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O VALE

A Polícia Civil do Estado do 
Maranhão, por intermédio da 
Delegacia de Polícia Civil de Bom 
Jardim, vinculada à 7ª Delegacia 
Regional de Santa Inês, prendeu 
na manhã de segunda-feira (30) 
um homem suspeito de partici-
par de uma tentativa de roubo 
na cidade de Santa Inês e outro 
roubo na cidade de Bom Jardim.

Após a prisão de um dos 
criminosos e trabalho investi-

gativo, a Polícia Civil conseguiu 
identificar e qualificar o outro 
comparsa do crime, foi feita 
representação pela prisão pre-
ventiva do indivíduo e, uma vez 
deferido o mandado, foi identifi-
cado o local onde o suspeito es-
tava escondido.

Ainda segundo a Polícia Ci-
vil, o inquérito foi finalizado e os 
suspeitos permanecerão presos 
à disposição da justiça.

Preso suspeito de 
cometer assaltos em 

Santa Inês e Bom Jardim

Indivíduos tentaram assaltar posto de combustível em Santa Inês

A Prefeitura de Bom Jardim 
divulgou um balanço com o núme-
ro de inscritos e a concorrência por 
vagas nos concursos públicos que 
vão oferecer mais de 200 vagas 
para vários cargos da administra-
ção municipal.

No total, foram mais de 9.00 
pessoas inscritos no certame.

O cargo com maior número 
de inscritos é o de vigia, que teve 
um total de 1774 inscrições homo-
logadas pelo Instituto Legatus que 
é a banca organizadora do concur-
so. Na sequência, aparece o cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, que 
teve 945 inscrições confirmadas, 

enquanto o cargo de Agente Ad-
ministrativo apresentou 712 inscri-
ções.

Concorrência
A maior concorrência é para 

a disputa do cargo de Professor, 
que vai ter uma média de 303 can-
didatos por vaga.

O concurso disponibiliza 224 
vagas e contempla várias áreas. As 
provas estão marcadas para os dias 
5 de Junho e serão realizadas em 
horários alternados e em Bom Jar-
dim e Santa Inês.

A concorrência completa 
você confere no site do Instituto 
Legatus.

Divulgada a lista de 
concorrência por vaga do 

concurso da Prefeitura 
de Bom Jardim

Só domiciliados em Bom Jardim foram 4.680 participantes inscritos

A Prefeitura de Monção, por 
meio da secretaria de Agricultura, 
realizou na semana passada uma re-
união com representantes de comu-
nidades Quilombolas do município 
onde foi tratado sobre a organização 
das associações para o desenvolvi-
mento destas comunidades. Opor-
tunidade onde foram entregues às 
lideranças motores para canoas e se-
mentes de milho, adquiridos através 
de uma parceria com o Governo do 
Estado do Maranhão.

Na ocasião, as autoridades re-
lataram sobre os trabalhos desenvol-
vidos junto às comunidades, com ên-
fase às quilombolas e da importância 
da Parceria Prefeitura e associações 
para o desenvolvimento local.

O Secretário de Agricultura 
falou da importância de receber os 
motores e sementes para as comu-

nidades. “É mais agilidade na pesca 
artesanal e, consequentemente, na 
locomoção para a sede e comer-
cialização dos peixes. Então, estes 
motores só vem somar na profissão 
deles e levar mais desenvolvimento 
aos pescadores, como também as 
sementes, para fortalecer a agricul-
tura e uma renda extra para as comu-
nidades. Assim, cuidando da nossa 
gente, dos trabalhadores e investindo 
na qualidade dos serviços oferecidos 
que estamos promovendo melhorias 
para os pescadores, entre outras ca-
tegorias”, destacou o secretário Jons-
son Matos.

“Com o remo, eu precisava fazer 
muita força para trabalhar e o motor 
vai ajudar muito nisso, então, é muito 
bem-vindo. Além disso, terei mais fa-
cilidade para me deslocar até o ponto 
de pescaria”, reiterou o pescador.

Monção: Prefeitura entrega 
motores de rabeta e 

sementes de milho para 
Comunidades Quilmbolas

O secretário Jonsson Matos disse que agora fica mais ágil a pesca artesanal e, consequen-
temente, na locomoção para a sede e comercialização dos peixes

Apresentar a importância do 
EducaCenso, da Frequência e do Cen-
so Escolar e do PEGE, esse foi o obje-
tivo de um encontro promovido pela 
Secretaria de Educação e Cultura de 
Pindaré Mirim para diretores e agen-
tes administrativos na manhã desta 
terça-feira(31).

O encontro aconteceu no audi-
tório do Engenho Central. A equipe da 
Sala de Controle da SEMEC, apresen-
tou as novidades e tirou dúvidas dos 
gestores e digitadores para juntos de-
senvolverem um grande levantamen-

to esse ano.  
O CENSO ESCOLAR

O Censo Escolar é coordenado 
pelo Inep e realizado em regime de 
colaboração entre as secretarias esta-
duais e municipais de educação e com 
a participação de todas as escolas pú-
blicas e privadas do país. 

