
EDIÇÃO 74 - ANO II - PINDARÉ MIRIM, 11 DE MAIO DE 2022 - QUARTA

PUBLICIDADE:
ODONTOCOMPANY PINDARÉ E MONÇÃO/UNIASSELVI/JF BRINDES/LOJA SANTOS FASHION

PRF DE SANTA INÊS APREENDE 300KG DE 
PASTA BASE AVALIADA EM R$ 36 MILHÕES

Policiais foram até uma borracharia para retirar as drogas dos pneus

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal de 

Santa Inês os 300kg de pasta 
base apreendida na tarde des-
ta terça-feira, 10, na BR-222, 
em Santa Inês, causou um pre-
juízo de R$ 36 milhões ao cri-
me organizado. 

"A equipe minuciosamente 
olhou a carga do veículo, levou 
até uma borracharia e encon-
trou a substância e em seguida 
foi encaminhada junto com o 
veículo para polícia judiciária", 
disse o chefe da PRF em Santa 
Inês, Wanderson Carlos.
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EM PINDARÉ MIRIM, POLÍCIA CIVIL CUMPRE 
MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO

Foto: Arquivo/Polícia Civil

Após dois anos sem festa, Maranhão 
terá 60 dias de programação oficial 

no São João em 2022

São João do Maranhão faz uma mistura de ritmos em arraiais de São Luís. — Foto: Divulgação/Gilson Teixeira

Página 09

Pindaré Mirim 
receberá a 

apresentação da 
Companhia Barrica 

de Teatro de Rua
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População 
pindareense 
segue sem 

abastecimento de 
água
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O VALE

Depois de dois anos de por-
tas fechadas, a Casa de Arte Bar-
rica, no coração da Madre Deus, 
reabrirá nesta sexta-feira (13), 
às 18h, com um presente espe-
cial para a temporada junina 
2022 em São Luís. Para marcar 
o retorno de suas atividades 
artístico-culturais após o longo 
período de pandemia, o espaço 
apresentará a exposição “Pon-
to de Luz”, retratando a traje-
tória da Companhia Barrica de 
Teatro de Rua desde 1985, com 
a criação do Boizinho Barrica, 
passando pela década de 1990, 
época da concepção do Bicho 
Terra, até os anos 2000, com o 
surgimento da Natalina da Pai-
xão.

Segundo o fundador e di-

retor da Companhia Barrica de 
Teatro de Rua, José Pereira Go-
dão, a reabertura da Casa de 
Arte Barrica com a exposição 
“Ponto de Luz” é uma celebra-
ção à vida e à cultura, depois de 
uma fase de dificuldades inau-
gurada pela pandemia do novo 
coronavírus, em que os artistas 
precisaram conviver com o si-
lêncio, calar seus instrumentos 
e recolher suas indumentárias.

A Companhia Barrica de 
Teatro de Rua também percor-
rerá outras cidades do Mara-
nhão, começando por Itapecuru-
-Mirim e Pindaré-Mirim, levando 
as apresentações da companhia 
e a exposição itinerante. 

A data ainda não foi divul-
gada.

Pindaré Mirim receberá 
a apresentação da 

Companhia Barrica de 
Teatro de Rua

Companhia Barrica. (Foto: Divulgação)

A população pindareense não 
aguenta mais o sofrimento causado 
pela falta do abastecimento de água 
em vários bairros da cidade. 

A situação piorou depois que a 
bomba do poço do Bairro Sorriso pa-
rou de funcionar. Segundo a própria 
Caema, a vazão de água desse poço 
é bem maior e com ele parado, mi-
lhares de famílias estão sem água nas 
torneiras. 

Para ter água em casa, os mora-
dores aproveitaram a chuva que caiu 
na cidade na madrugada e manhã de 
segunda-feira, 9. 

Segundo informações apuradas 
pelo Jornal do Vale, a bomba foi retira-
da na tarde desta terça-feira do poço 
e durante o dia de hoje será analisada 
para saber o que causou a falha. Os 
moradores esperam que o problema 
seja resolvido o quanto antes. 

