 15 de abril.
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O VALE

Hoje, domingo, dia 08 de maio começa a 
14ª edição do Festival da Piaba em Pindaré Mi-
rim, a maior competição de pescaria do Mara-
nhão no Rio Pindaré. Uma grande estrutura foi 
montada para receber milhares de pessoas que 
devem passar pela Praça São Pedro nos dois 
domingos da disputa, 08 e 15 de abril.

Todos os anos, o evento atrai milhares de 
turistas durante os dois domingos. Dessa vez 
a Praça São Pedro, ás margens do Rio Pindaré, 
deve ficar cheia de pessoas que aproveitam 
para tomar aquele banho e também se divertir 
no ambiente. 

Para animar as pessoas terá música ao 
vivo e o agito de paredões de som. Haverá ain-
da a disputa da melhor mentira e da grande 
pescaria da piaba. O evento contará ainda com 
muita segurança e a organização é do Negão do 
Trovão Azul.

Começa hoje 
o 14º Festival 
da Piaba em 

Pindaré Mirim

Foto/Arquivo: Competição do Festival da Piaba

Foi realizada na tarde e noite de sex-
ta-feira, 6, a festa para as mães na Praça de 
Alimentação de Pindaré Mirim.

O evento contou com diversas atra-
ções musicais, com destaque para o show 

da Banda Switch 14. Houve ainda sorteios 
de vários prêmios.

A festa reuniu milhares de pessoas e 
foi organizada pela Prefeitura de Pindaré 
Mirim.

Realizada a Festa das 
Mães em Pindaré Mirim

Evento foi realizado na Praça de Alimentação

Os professores da rede municipal de ensino 
de Santa Inês foram às ruas na última sexta-feira, 
06, contra o prefeito afastado Felipe dos Pneus e co-
brando o pagamento do piso salarial da classe, que 
foi motivo de greve no início do ano no município.

Com faixas, cartazes e carro de som eles saí-
ram da Praça das Laranjeiras e seguiram pela Rua 
do Comércio e finalizaram em frente à Prefeitura e 
a Câmara de Vereadores. Eles pedem o pagamento 
do qual eles tem direito e pedem uma investigação 
na secretaria municipal de educação.

PROFESSORES REALIZARAM 
PROTESTO EM SANTA INÊS

 Educadores manifestaram em frente a Prefeitura de Santa Inês

Por conta da 
falta d’água no 

bairro Pitombeira, 
vereadora Caçula 

Muniz disponibiliza 
carro pipa para 

moradores
Cerca de duas semanas os moradores do 

Bairro Pitombeira, às margens da MA-320, em Pin-
daré Mirim sofreram com a falta de abastecimen-
to de água. Um problema na bomba do poço que 
abastece a comunidade, causou esse grande trans-
torno.

Os moradores precisavam atravessar a MA 
para pegar água em um sítio do bairro. Com bal-
des, carros de mão e até carroças, a situação estava 
tornando-se insustentável.

Para amenizar esse problema, a vereadora 
Caçula Muniz disponibilizou um carro pipa para 
que os moradores não precisasse mais percorrer 
um longo caminho carregando baldes. A atitude 
da parlamentar bem vista por quem mora no local. 

Os moradores 
receberam 

água na porta 
de suas casas

A distribui-
ção entrou 
pela noite
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ESPECIAL DIA DAS MÃES
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Homenagem do vereador Coió a todas as 
mães pindareenses

Neste domingo, 08 de maio, em 
que se comemora o Dia das Mães, 

o Vereador Senilson Silva (Coió) expressa 
todo o seu carinho e gratidão a cada mãe 
pindareense. 

Desejo que Deus ilumine todas as 
mães do nosso município e que o exemplo 
de amor, gratidão, entrega e acolhimen-
tos estejam presentes em seus corações 
todos os dias. Desejo ainda que esta data 

tão sublime se repita por muitas vezes, e 
que a sua presença tão especial se repita 
por muitos dias de nossa vida, principal-
mente o seu dia, mãe! 

Continuem nos abençoando, aconse-
lhando, e nos protegendo com este jeito 
de protetora que só vocês tem.

Feliz Dia das Mães a todas as mães do 
nosso Pindaré!

