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VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTEL REDENÇÃO, COM 960 m2  QUADRA-
DOS, LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-
TELO COM ALAGOAS, SETOR RODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

Hoje você pode
estar muito en-
volvido pelos
seus ideais e por

aquilo em que você acredita. É um dia
em que é preciso observar, rever e
planejar bem. Pode ser interessante
se conectar com as pessoas à sua
volta porque você realmente pode
estar precisando desse apoio. É im-
portante fazer essa conexão junto
com as pessoas, senão o seu dia será
extremamente agressivo. Seja flexí-
vel para se tornar mais fortalecido.

Tome cuidado
com o barulho
mental, ou seja, a
ansiedade. Hoje

ela chega muito forte, deixando você
com sensação de incapacidade. Peça
ajuda, mas tome um distanciamento
das coisas e veja tudo por uma outra
perspectiva, com mais sabedoria e
sem se deixar levar pela impotência
das situações. Não permita que algo
externo tire a sua força e o seu foco,
pois você poderá acabar em uma si-
tuação de frustração e impotência.

Hoje é preciso
persistir. É impor-
tante que você
seja a contribui-

ção para todos os colegas, pois você
está mais centrado do que os outros
signos por causa da Lua no seu sig-
no, que te deixa mais popular e com
foco, fazendo com que você contri-
bua ativamente e de forma equilibra-
da com o entorno. Você está sendo
um ponto de apoio importante no dia
de hoje. É importante ficar equilibra-
do e manter a sua luz.

Tome cuidado
com a teimosia.
Hoje o dia está
lento, moroso e é

preciso trabalhar a sua paciência. Há
negócios ou problemas difíceis para
gerenciar, mas você tem condições
de resolvê-los, porém é preciso mu-
dar o seu paradigma mental, ou seja,
fazer de uma forma diferente, ver as
coisas a partir de uma nova perspec-
tiva. Reflita um pouco mais neste dia
para ter um pensamento mais claro.

Hoje você está
com muita capaci-
dade de discerni-
mento e de pensar

antes de escolher. É importante, em
um dia caótico como hoje, saber o
que fazer, pois você poderá perder
energia e o que você construiu até
então, tornando-se uma pessoa tóxi-
ca, que quer tudo do seu jeito. É pre-
ciso combater esse lado egóico, pois
é um dia muito importante para con-
tribuir com o entorno. Tome cuidado
com situações ilusórias.

É importante
combater a pre-
guiça e os dra-
mas emocionais.

Tome cuidado com uma persistên-
cia emocional negativa, pois pode-
rá ser um dia inquieto. Se comba-
ter essas interferências emocio-
nais, será um dia positivo, susten-
tando a sua força, permitindo que
você vá atrás do que deseja. É um
dia em que pode ter inspiração es-
piritual, proteção e ideias criati-
vas, fazendo com que os seus pla-
nos se revivam dentro de você. Va-
lorize os afetos reais.

Hoje é necessário
diminuir o ritmo
para não ficar
com uma sensa-

ção que mistura cansaço e caos. É
importante perceber que o dia come-
ça com certa energia, então aprovei-
te isso para fazer o máximo de coisas
possível, pois no final do dia poderá
ter a sensação de não conseguir fa-
zer mais nada e ficar com a sua cabe-
ça extremamente exaurida. Solte,
descentralize e peça ajuda para o dia
não ser tão pesado.

Dia em que você
tem que susten-
tar, por mais difí-
cil que seja, o seu

equilíbrio e a sua harmonia, pois po-
derá ser um momento muito compli-
cado, cheio de altos e baixos, no qual
nada está bom. Mantenha o seu cen-
tro e não se deixe levar pelas coisas
que estão acontecendo à sua volta,
pois poderá se envolver em várias
disputas e brigas. É um dia em que
você precisa ter certa impessoalida-
de. Foque na sua família, principal-
mente nos filhos, se tiver.

Vigilância e aten-
ção às suas atitu-
des. Você pode
se sentir produti-

vo, mas está realizando coisas para
satisfazer apenas os seus desejos
pessoais, sustentando ciúme, ilusões
e inveja. Tome cuidado com essas
emoções negativas, pois você pode-
rá ficar tóxico. Hoje, Marte está co-
nectado a Saturno, então mentiras
vêm à tona, portanto não queira sus-
tentar uma fachada. Faça um esfor-
ço para se harmonizar consigo mes-
mo e com o entorno.

Dia para retomar
os talentos que
estavam perdidos,
deixados de lado.

Pode acontecer o florescimento de
uma ideia, do seu lado mais amoroso,
o que pode fazer você se sentir mais
doador e generoso. O lado negativo é
que você deve tomar cuidado com pro-
messas e pessoas que podem querer
te manipular. Quanto mais conectado
ao seu lado generoso, mais você con-
seguirá se desvencilhar e se proteger
de pessoas desonestas e más.