NOTA 
Informamos a todos os clien-

tes que o motivo da precariedade da 
água nos bairros como Centro, Oscar 
Romero, Sorriso, Palmeira, Cibrazem 
e adjacências, é devido a parada do 
poço P-1, localizado no bairro Sorriso. 

Tivemos problema em 3 poços 
simultaneamente nas últimas sema-
nas: P1 - Sorriso, P2- Centro, P6- Pi-
tombeira. A equipe finalizou o serviço 
na tarde do último sábado, deixando 
em funcionamento os poços P2 e P6. 
No entanto, na noite de quinta-feira o 
poço do Sorriso apresentou falha na 
bomba e por isso, nao pode ser no-
tado o funcionamento desde sexta do 
poço localizado no Centro. 

Hoje a equipe já está trabalhan-
do no poço P1, localizado no Bairro 
Sorriso, sem medir esforços para so-
lucionar a falta de água. 

Portanto, contamos com a com-
preensão dos clientes.

Att - Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Maranhão – CAEMA

POPULAÇÃO 
PINDAREENSE SEGUE SEM 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

População do Centro e de outros bairros está sofrendo com o problema no abastecimento de água

Um tiroteio em 
um bar localizado na 
praça da rodoviária as-
sustou moradores que 
trafegavam no local na 
noite deste domingo, 
a ação foi registrada 
por câmeras de segu-

rança sendo divulgada 
em redes sociais.

Nas imagens é 
possível ver um ho-
mem chegando ao 
estabelecimento em 
uma moto Broz Ver-
melha, de capacete, 

ele sai do veículo dei-
xando ele ligado, logo 
na porta e já come-
çar a efetuar dispa-
ros, logo em seguida, 
é possível ver ele re-
cuando, o que segun-
do informações, pode 

Tiroteio em Bar na praça da 
rodoviária deixa moradores 
assustados em Bom Jardim

Tentativa de homicídio ocorreu na noite do último domingo

ter sido uma reação 
da vítima que estava 
no BAR, ela chega a 
tropeçar e cair, não há 
informações se ele foi 
atingindo.

Segundo teste-
munhas, foram efe-
tuados cerca de 7 
tiros, e após alguns 
segundo, o suspeito 
sobe no veículo e sai 
em direção a BR 316.

Segundo infor-
mações do Hospital, a 
vítima foi encaminha-
da para Santa Inês, e 
apenas um dos tirou 
acertou um dos dedos 
dele.

www.obomja .
com
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De acordo com a Polícia Rodoviária 
Federal de Santa Inês os 300kg de pasta 
base apreendida na tarde desta terça-fei-
ra, 10, na BR-222, em Santa Inês, causou 
um prejuízo de R$ 36 milhões ao crime or-
ganizado. 

"A equipe minuciosamente olhou a 
carga do veículo, levou até uma borracha-
ria e encontrou a substância e em seguida 
foi encaminhada junto com o veículo para 
polícia judiciária", disse o chefe da PRF em 
Santa Inês, Wanderson Carlos.

A apreensão
Na tarde desta terça-feira, 10, a Polí-

cia Rodoviária de Santa Inês realizou uma 
das maiores apreensões de drogas do ano 
no Estado do Maranhão. 

Foram encontrados dentro de pneus 
de caminhão que estavam em uma carro-
ceria de uma caminhonete cerca de 300kg 
de pasta base em 260 tabletes. 

O material foi encontrado após a equi-
pe da PRF abordar o condutor do veículo 
que transportava a droga dentro de Pneus, 
na BR 222, em Santa Inês. 

Foi a maior apreensão de pasta base 
na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal 
em Santa Inês.

