
o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C1-4
Sexta, 26 de agosto de 2022

Justiça

o progresso não assume a responsabilidade por conceitos emitidos em
colunas ou artigos assinados, como também não devolve originais de artigos, fotos ou

outros documentos arquivados por meio magnético, ainda que não publicados.

Editado porOPROGRESSONET Sistema Integrado de
Comunicação Digital Ltda. Rua Amazonas, 55
� Centro � Imperatriz � MA � Cep 65.901-520

REPRESENTANTES
Imperatriz (MA) e Araguaína (TO)
Departamento Comercial: Rua Amazonas, 55 � Imperatriz/MA � Cep 65.901-520
Telefones: (99) 98118-0558 e 99989-0404
São Paulo (SP) - ESSIÊ Publicidade e Comunicação S/C Ltda. � R. Apeninos, 429
Conj. 609 � Paraíso � Cep: 01533-000 � Fone (11) 3279-9400 � Fone (11) 3887-0071
Rio de Janeiro(RJ) - ESSIÊ Publicidade e Comunicação S/C Ltda. � Praia do
Flamengo, 66, Sala 913 - Bl. "B" � Park Towers � Cep: 22020-002 � Fone (21) 2275-4141
Brasília (DF) - ESSIÊ Publicidade e Comunicação S/C Ltda. � SRTVS - Quadra 701
Bl. "O" - Sala 745 � Asa Sul � Cep: 70340-000 � Fone (61) 3039-1902

Registro no INPI sob o nº 823142337

- 03DEMAIODE1970 -

o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso
DESDE1970

1ª Vara Criminal de Açailândia realiza inspeção em
Unidade Prisional e participa da Semana do Encarcerado

1ª Vara realiza atendimento aos apenados em Açailândia

Divulgação
O Poder Judiciário da Co-

marca deAçailândia, através
da 1ª Vara Criminal, realizou
nesta quarta-feira, dia 24,
uma inspeção na Unidade
Prisional de Ressocialização
de Açailândia e participou
das atividades da Semana do
Encarcerado, realizando
atendimentos aos apenados.
A juíza Selecina Henrique,
titular da 2ª Vara Criminal de
Açailândia e respondendo
pela 1ª, foi a responsável
pela inspeção.
De acordo com a magis-

trada, durante a inspeção, que
é obrigatória, foram verifica-
das as condições das instala-
ções da unidade, como celas,
salas de estudo, banheiros,
cozinha, e alimentação que é
oferecida aos apenados. �Ao
realizar a inspeção, foram
observadas a ausência de
salasmultiuso, de tornozelei-
ras eletrônicas, e até de col-
chões", ressaltou Selecina.

SEMANA DO
ENCARCERADO
A juíza participou, ainda,

da programação da Semana
do Encarcerado, realizada
pela unidade prisional, através
da Secretaria deAdministra-
ção Penitenciária. Emum tra-
balho intensivo, a juíza reali-
zou atendimento a 273 deten-
tos. As ações foram conjun-
tas com a Ordem dos Advo-
gados do Brasil � OAB Sub-
seção de Açailândia, Minis-
tério público, Defensoria Pú-

blica e Pastoral Carcerária de
Açailândia.
�Durante esses atendimen-

tos, realizamos a análise de
pedidos de remissão de dias,
progressão de regime, e traba-
lho externo. Foi atendimento
jurídico para encaminhar à
Defensoria Pública, bem como
dar informações acerca dos
processos�, explicou Selecina
Henrique.
Amagistrada realizou todas

as atividades com o auxílio de
servidores da 1a Vara Crimi-
nal deAçailândia, que é a uni-
dade responsável pela execu-
ção penal da comarca. �Foi
uma jornada que começou às
9 horas e seguiu até 18 horas.
O evento realiza, ainda, ativi-
dades como atendimentos mé-
dicos, assistência social, den-
tre outras. Estou trabalhando
para atualizar todos os proces-
sos desde quarta-feira passa-
da e hoje tive oportunidade de
conversar pessoalmente com
cada detento e ouvir as reivin-
dicações de cada um�, obser-
vou ela.
Por fim, a juíza agradeceu a

colaboração dos agentes peni-
tenciários e a participação da
Defensoria Pública, Ministério
Público, Pastoral Carcerária e
aos servidores da 1ª Vara Cri-
minal deAçailândia/ Execução
Penal na realização dos traba-
lhos.�Tenhoorgulhodomeutra-
balho, sempre dandoomelhor a
cada dia. Sinto orgulho da mi-
nhamissão�, finalizou Selecina
Henrique. (Asscom CGJ)