Dia para se manter
seguro. Não faça
nada que seja ar-
riscado e se man-

tenha em um lugar seguro, levando
segurança também para as suas re-
lações, pois elas estão muito ativas
no dia de hoje. Se não sabe o que fa-
zer ou o que falar, não ajude nem atra-
palhe. Fique na sua e se mantenha em
segurança. Hoje também não é um dia
para gastos e falação. É um dia para
manter o equilíbrio e a harmonia.

Existe certa popu-
laridade, mas é pre-
ciso tomar cuida-
do com as ilusões,

achando que está em movimento,
quando esse movimento não existe.
Para evitar esse tipo de coisa, con-
verse e se aproxime das pessoas.
Para ter sucesso e domínio do que
está acontecendo, é preciso fazer
uma troca, e isso fará com que o seu
dia seja mais positivo. Fora isso, você
poderá receber notícias e ver situa-
ções novas chegando.

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 -MA Nº 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

3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz
Fórum Min. Henrique de La Roque Almeida

Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, Imperatriz/MA.,
CEP 65.900-440

Fone/whatsapp: (99) 3529-2025 e-mail:
varacrim3_itz@tjma.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO: 0009184-45.2016.8.10.0040
PRAZO DE: 15 (quinze) dias.

O Excelentíssimo Senhor Dr. José Jorge Figueiredo
dos Anjos Júnior, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal
da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da
lei, etc.

Faço saber ao(a) réu(ré) ANTONIO FLAVIO PEREIRA
BRASILEIRO, brasileiro, nascido em 29/01/1991, natural de
Presidente Vargas/MA, portador do RG n°. 034772092008-7
SSP/MA e do CPF n°. 602.771.833-16, filho de Antônio dos
Reis Silva Brasileiro e Maria Vanda Pereira Castro, atualmen-
te em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré supracitada, para que
a mesma responda a acusação por escrito, por infrigência do
Art. 157, § 2º, II, do CPB, no prazo de 10 (dez) dias, onde sua
defesa poderá alegar preliminares e tudo que interessa a sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar pro-
vas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e re-
querendo as suas intimações, na conformidade da lei nº 11.719/
2008. Em caso de não apresentação no prazo legal, ser-lhe-á
nomeado Defensor Público.

ADVERTÊNCIAS: A parte ré não comparecendo, nem
constituindo advogado para sua defesa, o processo e o curso
prescricional serão suspensos, podendo haver produção an-
tecipada de prova e decretação de prisão preventiva (Art.
366, do CPP).

Dado e passado nesta 3ª Secretaria Judicial Criminal, aos
05 de Abril de 2022. Eu, nmcosta, auxiliar judiciária, digitei, e
eu Ana Lorena Orsano Dias, Secretária Judicial, conferi.

José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior
Juiz de Direito Titular

da 3ª Vara Criminal

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ
end: Rua Rui Barbosa, s/n, Centro - CEP: 65.900-440

fone: (99) 3529-2021 / e-mail: varacrim2_itz@tjma.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 DIAS

O Excelentíssimo Senhor Marcos Antonio Oliveira, Juiz de Direito Titular
da 2a Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma
da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramitam os autos da Ação Penal nº
10-21.2021.8.10.0045 e, especialmente aos réus: FÁBIO DA CONCEIÇÃO DE
LIMA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/10/1995, filho de Jovenilde
da Conceição, inscrito no CPF: 014.709763-04, residente na rua Quintino Bo-
caiuva, nº 408, Bom Sucesso, nesta cidade e ALAN PATRICK LEAL OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, nascido aos 17/06/1998, filho de Edneuda Leal Sousa Silva,
inscrito no CPF: 613.193.823-71, AMBOS ATUALMENTE EM LOCAL IN-
CERTO E NÃO SABIDO.FINALIDADE:

Ficando o sentenciado supra INTIMADO da respeitável sentença prolata-
da em,conforme parte dispositiva adiante transcrita: �[...] Isto posto, com
fulcro nos art. 107, IV, do Código Penal, art. 30 da Lei de Drogas e parecer
ministerial presente no ID 60773728, declaro extinta a pretensão punitiva estatal
e, por conseguinte, extinta a punibilidade do denunciado Alan Patrick Leal de
Oliveira em face da imputação tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, bem como
não recebo a denúncia e, após a preclusão desta decisão, determino o arqui-
vamento dos autos, devendo ser dado baixa na distribuição observando as de-
mais cautelas de estilo [...]�.