PRF DE SANTA INÊS APREENDE 300KG DE 
PASTA BASE AVALIADA EM R$ 36 MILHÕES

Policiais foram até uma borracharia 
para retirar as drogas dos pneus

260 tabletes estavam 
escondidos nos pneus

A Polícia Civil do Maranhão, 
por intermédio da 7ª Delegacia 
Regional de Santa Inês/MA e De-
legacia de Pindaré Mirim, com o 
apoio do 2º Distrito Policial de 
Bacabal, deu cumprimento na 
manhã desta terça-feira, dia 10, 
a mandado de prisão preventiva 
expedido pela 2ª Vara Criminal 
de Bacabal - MA em desfavor de 
um indivíduo identificado como 
Ivaldo, de 61 anos, natural de 
Vitoria do Mearim, crime ocorri-
do no ano de 2001 em Lago Açú.

Narra os fatos apurados em 
Inquérito Policial que o denun-

ciado é suspeito de ter pratica-
do um homicídio qualificado e 
lesão corporal contra duas víti-
mas.

Após as comunicações de 
praxe, o preso será encaminha-
do para a Unidade Prisional de 
Santa Inês, onde deverá perma-
necer à disposição do Poder Ju-
diciário. 

A Policia Civil agradece a 
sociedade e pede que continue 
prestando informações, em San-
ta Inês, através do Whatsapp 
Denúncia (98) 987107830, é as-
segurado o sigilo.

Em Pindaré Mirim, Polícia 
Civil cumpre mandado de 

prisão por homicídio

Foto: Arquivo/Polícia Civil

No último sábado (07), em de-
fesa do cidadão, a Polícia Civil do Ma-
ranhão, deu cumprimento ao manda-
do de prisão preventiva em desfavor 
de um homem, pelo cometimento de 
crime de homicídio qualificado por 
motivo fútil, em Bom Jesus das Sel-
vas. A execução da prisão foi realizada 
pela Delegacia do Município, vincula-
da com a Delegacia Regional de Buri-
ticupu.

De acordo com o delegado Jes-
sé Soares, Narra –se o inquérito poli-
cial, que a vítima foi morta a golpes 
de faca, teve o corpo amarrado com 
cordas, foi enrolado em uma rede de 
dormir e carbonizado em uma forna-

lha de carvoaria.
Policiais Civis do município di-

ligenciaram rapidamente rondas na 
cidade, e conseguiram localizar e 
prender o principal suspeito pela prá-
tica do crime, que encontrava –se, no 
centro da cidade, na residência de sua 
sogra.

O Homem foi encaminhado 
para a delegacia, após os procedi-
mento legais, o detido foi recambia-
do para a unidade prisional de Santa 
Inês. As investigações prosseguirão 
com a finalidade de localizar e pren-
der possível participação na ação cri-
minosa contra a vítima.

ASCOM PC/MA

Polícia prende homem 
por homicídio em 

fornalha de carvoaria em 
Bom Jesus das Selvas

De acordo com a polícia, a vítima foi morta a golpes de faca, teve o corpo amarrado, foi 
enrolado em uma rede de dormir e carbonizado em uma fornalha de carvoaria
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Foi deflagrada a operação 
‘Tambaqui’, nesta terça-feira (10), 
pela polícia Federal. A ação que 
teve como objetivo uma organi-
zação que era especializada em 
crimes previdenciários. As ativi-
dades aconteciam nas cidades de 
Teresina-Pl e em Caxias-MA.

Foram cumpridos, nessa 
ocasião, cinco mandados de pri-
são temporária, dois de prisão 
preventiva, além de 10 manda-
dos de busca e apreensão.

A quadrilha é investigada é 
suspeito de causar um prejuízo 
de mais de R$ 772 mil ao INSS, 
por meio da obtenção de vanta-
gens ilícitas decorrentes de sa-
ques e realizações de emprésti-
mos consignados em benefícios 
previdenciários de pessoas fale-
cidas.

“No decorrer das investi-
gações já foram identificados 68 
benefícios atrelados à Organi-
zação criminosa, dos quais já se 
confirmou que em 24 deles o be-
neficiário é uma pessoa já faleci-
da”, informou a Polícia Federal.