Mensagem do Vereador Coió
Vereador Coió
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Na missão de continuar a 
obra da criação, Deus colocou 
aquela, que além de Gerar, Ali-
menta, Orienta, Acolhe, Assiste, 
Protege, e se for preciso, dá a 
Vida pelo Filho.

É a vocês Mamães, o reco-
nhecimento de Filho, Pai, Esposo 
e de todos que veem a esperan-
ça de uma sociedade melhor, e 
mais humana e mais justa. É gra-
ças a vocês Mamães que o Amor 
e o Respeito entre as pessoas re-
sistem a todas as mudanças.

Vocês sempre foram e con-
tinuarão sendo o escudo e a 
base da família. Por isso tudo, 
que nessa data tão especial, ren-
demos nossa gratidão, carinho, 
admiração, respeito e homena-
gens.

Dia de expressar a admi-

Dia das Mães: 
Mensagem do vereador 

Luís de Areias

Vereador Luís de Areias

ração por todas as pindareen-
ses, que se engrandecem por ser 
Mãe.

Um Feliz Dia das Mães a to-
das as mães de Areias e de todo 
o Pindaré!

Mensagem do vereador Luís 
de Areias

"Ser mãe é mais do 
que gerar, é estar sem-
pre disposta a emprestar 
a fortaleza e o aconche-
go de seus braços. Nada 
é mais verdadeiro que o 
amor de mãe.

Mãe, tão pequena e 
tão completa é esta pa-
lavra que tanto diz. Ser 
mãe é lutar sem me-
dida e aguentar até o 
fim. Chorar e rir de ale-
gria. Brincar e trabalhar, 
com e sem vontade, mas 
sempre pelo mesmo fim. 
Hoje é o seu dia. Obri-
gada por ser referência 
do que significa o amor 
verdadeiro! Feliz dia das 
mães!" 

Homenagem de Lulu 
da Colônia a todas as 
mães pindareenses

LULU DA COLÔNIA 
HOMENAGEIA AS MÃES 

PINDAREENSES

Lulu da Colônia

Berguinho do Calango promove 
grande evento para as mães da 

zona rural de Pindaré
Na noite deste 

sábado, 7, o Berguinho 
do Calango promoveu 
uma grande festa para 
as mães da zona rural de 
Pindaré Mirim. O evento 
contou com a presença 
das mamães dos Povoa-
dos Calango, Ladeira do 
Gato, Igarapé do Cavalo, 
Mucuri, Barros Filho e 
Vieiras. 

A festa das mães 
contou com a distribuição 
de lanche e vários pre-
sentes para as mães. Ao 
todo, 80 brindes foram 
sorteados as mamães. 

"Foi um momento 
marcante para todos nós. 
Ver a felicidade no sorriso 
de cada mãe que parti-
cipou foi só satisfação e 
alegria por ter propor-
cionado esse momento 
para todas elas, pois são 
mães merecedoras", dis-
se o jovem Berguinho do 
Calango. 

O jovem Berguinho 
do Calango aproveitou 
para parabenizar todas as 
mães pindareenses. 

"Quero aproveitar 
para parabenizar todas 
as mães de Pindaré Mi-
rim, principalmente as 
da zona rural. Que vocês 
continuem sendo aben-
çoadas e mantenham a 
alegria sempre em suas 
vidas", finalizou o jovem.
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Para quem perdeu o prazo para 
transferir o título de eleitor de cida-
de e ainda assim não quer abrir mão 
de votar, a Justiça Eleitoral ainda ofe-
rece como opção o voto em trânsito, 
que é um direito previsto no Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737/1965).

Ainda assim, é preciso ter cui-
dado, pois também há um prazo para 
solicitar o voto em trânsito, que vai 
de 12 de julho a 18 de agosto. An-
tes de tudo, é preciso saber se há al-
guma pendência em relação ao seu 
título de eleitor. A situação atual do 
documento pode ser conferida no 
portal da Justiça Eleitoral.

Apenas quem estiver com a si-
tuação toda em ordem poderá votar 
em trânsito, uma vez que o cadastro 
do eleitorado já foi fechado, e as-
sim não é mais possível resolver ne-
nhuma pendência relativa ao título, 
como multas ou faltas não justifica-
das, por exemplo.