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

COMUNICADO
F DE OLIVEIRACOUTO PING EIRELI - LABORATORIOACQUARIU�S.

� C.N.P.J: 08.149.500/0001-00, torna público que requereu junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos � SEMMARH, processo Nº
4545/2022, o PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA � LP, Endereço: R BE-
NEDITO LEITE, nº 1850, Bairro ENTRONCAMENTO, Imperatriz � MA,
C.E.P.: 65.913-481.Endereço da obra: GENÉSIO REGO, S/N, LOTES 01,02
E 03, QUADRA 04, BAIRRO ENTROCAMENTO, IMPERATRIZ � MA.

Ativista Pureza Loyola participa de painel
sobre trabalho escravo no Maranhão

Pureza Loyola é símbolo do combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil

Divulgação � Arquivo
Comopainel DeMaria Fir-

mina dos Reis a Pureza Loyo-
la: perspectivas da escravidão
oitocentista e da escravidão
contemporânea, apresentado
pelo juizAntonioAgenor Go-
mes (TJMA) e a ativista ma-
ranhense Pureza Loyola, o
Tribunal de Justiça do Mara-
nhão (TJMA) abriu, nesta
quinta-feira (25), o 2º Seminá-
rio Estadual de Diversidade e
Antidiscriminação, que nesta
edição discutirá sobre Racis-
mo e Sistema de Justiça: pers-
pectivas do racismo na socie-
dade brasileira e seus reflexos
na prestação jurisdicional. O
evento teve início às 17h30, no
auditório da Universidade
CEUMA, no bairro Renas-
cença, com transmissão ao
vivo pelo canal youtube/ea-
desmam.
O seminário é aberto ao

público, podendoparticipar in-
tegrantes do quadro de pes-
soal do Judiciário e outros
órgãos do sistema de justiça e
da sociedade civil (estudantes,
representantes de entidades e
demais interessados). Have-
rá certificação para os parti-
cipantes previamente inscritos
que confirmarem presença no
local, durante os dois dias do
evento.

ESCRAVIDÃO
MODERNA

Na palestra magna, Pure-
za Loyola aborda sobre as
perspectivas reais da escravi-
dãomoderna. Símbolodocom-
bate ao trabalho escravo con-
temporâneo no Brasil, con-
templada com o PrêmioAnti-
Escravidão da Anti-Slavery
International - mais antiga
entidade mundial de combate
ao trabalho escravo -,
a história e trajetória de vida
da ativista, iniciada em
1993, inspirou filme e levou à
criação de um grupo que já
resgatou 57mil trabalhadores
em condições análogas à es-
cravidão.
No mesmo painel, o juiz

Antonio Agenor Gomes (TJ
MA), autor da recém-lança-

da obra �Maria Firmina dos
Reis e o cotidiano da escravi-
dão noBrasil�, aborda sobre a
Escravidão Oitocentista. O
autor participou também de
sessão de autógrafos no local,
às 19h30. Atuam comomedi-
adores o desembargador Lou-
rival de Jesus Serejo (TJMA)
e a diretora executiva do Ins-
tituto Da Cor ao Caso, Anita
Machado.�

OUTRAS TEMÁTICAS
A segunda parte da progra-

mação, que prossegue nesta
sexta-feira (26), discutirá so-
bre: Agenda 2030 da ONU:
enfrentamento das vulnerabi-
lidades e movimento antidis-
criminação; Perspectivas do
racismo no reconhecimento
de pessoas no Processo Pe-
nal: nulidade da prova; Cotas
raciais e heteroidentificação:
a atuação doObservatório das
Cotas Raciais no Maranhão;
Povos indígenas maranhen-
ses: instrumentos e políticas
públicas para o enfrentamen-
to ao racismo ambiental; O
tratamento às ações coletivas
de enfrentamento ao racismo
no Maranhão e Racismo reli-
gioso e seu enfrentamento no
Sistema de Justiça.