O Censo Escolar é uma ferra-
menta fundamental para que os ato-
res educacionais possam compreen-
der a situação educacional do país, 
das unidades federativas, dos municí-
pios e do Distrito Federal.

Secretaria de Educação de Pindaré 
promove encontro com gestores e agentes 

administrativos sobre o Censo Escolar

Encontro foi realizado no Auditório do Engenho Central



Página 03

PUBLICIDADE
Quarta-feira, 01 de Junho de 2022



Página 04

SÃO JOÃO 2022 
Quarta-feira, 01 de Junho de 2022

VAI COMEÇAR A TEMPORADA DAS 
FESTIVIDADES JUNINAS 2022

A expectativa é grande para os festejos juninos

O mês de Junho é um dos mais aguardados 
devido as festas juninas e com ele chegam os ar-
raiais, shows e as noitadas de bumba-meu-boi. 
A festa junina é uma das maiores manifestações 
culturais e religiosas do Nordeste do Brasil. Em 
Pindaré-Mirim não é diferente. Esse ano, a ex-
pectativa é de receber o maior número de visi-
tantes.

Além das apresentações culturais, os feste-
jos juninos homenageiam os santos que são ce-
lebrados neste mês, sendo o Santo Antônio, São 
João e São Pedro. No dia 29 de junho, Pindaré 
Mirim reúne milhares de fies para celebrar o dia 
do padroeiro da cidade, São Pedro Apóstolo.

O arraial organizado pelo departamento 
de cultura é outro atrativo e é realizado na Praça 

da Matriz com várias apresentações folclóricas 
e musicais. O Arraial de São Pedro, organizado 
pela igreja católica, reúne as famílias e os fiéis 
em um ambiente super agradável e com diver-
sas apresentações culturais, a partir do dia 20 de 
junho, ao lado da igreja Matriz.

As noitadas do Boi da Dona Fabrícia, Boi do 
Pé de Axixá, Boi do Pé de Galinha, Boi do Tama-
rineiro e tantos outros reúnem uma multidão e 
esse ano não será diferente. Os arraiais espalha-
dos por toda cidade, abrilhantam ainda mais os 
festejos juninos.

E esse ano, o Jornal do Vale vai realizar uma 
grande cobertura dos festejos juninos na região 
com fotos e vídeos levando a nossa cultura para 
todo o Brasil.

Depois dos sucessos de público no Maranhão 
de Reencontros e na abertura do São João 2022 
com um cortejo junino, foi a vez de, na tarde do úl-
timo domingo (29), o governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), ofere-
cer ao público maranhense uma ação inédita: Tra-
vessia Junina.

Durante o percurso na ponte, a intervenção 
cultural contou com a participação dos bois de Ma-
racanã (sotaque de matraca), de Ribamar (sotaque 
de matraca) e de Nina Rodrigues (sotaque de or-
questra).

Cerca de 10 mil pessoas estiveram no evento, 
que teve como ponto de concentração a fachada 
do Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão – 
abrigado no prédio da Reffsa. Dali, a multidão se 
deslocou para a ponte José Sarney – popularmente 
conhecida como ponte do São Francisco -, para lite-
ralmente ocupar a construção inaugurada em 1970 
sobre o Rio Anil.

Devidamente interditada para veículos, o mo-
mento foi mais uma oportunidade para um público 
saudoso da mais tradicional manifestação artística 
e cultural do estado, dar boas-vindas ao maior São 
João do Maranhão, que começou de forma inova-
dora.

A programação oficial nos arraiais organiza-
dos pelo governo do Estado tem início nesta quin-
ta-feira (2), com mais de 500 atrações ao longo de 
dois meses. O encerramento será no dia 31 de ju-
lho.

Travessia 
Junina reúne 
milhares de 
pessoas na 
Av. Beira-

Mar e ponte 
do São 

Francisco

Durante o percurso na ponte, a intervenção cultural contou 
com a participação dos bois de Maracanã, de Ribamar e de 

Nina Rodrigues. (Foto: Divulgação)
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Mantendo ritmo intenso de agendas pelo 
Maranhão, o ex-prefeito de São Luís e pré-candida-
to a governador do estado, Edivaldo Holanda Junior 
(PSD), esteve nos últimos dias nas regiões do Mé-
dio Mearim e Vale do Itapecuru, onde participou 
de rodas de diálogos com lideranças, além de con-
versas com a população em feiras livres, mercados 
e ruas de comércios das duas cidades.

Em Bacabal, ele participou, sábado (28), de 
encontro com lideranças religiosas, lideres popu-
lares e empreendedores. Na ocasião, ao lado da 
pré-candidata a deputada federal, Leynha Oliveira 
(que foi candidata a prefeita da cidade na ultima 
eleição), conversou sobre problemas da região, 
além de debater soluções que possam promover 
avanços no município, que está entre os dez maio-
res do estado.