Ainda segundo a PF, o pre-
juízo com o pagamento destes 
benefícios será estimado do 
INSS, com base na expectativa 
de vida do brasileiro segundo o 
IBGE, seria superior a R$ 10 mi-
lhões.

Foi determinado o bloqueio 
judicial das contas bancárias dos 
CPFs de duas pessoas envolvidas 
nas fraudes identificadas e a sus-
pensão judicial de 31 benefícios 
fraudulentos comprovados, a pe-
dido da Polícia Federal.

Os suspeitos poderão res-
ponder pelos crimes de Organiza-
ção Criminosa, Uso de Documen-
to Falso, Estelionato Majorado e 
Falsidade Ideológica.

Tambaqui, o nome decor-
rente da operação é mediante as 
conversas em que os investiga-
dos nomeavam os benefícios dos 
previdenciários.

Os trabalhos da operação 
acontecem em parceria com a 
Coordenação Geral de Inteligên-
cia Previdenciária e Trabalhista 
(CGINT).

Quadrilha responsável 
por mobilizar benefícios 

de pessoas falecidas é 
desmanchada pela PF

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa. (Foto: Reprodução)

Maranhão: 3 mil 
crianças registradas 

só com o nome da mãe
Muitas mulheres maranhenses 

tiveram motivos em dobro para co-
memorar: são mãe e pai ao mesmo 
tempo. Dados inéditos levantados 
pelos Cartórios de Registro Civil do 
Maranhão apontam que nos quatro 
primeiros meses deste ano foram re-
gistradas 3.312 crianças somente com 
o nome materno, o segundo maior 
número absoluto e maior percentual 
para o mesmo período desde 2018.

Os dados ganham ainda mais re-
levância quando se observa que 2022 
registrou o segundo menor número 
de nascimentos para o período, to-
talizando 29.757 recém-nascidos, ou 
seja, 11,13% do total de recém-nas-
cidos no país tem apenas o nome da 
mãe em sua certidão de nascimento.

Comparado ao mesmo período 
de 2018, quando nasceram 26.359 
crianças e 2.651 delas foram registra-
das somente com o nome materno, 
o número de mães solos cresceu 661 
registros, o que equivale a um au-
mento de 1,1%.

Os dados estão disponíveis no 
novo módulo do Portal da Transpa-
rência do Registro Civil, denominado 
Pais Ausentes, lançado no mês de 
março, e que integra a plataforma 
nacional, administrada pela Associa-
ção Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que 
reúne as informações referentes aos 
nascimentos, casamentos e óbitos re-
gistrados nos 7.654 Cartórios de Re-
gistro Civil do Brasil, presentes em to-
dos os municípios e distritos do país.

Na série histórica dos quatro 
primeiros meses do ano, o número 
de mães solos em 2022 só fica atrás 
de 2019, quando foram registrados 
3.406 recém-nascidos somente em 
nome da mãe no período, diante de 
um total de 34.203 nascimentos, 
4.446 mil registros a mais do que o to-
tal de nascimentos deste ano.

Já em 2020 foram 2.964 crian-
ças registradas somente em nome da 
mãe, enquanto em 2021 este número 
totalizou 3.031 registros.

Nos quatro primeiros meses deste ano foram registradas 3.312
 crianças somente com o nome materno. (Foto: Reprodução)

“Eu estou atento aos sinais”. 
Com essa frase de alerta, o Tribunal 
de Justiça do Maranhão (TJMA) inicia 
campanha de sensibilização e mobi-
lização no combate a violência sexual 
infantil, em alusão ao Dia Nacional de 
combate ao abuso e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes, em 18 
de maio.

A campanha de 2022 – organi-
zada pela Coordenadoria da Infância 
e Juventude (CIJ), em parceria com o 
Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) –  visa alertar aos sinais 

que podem ser indícios de abuso e 
violência sexual contra crianças e ado-
lescentes, com a divulgação nas mídias 
sociais do Tribunal (@tjmaoficial) e 
disponibilização de material para do-
wnload, além de sinalizar o canal “Dis-
que 100” para a denúncia. 