PromovidopeloTribunal de
Justiça, por meio do Comitê
de Diversidade, o encontro
conta com o apoio da Escola
Superior da Magistratura do
Maranhão (ESMAM) e será
um espaço de fomento ao di-
álogo, reflexão e promoção do
respeito à diversidade e aos
direitos dos diversos grupos
sociais, garantindo o acesso à
justiça contra todo tipo de vi-
olência decorrente de pre-
conceito e práticas discrimina-
tórias.

VEJAA
PROGRAMAMÇÃO
E CONHEÇA OS
PALESTRANTES
O coordenador do Comité

deDiversidade do TJMA, juiz
Marco Adriano Fonseca, ex-
plica que a iniciativa atende às
diretrizes do ConselhoNacio-
nal de Justiça (CNJ) para a
diversidade e alinhada aos
Objetivos deDesenvolvimen-
to Sustentável (ODS), que in-
tegram a Agenda 2030 da
Organização das Nações Uni-
das (ONU), nas temáticas da
educação de qualidade, redu-
ção de desigualdades e aces-
so à justiça para todos. "O
foco principal dessa iniciativa

é a proteção às liberdades
fundamentais, cumprimento
das leis e promoção de políti-
cas não discriminatórias para
o desenvolvimento sustentá-
vel", enfatiza omagistrado.

PROGRAMAÇÃO
CULTURAL

O evento conta com atra-
ções culturais abertas. O pú-
blico pode assistir, durante os
intervalos e na abertura, à ex-
posição �Maria Firmina dos
Reis�, prestigiar apresenta-
ções do Boi de Axixá (na
abertura - 17h), Guilherme
Soares (dia 26 - manhã), cor-
delista Raimunda Frazão (no
intervalo - manhã) e Centro
Cultural Mandingueiros do
Amanhã (no encerramento).
Haverá ainda lançamento de
edital para publicação de ca-
pítulo de livro sobre a temáti-
ca �Diversidade e Antidiscri-
minação�, lançamento do Prê-
mio Luiz Ferreira � �Luizão�
2022, sessão de autógrafos e
lançamento de livros, exposi-
ção de artes plásticas, além de
projetos desenvolvidos por
escolas, grupos emovimentos
sociais. (Agência TJMA de
Notícias)�



o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-2Publicações
Sexta, 26 de agosto de 2022

By Isabel Mueller

O dia pede
mais pé no
chão e avan-
ço com dedi-

cação � e tudo isso pode ser
desafiador, porque você es-
tará mais sonhador e dado a
fantasias. Tome cuidado com
ilusões e se certifique bem
sobre o que pretende fazer.
Evite atitudes por impulso.
Fique mais focado e mais ob-
jetivo, controlando mais o lado
emocional.

O dia traz al-
gum aconteci-
mento dramá-
tico ou incô-

modo no seu ambiente de tra-
balho ou na família. Mante-
nha sua paz e leve palavras
boas para as pessoas,mas isso
pode ser desafiador, por isso
o dia será cheio de pequenos
conflitos, então a necessida-
de de respirar fundo será gran-
de. Evite indecisões.

Hoje é um dia
em que você
precisará ter
cuidado com o

que fala. Além disso, não pro-
crastine. Pode ser preciso
mexer em papeladas ou em
algum trabalho mais desafia-
dor. Avance profundamente
nessas questões, porque pode
haver muitos aprendizados em
cada uma delas. A sua saúde
está boa, mas é importante
manter a sua rotina discipli-
nada. Algum relacionamento
pode ressurgir do passado.

