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MURTA

MONITORAMENTO,
ALARME,

CFTV
E CERCA ELÉTRICA

SERVIÇOS DE:

MPERATRIZI

CONFIÁVEIS: SÓ NA MURTA Rua Paraíba, 762 � Imperatriz - MA
Fone: 3524-1487

Residência Médica no Hospital dos
Servidores do Estado Rio de Janeiro

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona - Espanha

Cardiologia • Clínica Médica

CRM -MANº 382

Dr. Claumir Barros Simões

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

Pronto Socorro Clínico e Cardiológico
SOCOR

3525-0096/3525-2999
Celular e WhatsApp

98802-0114

Marwelblog
Por Moreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

ANIVERSÁRIO NAS ARÁBIAS
Parabéns para o atleta profissional, Rayllan

Azevedo, pelo seu aniversário ocorrido dia
12 de abril, Rayllan depois de subir o Hajer
pra primeira divisão do campeonato da Ará-
bia, foi contratado pelo time, Al-Orobah-Fc
e também subiu à Agremiação pra primeira
divisão, Rayllan iniciou sua vida no futebol
treinando no Marwel no 50° BIS, na foto
Rayllan aparece com o seu amigo Marcos
Vinicius, funcionário público conhecido
como Esquerdinha.

PARABÉNS
EXÉRCITO BRASILEIRO
Em memória à batalha de Guararapes que

ocorreu em 19 de abril de 1648 no estado de
Pernambuco, foi criado o Exército Brasileiro,
toda a programação do Marwel Esporte Clu-
be no dia 19, será em homenagem a nossa
querida força armada terrestre.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns para o juiz de direito, Genivaldo

Pereira, pelo seu aniversário na próxima ter-
ça-feira 19 de abril, na foto nosso Magistrado
aparece com o atleta Aécio, depois de profe-
rir uma palestra para os mirins do Marwel no
quartel do 50° BIS.

SEDEL
Destaque para o secretário de esportes da

SEDEL Luiz Gonzaga, por todo o apoio 100%
para todo o esporte de nossa Imperatriz, na
foto nosso capacitado secretário apoia o atle-
ta do Marwel ,o Venezuelano, Eliester Josué
Lujan Moreno, vale o registro.
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CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

 Auxiliar de Carga e descarga
- Técnico em Informática
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Secretária de Educação
- Vaqueiro
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Vendedor Externo que possua motocicleta e carro

próprio e resida em Carolina.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

A Caixa começa a pagar
ontem (14) a parcela de abril
do Auxílio Brasil aos benefi-
ciários com Número de Ins-
crição Social (NIS) de final 1.
O valor mínimo do benefício
é R$ 400. As datas seguem o
modelo do Bolsa Família, que
pagava nos dez últimos dias
úteis do mês.

O beneficiário poderá con-
sultar informações sobre da-
tas de pagamento, valor do
benefício e composição das
parcelas em dois aplicativos:
Auxílio Brasil, desenvolvido
para o programa social, e Cai-
xa Tem, usado para acompa-
nhar as contas poupança digi-
tais do banco.

Atualmente, 17,5 milhões
de famílias são atendidas pelo
programa. No início do ano, 3
milhões foram incluídas.

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também é

pago hoje às famílias inscri-

Um e-mail criado por gol-
pistas circula na internet com
o provável intuito de roubar
dados das pessoas ou instalar
programas maliciosos nos
computadores. Os golpistas,
desta vez, procuram, priorita-
riamente, enganar os inscritos
no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem).

“Identificamos que ocorreu
um erro na emissão do cartão
de inscrição do candidato com
o email @radiobras.gov.br ca-
dastrado em nosso sistema,
podendo resultar no cancela-
mento de sua inscrição em até
48 horas. Evite o bloqueio do
seu cadastro pois o Enem é a
única forma de ingresso para
2015 em faculdades públicas,
requisições para PROUni, Fies

O partido União Brasil, cri-
ado a partir da fusão do PSL
e do DEM, oficializou nesta
quinta-feira (14) o nome do
deputado federal Luciano Bi-
var como pré-candidato à Pre-
sidência da República. A de-
cisão foi anunciada após reu-
nião virtual da direção nacio-
nal da legenda.

“A partir de agora, confor-
me combinado previamente, o
União Brasil se reunirá com
os demais partidos que com-
partilham os mesmos ideais e

O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do
benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil e Caixa Tem

Caixa começa a pagar parcela de abril do Auxílio Brasil
Pagamento do Auxílio Gás também já foi iniciado

Marcello Casal / ABr

tas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico),
com NIS final 1. O benefí-
cio segue o calendário regu-
lar de pagamentos do Auxí-
lio Brasil.

Com duração prevista de
cinco anos, o programa bene-
ficiará 5,5 milhões de famílias
até o fim de 2026, com o pa-
gamento de 50% do preço
médio do botijão de 13 quilos,
conforme valor calculado pela
Agência Nacional do Petróleo
(ANP). Pago a cada dois
meses, o Auxílio Gás tem or-
çamento de R$ 1,9 bilhão para
este ano.

Só pode fazer parte do pro-
grama quem está incluído no
CadÚnico e tenha pelo menos
um membro da família que
receba o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa
definiu que a mulher respon-
sável pela família terá prefe-

rência, assim como vítimas de
violência doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem três

benefícios básicos e seis su-
plementares, que podem ser
adicionados caso o beneficiá-
rio consiga emprego ou tenha
filho que se destaque em com-
petições esportivas, científicas
e acadêmicas.