SEDE DO JUÍZO:
2ª VARA CRIMINAL � Fórum �Min. Henrique de La Rocque Almeida�, sito

à Rua Ruy Barbosa, s/nº, centro, Imperatriz � MA � (99) 3529 2021 � e-mail:
varacrim2_itz@tjma.jus.br

Ficando, ainda, cientificado do prazo de 5 dias, para, querendo, interpor
recurso. Secretaria Judicial da 2ª Vara Criminal, Fórum �Min. Henrique de
La Rocque Almeida�, em Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 5 de abril de
2022. Eu, ____________, Secretária Judicial, que digitei e subscrevo e,
CERTIFICO que afixei o presente edital no local de costume desta Casa de
Justiça nesta data.

Juiz MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
Titular da 2ª Vara Criminal

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE,

peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de Pronta Solução
e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora
de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desespe-
rados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força,
Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas
Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família,
atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo
resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obrigado, meu Santo
Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milheiro desta oração, para propagar os

benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamente após o
pedido.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

PREGÃO ELETRÔNICO  nº 005/2022 A Prefeitura Municipal de João
Lisboa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de confecção de próteses
dentárias. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, De-
creto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital.
Data de Abertura: 25 de Abril de 2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta
minutos), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser
consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br, no Mural
de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicita-
ção no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e
obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na
sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da
Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MAR-
COS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

SRP PREGÃO ELETRÔNICO  nº 006/2022 A Prefeitura Municipal de
João Lisboa – MA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão
Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição eventual e
futura de equipamentos de proteção individual (EPIs), insumos e testes
para COVID-19. CÓDIGO UASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº
8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 28 de Abril de 2022
às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF. O Edital
e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br, no Mural
de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicita-
ção no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e
obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00
(vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na
sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da
Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Imperatriz nº 1331,
Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MAR-
COS VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – CPL OBJETO: Reforma e amplia-
ção da casa de hospedagem Raimundo Paulino na sede do município de Sítio
Novo – MA, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE
ABERTURA: Dia 27 de Abril de 2022 às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos).
ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Glo-
bal OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site http://sitionovo.ma.gov.br/portal-
transparencia, mural de licitações do TCE https://www6.tce.ma.gov.br/sa-
cop/muralsite/mural.zul ou via e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou medi-
ante solicitação à CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM,
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas,
na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de
Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCE-
LINO – PRESIDENTE CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – CPL OBJETO: Construção de
campo de futebol no Povoado Paciência na zona rural do município de Sítio
Novo – MA, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE
ABERTURA: Dia 27 de Abril de 2022 às 10:30 hs (dez horas e trinta minutos).
ENDEREÇO: Av. Leonardo de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Glo-
bal OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consulta-
dos e obtidos gratuitamente por meio do site http://sitionovo.ma.gov.br/portal-
transparencia, mural de licitações do TCE https://www6.tce.ma.gov.br/sa-
cop/muralsite/mural.zul ou via e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou medi-
ante solicitação à CPL e o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM,
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas,
na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Leonardo de
Almeida s/n, Centro, Sítio Novo – MA. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCE-
LINO – PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – CPL OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a construção de praça e urbanização no
Povoado Serrinha ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 09:00 horas. ENDE-
REÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICI-
TAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL
e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através
de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro,
Buritirana – MA JOSÉ SOUSA AMANCIO – PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL  OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a reforma da quadra poliesportiva do Povo-
ado Centro Novo. ABERTURA: 27 de Abril de 2022 às 11:00 horas. ENDE-
REÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro – Buritirana – MA. TIPO LICI-
TAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL
e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através
de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comis-
são Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro,
Buritirana – MA JOSÉ SOUSA AMANCIO – PRESIDENTE CPL

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

- Mecânico de Veículos Leves e Pesados
- Auxiliar de Mecânico
- Mecânico de Motos
- Manicure e Pedicure
- Pedreiro
- Ajudante de pedreiro
- Auxiliar de Carga e descarga.

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.

(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486(99) 9122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Há 15 anos fora da sala de
aula, William dos Santos (31),
viu na Educação de Jovens e
Adultos (EJA) a oportunida-
de de voltar para sala de aula.
De lá para cá, o jovem conta-
biliza diversas vitórias. Saiu do
status de desempregado para
aprendiz no curso de soldador
da indústria Viena Siderúrgi-
ca, em Açailândia, e também
influenciou a sua esposa, Iara
de Araújo, a retornar e con-
cluir os estudos.