Caso esteja tudo certo, será ne-
cessário também já indicar em qual 
cidade o eleitor estará no dia da vo-
tação.

O Tribunal Regional Eleitora 
(TRE) de cada UF deverá divulgar, 
com antecedência, todas as seções 
eleitorais em que haverá voto em 

trânsito. Vale lembrar que a modali-
dade só é disponibilizada em municí-
pios com mais de 100 mil habitantes, 
além das capitais.

Feita a inscrição, quem estiver 
na mesma unidade da federação (UF) 
de seu domicílio eleitoral poderá vo-
tar para os cargos de presidente, go-
vernador, senador e deputados fede-
ral e estadual. Já quem estiver, no dia 
da votação, fora da UF do seu domi-
cílio eleitoral poderá votar somente 
para presidente.

As inscrições para votar em 
trânsito devem ser feitas por meio 
da internet, na opção Título Net, que 
abrirá a opção durante o período de 
inscrição. É preciso, no entanto, es-
tar seguro de se estará no dia da vo-
tação. O eleitor informar que votará 
em trânsito em determinada cidade 
e não comparecer deve justificar a 
ausência normalmente, mesmo que 
esteja em seu domicílio eleitoral ori-
ginal.

As Eleições 2022 estão marca-
das para 2 de outubro, primeiro do-
mingo do mês, conforme determina 
a Constituição. Eventual segundo 
turno para os cargos de presidente e 
governador está marcado para 30 de 
outubro.

Voto em trânsito é opção 
para quem perdeu prazo 

de transferir título

Apenas quem estiver com a situação toda em ordem poderá votar em trânsito

Mãe
Como esquecer 
O teu colo
O abraço
Que acolhia 
Os meus 
Destroços?

Suas mãos que afagam
O tempo
Os pés que afogam
O tempo
E os instantes que
Nada dizem.

Mãe
A tua ausência
Tecendo 
As coisas para nós.

LUIZA CANTANHÊDE  (Santa Inês-MA)
É membro fundadora da Academia Piauiense de Poesia; da As-

sociação de jornalistas e escritoras do Brasil-MA; Membro da Aca-
demia Poética Brasileira; da Sociedade de Cultura Latina do Mara-
nhão.

maria antonia 
 poema de Luiza CantanHêde

LUIZA CANTANHÊDE

O ônibus que levava a 
equipe da dupla sertaneja 
Conrado e Aleksandro per-
deu o controle após um pneu 
estourar e no acidente seis 
pessoas morreram, incluin-
do o cantor Aleksandro, de 
34 anos. O acidente aconte-
ceu na Rodovia Régis Bitten-
court, na altura de Miraca-
tu, no interior de São Paulo. 
A dupla e a produção saíram 
de um show em Tijuca do 
Sul, no Paraná, e iam para 
São Pedro, no interior de 

São Pau-
lo, para 
m a i s 
u m a 
apresen-
tação.  

O 
ô n i b u s , 
que tom-
bou no 
c a n t e i -
ro cen-
tral da 
rodovia, 

levava 19 pessoas. Fora as 
seis que morreram no local, 
duas não sofreram lesões e 
11 foram levadas ao Pron-
to-Socorro de Registro (SP). 
Um dos feridos está em es-
tado grave.

Segundo a Arteris, con-
cessionária que administra 
o trecho, as duas faixas da 
pista no km 402, sentido 
Curitiba chegaram a ficar 
bloqueadas, mas já foram li-
beradas.

A dupla sertaneja  Con-
rado e Aleksandro foi for-
mada em Dourados (MS) em 
2003 por Luiz Aleksandro 
Talhari Correia (Aleksandro) 
e Conrado Bueno (Conrado). 
Em 2019, João Vitor Soares 
substituiu Conrado Bueno, 
mas a dupla permaneceu 
com o mesmo nome. Com 
essa formação, Conrado e 
Aleksandro gravaram a mú-
sica Tereré e Narguilé, que 
tem mais de 1 milhão de vi-
sualizações no Youtube.

Acidente com ônibus de 
dupla sertaneja mata 

cantor Aleksandro

Músico fazia dupla com Conrado e gravou Tereré e Narguilé
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