Hoje o dia traz
muitas trocas
e ajudas. Co-
loque-se à dis-

posição, porque isso vai te fa-
vorecer. Você pode receber
muitos benefícios em contra-
partida. Tome cuidado com o
jogo de interesses e não faça
somente aquilo que te trou-
xer algo em retorno; saiba se
doar mais. Pense menos nas
questões materiais.

O dia traz bas-
tante refle-
xão. Você es-
tará mais co-

nectado com seus pensamen-
tos e sentimentos. Os astros
também abrem seus caminhos,
então tenha foco e coragem
para avançar, mas tome cui-
dado com agressividades ou
excesso de força. Ciúme pode
surgir nas relações, mas pre-
cisa ser evitado para que as
brigas não aconteça. Dialogue
e expresse suas emoções.

O dia traz mui-
to caos e mui-
tas loucuras.
Pode ser um

dia maluco e mágico ao mes-
mo tempo. Manter o foco não
será seu forte, mas o bom é
que este dia traz criatividade
também, então é preciso apro-
veitar mais isso para se permi-
tir e vivenciar coisas novas e
leves.Muitas conversas podem
surgir, impulsionando você.

Hoje você terá
uma força
enorme para

avançar e seguir em frente
com foco e dedicação. Ape-
nas tome cuidado com o ex-
cesso de controle sobre as
pessoas. É ideal que você fo-
que mais em si mesmo. Você
pode motivar muitas pessoas
à sua volta com suas atitudes
e palavras.

Este dia traz
muitasmudan-
ças, além de

agitação, estresse e ansieda-
de. Você pode vivenciar algu-
ma decepção com amigos pró-
ximos. Algo vai te chatear,
então saiba desapegar e não
guarde mágoas. Se puder, ex-
ponha suas emoções. O tra-
balho pode trazer alteração de
regras ou mudanças nas suas
tarefas.

O dia pode
causar exces-
sos, então
tome cuidado

com a imaginação, mas, de
fato, hoje você está sensível e
romântico, querendo vivenciar
coisas boas e belas, portanto
você não vai querer se envol-
ver em situações densas e pe-
sadas, mas tome cuidado com
ilusões e superficialidades.

Hoje o dia pede
uma parada
estratégica.
Têm sido dias

intensos, então é preciso pau-
sar um pouco a mente e des-
cansar. É preciso organizar a
sua vida e os seus próximos
passos de uma forma profun-
da e harmonia. Dedique um
tempo para si mesmo e tome
cuidado com brigas e discus-
sões. Organize também a sua
vida financeira.

As relações po-
dem ser muito
potencializadas
neste dia, o que

te motiva, portanto amigos ou
pessoas próximas podem que-
rer te auxiliar. Saiba ouvir.
Tome cuidado para não se cha-
tear com críticas. O dia tem
certa produtividade, pois exis-
te foco e movimento. Saiba
discernir e priorizar.

Hoje o dia co-
loca foco em
suas ideias e

em seus planos e projetos.
Quanto mais organizado, me-
lhor será o seu desempenho.
Tenha atitude e coragem
para conduzir seus objetivos.
Além disso, tenha disciplina e
ação. Tome cuidado com bri-
gas ou emoções que te tiram
o equilíbrio.o progresso
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Geral

VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Consultor Interno e Externo
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Vendedor Interno e Externo
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
- Auxiliar de Hospital - PCD
- Auxiliar de Açougue
- Atendente Balconista
- Vendedor de Consórcio
- Recepcionista Atendente
- Operador de Caixa
- Panfleteiro
- Eletricista de Veículos
- Mecânico de Caminhões
- Cozinheiro (a) Industrial
- Técnico em Nutrição
- Pedreiros
- Serventes de Obras
- Carpinteiro
- Auxiliar de Expedição

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.

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

Fone: (99) 99164-2090.

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim
São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Inde-
pendente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Pis-
cinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO
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 Urgen-
tes, 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 Desesperados, 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.