“Agradeço demais por essa
oportunidade de concluir os
estudos de forma acelerada e
dentro das minhas possibilida-
des. Após o diploma de con-
clusão de ensino médio, as
portas voltaram a se abrir e
passei a influenciar a minha
companheira, que hoje tam-

Educação e Trabalho: conheça a trajetória de estudantes jovens
e adultos, que tiveram suas vidas transformadas pela EJA

Após anos distantes das salas de aulas, alunos maranhenses contam como obtiveram sucesso por meio do programa SESI Educação de Jovens e Adultos EaD
bém conta com seu diploma e
conseguiu recolocação no
mercado de trabalho”, conta
entusiasmado William.

A educação está direta-
mente ligada ao desenvolvi-
mento de um estado e país. E
a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio
(PNAD), realizada mensal-
mente pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), revela que em épo-
cas de retração da economia,
as pessoas mais afetadas pelo
desemprego são aquelas que
possuem formação intermedi-
ária, enquanto as pessoas
com, pelo menos, ensino su-
perior completo no currículo,
sofrem menos esses impactos.

Estudar para ser alguém na
vida. O velho bordão sempre

foi ouvido repetidas vezes pe-
los pais e avós de Sandro Bas-
tos. Mas só depois de algum
tempo, veio fazer sentido para
ele que, quando jovem, aos 15
anos, abandonou a sala de
aula. Após ter retornado e
concluído, foi além, e conse-
guiu se formar em publicida-
de e propaganda, cursar pós-
graduação em restauro e con-
servação de arte sacra e, atu-
almente, aos 37 anos, assume
a cadeira de secretário muni-
cipal de Cultura, Esporte, Tu-
rismo e Juventude de Caxias.

“Eu sempre fui um adoles-
cente displicente e que re-
provou por diversas vezes. E
ter a oportunidade de passar
pela educação do SESI foi,
de fato, um momento cruci-
al em minha vida. A didática
e pedagogia empregadas é
sem dúvida um grande dife-
rencial que me fez ir em bus-
ca de mais oportunidades e
qualificação”, comemora
Sandro.

Willian, Iara e Sandro tive-
ram suas vidas transformadas
pela EJA ofertada pelo Servi-
ço Social da Indústria (SESI)
que, além de ser voltada, pri-
oritariamente, para trabalha-
dores da indústria e seus de-
pendentes, está disponível
para a comunidade em geral.

Atualmente, a modalida-
de Nova EJA/SESI se tor-
na um grande atrativo pela
possibilidade de o aluno cur-
sar até 80% do curso a dis-
tância e reduzir a carga ho-
rária com base em conheci-
mentos prévios – prática
chamada de Reconheci-
mento de Saberes.

De 2009 a 2021, cerca de

12.491 passaram pelo progra-
ma e receberam seus certifi-
cados. No Maranhão, a Edu-
cação de Jovens e Adultos
(EJA) do SESI é ofertada nos
municípios de Açailândia e
Caxias. Para 2022, as inscri-
ções estão abertas para as
turmas que estão sendo pre-
enchidas para iniciar no mês
de abril. Uma outra turma está
prevista para agosto.

“Nós entendemos que os
problemas relacionados à edu-
cação não terminam na sala
de aula, mas se manifestam no
desenvolvimento de nosso
Estado. Por isso, trazemos
esse estímulo para que esses
jovens e adultos não só con-
cluam o ensino médio e te-
nham oportunidades melhores,
mas para que sejam incenti-
vados a ir além, a buscar por
outras qualificações, inclusive
a superior, considerando que
a demanda da indústria mo-
derna é por profissionais com-
prometidos, com competênci-
as diversas e transversais, tan-
to no âmbito profissional como
pessoal”, destaca o superin-
tendente regional do SESI,
Diogo Lima.

COMO SE INSCRE-
VER – As inscrições para as
turmas da Nova EJA no Ma-
ranhão são realizadas de for-
ma presencial, nas unidades
do SESI/MA em Açailândia e
Caxias. Os interessados de-
vem se dirigir ao local com
seus documentos pessoais,
histórico de conclusão do En-
sino Fundamental e declara-
ção de baixa renda.

Se o candidato à vaga for
trabalhador da indústria ou
dependente, deverá apresen-
tar, além dos documentos pes-
soais, comprovante de renda
dos últimos três meses, com
CNPJ da empresa para com-
provação de vínculo com a
indústria e número do PIS.

Para a pedagoga Cleide
Moraes, que atua há mais de
20 anos com a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), a ini-
ciativa é oportunidade de su-
peração e aumento da quali-
dade de vida. “Pensar em
um modelo flexível de edu-
cação é importante, sobretu-
do, para quem, por algum
motivo, teve que parar ou
desistir dos estudos. E os
novos modelos de educação
buscam preparar pessoas
para a empregabilidade, para
o mundo do trabalho, garan-
tindo a elas galgar melhores
oportunidades no mercado e
uma mudança de vida para
melhor”. (FIEMA)
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