Podem receber o benefício
as famílias com renda per ca-
pita até R$ 100, consideradas
em situação de extrema po-
breza, e até R$ 200, em con-
dição de pobreza.

A Agência Brasil elabo-
rou guia de perguntas e res-
postas sobre o Auxílio Bra-
sil. Entre as dúvidas que o
beneficiário pode tirar estão
critérios para integrar o pro-
grama social e detalhamen-
to dos nove tipos diferentes
de benefícios. (Agência
Brasil)

União Brasil indica Luciano Bivar
como pré-candidato à presidência

Decisão foi anunciada após reunião virtual entre dirigentes do partido

Com a indicação oficial, Bivar se torna uma das opções
desse grupo de partidos para ser o candidato a

presidente ou vice na chapa

Abr/Marcelo Camargo

projetos em busca de um nome
de consenso”, informou o par-
tido, em nota oficial.

O União Brasil tem dialo-
gado com um grupo que par-
tidos, formado pelo MDB,
PSDB e Cidadania, na cha-
mada terceira via, para a con-
solidação de uma aliança elei-
toral para o pleito de outubro.
Em reunião na semana pas-
sada, os presidentes desses
quatro partidos anunciaram
que vão definir um nome de
consenso para disputar a cha-

pa presidencial.
Com a indicação oficial,

Bivar se torna uma das op-
ções desse grupo de partidos
para ser o candidato a presi-
dente ou vice na chapa. Além
dele, o ex-governador de São
Paulo João Doria foi indica-
do pelo PSDB como pré-
candidato. Pelo MDB, o
nome indicado é o da sena-
dora Simone Tebet.

“Para facilitar esse diálogo,
na condição de pré-candida-
to, Bivar se afastará da mesa
de negociações e deixará essa
tarefa a cargo do vice-presi-
dente nacional do União, An-
tônio de Rueda, do líder do
partido na Câmara, Elmar
Nascimento, e do líder do par-
tido no Senado, [Davi] Alco-
lumbre”, conclui a nota oficial
do partido, ao mencionar as
negociações.

O União Brasil é o partido
para o qual se filiou o ex-juiz
Sergio Moro, outro nome que
também pleiteava uma can-
didatura presidencial. Com a
indicação de Bivar pelo par-
tido, Moro agora só deve ter
espaço para uma candidatu-
ra ao Senado ou à Câmara
dos Deputados pelo estado de
São Paulo, para onde trans-
feriu seu domicílio eleitoral.
(Pedro Rafael Vilela / Agên-
cia Brasil)

Golpe na internet usa mensagem
sobre Enem para enganar usuários

e outros programas aos quais
o Governo Federal oferece a
população”, consta no e-mail.

Algumas divergências po-
dem causar estranhamento ao
destinatário do e-mail, como o
uso do endereço eletrônico da
Radiobras, empresa extinta que
deu lugar à Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) em 2007.

Outro motivo para acredi-
tar ser um golpe é que não foi
encontrada a nota oficial nº
12838-2014, lançada pela as-
sessoria de imprensa do Mi-
nistério da Educação (MEC)
sobre candidatos com erros
em no cadastro, como consta
na mensagem.

Como em diversos e-mails,
cujo objetivo é se apropriar de
dados de terceiros, os golpis-

tas pedem que as pessoas pre-
encham um formulário com
seus dados ou de parentes. O
texto mostra isso claramente:
“Preencha manualmente o
recadastramento passo a pas-
so e normalize já sua situação
(repare que algum parente
pode ter usado seu email para
cadastro de informações).
Segue abaixo o link para con-
sulta e regularização do seu
cadastro.”

Golpes parecidos com esse
são frequentes na internet,
principalmente pela curiosida-
de que essas mensagens des-
pertam nas pessoas. O ideal
é ficar atento, instalar antiví-
rus no computador e não abra
e-mails considerados suspei-
tos. (Agência Brasil)

Resolução foi assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Criada Frente Parlamentar pelo
Controle de Armas e Munições
Resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União

Foi publicada ontem (14) no
Diário Oficial da União a pro-
mulgação da Resolução do
Senado Federal nº 14, de 2021,
que institui a Frente Parlamen-
tar pelo Controle de Armas e
Munições, pela Paz e pela
Vida (FP-Controle).

Segundo a resolução, assi-
nado pelo presidente da Casa,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
“o grupo tem como finalidade
promover amplo debate sobre
controle de armas e munições
no âmbito do Congresso Naci-
onal e formular, aprimorar e
apresentar proposições que
tratem de providências direci-
onadas ao controle de armas e
munições e ao regulamento das
limitações de autorizações para
compra, transporte, porte, uso
e registro de armas de fogo”.

Outra atribuição da Frente
Parlamentar, que pode ter
como integrantes parlamenta-
res, instituições, organizações
sociais, entidades da socieda-
de civil e instituições policiais
e militares interessadas, é pro-
mover e difundir, por todos os
meios de comunicação social,
a conscientização dos benefí-
cios sociais gerados pelo con-
trole de armas e munições.

“A FP-Controle reger-se-á
pelas disposições do Regi-
mento Interno do Senado Fe-
deral aplicáveis ao seu funci-
onamento, por regulamento
interno e pelas demais dispo-
sições legais incidentes, sen-
do suas deliberações tomadas
pela maioria absoluta de sua
composição”, define a resolu-
ção. (Agência Brasil / Por
Karine Melo)

Divulgação/Reuters/Diego Vara
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