Mais de 10 milhões de pessoas ainda não sacaram fundo do PIS/Pasep

Liberado desde agosto de 2019, o saque das contas dos
fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do Progra-
ma de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)
está esquecido por muitos trabalhadores. Segundo balanço
divulgado ontem (25) pela Caixa Econômica Federal, cerca de
10,6milhões de brasileiros ainda não retiraramR$ 24,6 bilhões.
Têm direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada

na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Os
interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal para
retirar o dinheiro. O prazo para o saque vai até 1º de junho de
2025. Após essa data, o dinheiro será transferido à União.
Até 2020, a Caixa administrava apenas as cotas do PIS,

destinadas aos trabalhadores do setor privado. O Banco do
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Segundo a Caixa, R$ 24,6 bi podem ser retirados até 2025
Brasil (BB) gerenciava o fundo do Pasep, destinadas a servi-
dores públicos, militares e funcionários de estatais. A Medida
Provisória 946, editada em Em 2020, a Medida Provisória
946 extinguiu o fundo PIS/Pasep e transferiu todos os recur-
sos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
unificando todo o saque na Caixa Econômica Federal.
Segundo aCaixa, desde a transferência das cotas para o FGTS

até 31 de julho deste ano, o banco pagou R$ 493 milhões a 340
mil antigos trabalhadores. Em caso de morte do beneficiário, os
dependentes e herdeiros têm direito aos recursos.

Como sacar
O saque pode ser pedido no aplicativo FGTS, que permite a

transferência para uma conta corrente ou a autorização para a
retirada em espécie. Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve
clicar na mensagem Você possui saque disponível. Em segui-
da, deve escolher amensagemSolicitar o saque do PIS/Pasep e,
por fim, a forma de retirada: crédito em conta ou presencial.
Após essas etapas, o trabalhador deve conferir os dados e

escolher a opção Confirmar saque. Caso tenha optado pelo
crédito em conta, a transferência será feita para qualquer con-
ta bancária indicada pelo trabalhador, sem nenhum custo.
A retirada em espécie varia conforme o valor a que o bene-

ficiário tem direito. O saldo pode ser consultado no aplicativo
FGTS. O saque de até R$ 3 mil poderá ser feito nas lotéricas,
correspondentes CaixaAqui e nos terminais de autoatendimen-
to, utilizando o cartão Cidadão, com senha.Acima de R$ 3mil,
somente nas agências da Caixa, mediante a apresentação de
documento oficial com foto.

Herdeiros e dependentes
A lei facilita o saque por herdeiros, que passarão a ter acesso

simplificado aos recursos. Eles terão apenas de apresentar de-
claração de consenso entre as partes e a declaração de que não
existemoutros herdeiros conhecidos, alémde documentos como
certidão de óbito, certidão ou declaração de dependentes, inven-
tários ou alvarás judiciais que comprovem as informações.
No de trabalhador falecido, o dependente ou herdeiro pode

abrir o aplicativo FGTS em seu nome e escolher a opçãoMeus
saques. Em seguida, deve clicar nos campos Outras situações
de saque e PIS/Pasep � Falecimento do trabalhador. O aplica-
tivo informará os documentos necessários. Caso tenha a pape-
lada em mãos, basta confirmar o pedido.

Outros serviços
O aplicativo oferece outros serviços, como consulta ao ex-

trato e atualização cadastral do trabalhador. Caso o cotista se
enquadre em qualquer hipótese de saque do FGTS e tenha
dinheiro do fundo Pis/Pasep, o saldo dessa conta é liberado em
conjunto com o Fundo de Garantia.

Segundo a Lei 13.932, de 2019, os recursos do fundo fica-
rão disponíveis para todos os cotistas. Diferentemente dos sa-
ques anteriores, realizados em 2016, 2017 e 2018, não há limite
de idade para a retirada do dinheiro.
Em caso de dúvida, a Caixa está à disposição para esclare-

cimentos. Basta o trabalhador acessar o aplicativo FGTS ou
ligar para os telefones 4004-0104 (capitais e regiões metropo-
litanas) ou 0800-104-0104 (demais regiões). (Agência Brasil)
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