De acordo com os dados da Ou-
vidoria Nacional de Direitos Humanos 
(ONDH), de julho de 2020 a dezembro 
de 2021, foram recebidas 121.700 de-
núncias de violações de direitos huma-
nos que envolvem vítimas entre 0 e 19 
anos. Os dados foram extraídos dos 

Campanha alerta sobre sinais para 
identificar abuso sexual de crianças

serviços do Disque 100 e do Ligue 180.
Segundo informações da CIJ,  o 

desenvolvimento do tema  “Eu estou 
atento aos sinais” compreende colocar 
a sociedade, a família, o Estado e o in-
divíduo como responsáveis pela prote-
ção integral, assegurada às crianças e 
adolescentes e os meios para viverem 

sem violência (artigo 227 da Constitui-
ção Federal). 

O pronome “Eu” no início da fra-
se foi propositalmente escolhido com 
o objetivo de todos os cidadãos e cida-
dãs perceberem-se como responsáveis 
e, portanto, incluírem-se como agen-
tes nessa garantia de direitos.
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O governador do Maranhão, Carlos Brandão 
(PSB), anunciou em coletiva nesta terça-feira (10), a 
programação oficial do São João do Maranhão para 
2022. Ao todo, serão 60 dias de programação juni-
na e a promessa, é que esta edição seja 'a maior do 
Brasil'.

Serão investidos R$ 25 milhões na programa-
ção e a expectativa, é que gere um lucro de R$ 100 
milhões. Serão mais de 500 atrações juninas que 
irão se apresentar em mais de 70 arraiais espalha-
dos em todo o Maranhão.

O pontapé inicial da programação junina 
acontece em 27 de maio, com um cortejo. Mais de 
30 grupos artísticos do Maranhão vão fazer parte 
da programação.

Em preparação para o São João, estão sendo 
realizados, todos os domingos, um 'aquecimento' 
para o período com a apresentação de grupos ar-
tísticos na Concha Acústica da Lagoa da Jansen, em 
São Luís. A programação segue até o inicio da pro-
gramação oficial.

Carlos Brandão informou que neste ano que 
já repassou 30% do cachê das atrações credencia-
das que irão se apresentar na temporada junina em 
arraiais realizados e apoiados pelo Estado.

Arraiais
Na Grande Ilha de São Luís, serão mais de 20 

arraiais oficiais que vão receber atrações juninas. 
Segundo o governo, a programação oficial, deve 
acontecer entre 2 a 31 de julho, de quinta-feira a 
domingo, para a maioria dos arraiais.

Dentre os espaços que vão receber as atra-
ções juninas na Grande Ilha, estão o Arraial do 
IPEM, Ceprama, Praça Nauro Machado, Vila Pal-
meira, Lagoa da Jansen, Convento das Mercês, Li-
berdade, Cidade Operária, Maiobão, São José de Ri-

bamar, Itaqui-Bacanga, Zona Rural em um shopping 
privado de São Luís.

Neste ano, o público evangélico também terá 
uma programação junina especial, com o Arraial do 
Povo de Deus, que acontece no Parque do Range-
dor, entre os dias 1° e 2 julho.

Veja, abaixo, a programação dos eventos e ar-
raiais para o São João 2022:

• 27 de maio: Cortejo (Abertura da programa-
ção do São João do Maranhão);

• 2 de junho a 2 de julho: Arraial da Vila Pal-
meira;

• 2 a 5 junho e 9 a 12 de junho: Arraial do Ce-
prama;

• 11 a 30 de junho: Arraial da área Itaqui-Ba-
canga;

• 11 de junho a 03 de julho: Arraial da Praça 
Nauro Machado;

• 11 de junho a 10 de julho: Arraial do IPEM;
• 16 de junho a 03 de julho: Arraial da Zona 

Rural;
• 16 a 19 de junho: Arraial da Liberdade;
• 16 a 19 de junho e 23 e 26 de junho: Arraial 

da Cidade Operária e do Maiobão;
• 29 de junho: São Pedro
• 30 de junho: São Marçal
• 01 e 02 de julho: Arraial do Povo de Deus 

(Parque do Rangedor);
• 02 e 03 de julho: Arraial de São José de Ri-

bamar;
• 07 a 10 de julho e 14 a 17 de julho: Arraial 

da Lagoa da Jansen;
• 14 a 31 de julho: Arraial do Shopping da 

Ilha;
• 21 a 24 de julho: Arraial do Convento das 

Mercês

Após dois anos sem festa, Maranhão 
terá 60 dias de programação oficial 

no São João em 2022

São João do Maranhão faz uma mistura de ritmos em arraiais de São Luís. — Foto: Divulgação/Gilson Teixeira

As inscrições para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) começaram nesta ter-
ça-feira (10) e podem ser realizadas até o dia 
21 de maio. Pela primeira vez, os interessados 
em participar do exame podem efetuar o pa-
gamento da taxa de inscrição por meio de PIX 
e cartão de crédito.  

O resultado dos recursos para isenção da 
taxa de inscrição já está disponível na Página 
do Participante. O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) ressalta que a aprovação dos pedidos 
não garante a inscrição no exame.

A taxa de inscrição para o Enem 2022, 
versões digital ou impressa, foi mantida no 
valor de R$ 85. O período para efetuar o pa-
gamento se encerra em 27 de maio. A partici-
pação no exame apenas será garantida apenas 
após a confirmação do pagamento da taxa.

O pagamento da taxa de inscrição tam-
bém poderá ser feito por meio do tradicio-
nal boleto, que deve ser gerado na Página do 
Participante e pago em qualquer banco, casa 
lotérica, aplicativos bancários ou agência dos 
Correios, obedecendo aos critérios estabele-
cidos por esses correspondentes bancários e 
respeitando os horários de compensação.

Já os interessados em fazer o Enem 2022 
que obtiveram a isenção da taxa devem reali-
zar a inscrição na Página do Participante, mas 
não precisam efetuar o pagamento para con-
firmar a participação.

Provas
As provas serão realizadas nos dias 13 e 

20 de novembro. A aplicação dos testes im-
pressos seguirá o horário de Brasília. A abertu-
ra dos portões será às 12h, e o fechamento às 
13h. O início das provas será às 13h30. No pri-
meiro dia de Enem, o término das provas será 
às 19h. No segundo dia de testes, às 18h30.

Começam as 
inscrições para 

o Enem 2022

O exame será constituído de quatro provas objetivas e uma reda-
ção em língua portuguesa. (Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr)

O governador 
do Maranhão, Car-
los Brandão (PSB), 
anunciou na manhã 
desta terça-feira (10) 
a formação de 270 

policiais nomeados 
por Flávio Dino (PSB) 
antes dele deixar o 
governo em março.

Na ocasião, 
Flávio Dino anun-

ciou a nomeação de 
300 concursados da 
Polícia Militar. Des-
tes, 274 “passarão 
a pronto”, ou seja, 
concluíram o cur-

Carlos Brandão anuncia 
formação de mais 270 

policiais militares
Novos PMs vão reforçar segurança no São João e depois 

serão enviados para municípios maranhenses. (Divulgação)

so de formação de 
soldado e já traba-
lharão no período 
de São João em São 

Luís.
O anúncio foi 

feito durante coleti-
va de imprensa para 

tratar do São João 
do Maranhão, no 
Palácio dos Leões. 

“Nós estamos 
chamando, e os pri-
meiros vamos ficar 
aqui em São Luís, 
no São João, mas 
depois serão distri-
buídos para outros 
municípios, para for-
talecer a polícia e a 
segurança no nosso 
estado", destacou.
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