No dia seguinte, Edivaldo visitou a feira livre, 
o mercado local e ruas de comércios, onde recebeu 
o carinho e reconhecimento da população bacaba-
lense pelo trabalho como prefeito de São Luís.

“Acompanho o seu trabalho, Edivaldo. Você 
foi o melhor prefeito que São Luís já teve. É traba-
lhador, um bom nome para governar o Maranhão”, 
declarou o microeempreendor Garcia do Restau-
rante ao cumprimentar o ex-prefeito da capital du-
rante visita ao mercado.

O taxista Gerson Santos também destacou a 
trajetória e o compromisso de Edivaldo como ges-
tor público. “Ele tem história e trabalho compro-
vado. Precisamos de um governador assim, que 
tenha experiência e compromisso para resolver os 
problemas do estado”

Além de Leynha, Edivaldo estava acompanha-
do dos professores José Matos, José Maria Costa e 
Ezequiel Farias. 

Edivaldo também participou de agenda em 
Bom Lugar e, ainda, em Bela Vista do Maranhão - 
município do Vale do Pindaré. 

Itapecuru

EDIVALDO VISITA MUNICÍPIOS DO MÉDIO MEARIM 
E VALE DO ITAPECURU E FORTALECE PRÉ-

CANDIDATURA EM DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO

Ao percorrer ruas do centro comercial, feiras e mercados da principal cidade do Vale do
 Itapecuru, Edivaldo também ouviu palavras de reconhecimento, incentivo e apoio

Edivaldo iniciou esta semana em Itapecuru-
-Mirim, distante pouco mais de 100km de São Luís, 
onde participou de compromissos ao lado do Sa-
moel de Itapecuru, que foi candidato ao senado na 
eleição estadual passada e agora pré-candidato a 
deputado federal, e da vereadora Milena Amorim, 
entre outras lideranças locais.

Ao percorrer ruas do centro comercial, feiras 
e mercados da principal cidade do Vale do Itapecu-
ru, ele também ouviu palavras de reconhecimento, 
incentivo e de apoio dos maranhenses ao seu nome 

como pré-candidato ao governo do estado.
“Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho em 

São Luís. Andava muito por lá, você trabalhou mui-
to bem. Acredito que chegando ao governo você vai 
fazer um bom trabalho em nosso estado”, afirmou 
o comerciante popular Edinilson, de Miranda do 
Norte, ao conversar com o ex-prefeito da capital.

Nos próximos dias Edivaldo fortalece a sua 
pré-candidatura ao governo do estado com visi-
ta em municípios das regiões do Munin, Alto Turi, 
Gurupi, entre outros.

IMAGEM DA 
SEMANA

O ex-prefeito de Pindaré Mirim, Paruru e o ex-pre-
feito de Santa Inês, Cabral em um encontro com a 

ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney

O deputado federal Josimar de Maranhãzi-
nho, presidente estadual do Partido Liberal (PL) no 
Maranhão, confirmou na noite desta segunda-feira 
(30) a indicação do deputado estadual Hélio Soares, 
também do PL, como pré-candidato a vice-governa-
dor do Estado na chapa do senador Weverton Rocha 
(PDT).

O anúncio foi feito durante uma live  conduzida 
pela esposa de Josimar, a deputada estadual Detinha 
(PL), que contou com a participação, ainda, do prefei-
to de Igarapé Grande e presidente da Famem, Erlanio 
Xavier, representado o pré-candidato pedetista.

“Uma decisão correta, é meu amigo pessoal, 

do PL, sempre me acompanhou, conhece todo o es-
tado do Maranhão e onde o governador não poder 
estar, ele estará. Nós vamos lutar para no dia 2 de 
outro eleger Weverton governador e Helio vice-go-
vernador”, disse Josimar.

Após a confirmação da indicação, Weverton 
comentou o assunto nas redes sociais.

“Seja bem-vindo ao nosso projeto, deputado 
Helio Soares! Estamos unidos nessa frente ampla 
para lutar pelo projeto de melhorar as condições de 
vida da nossa população, priorizando emprego, edu-
cação, saúde e desenvolvimento para o nosso Mara-
nhão”", declarou.

Hélio Soares é indicado pré-candidato 
a vice na chapa de Weverton Rocha

Josimar confirmou indicação de Hélio Soares (Divulgação)



Página 08

GERAL
Quarta-feira, 01 de Junho de 2022

A partir de hoje, dia 1º de ju-
nho, a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) passa a ser emitida 
em um novo formato. Segundo a 
Secretaria Nacional de Trânsito (Se-
natran), o documento ficará “mais 
moderno” e, cumprindo determi-
nações legais, possibilitará o uso do 
nome social e da filiação afetiva do 
condutor que assim desejar.  

Foi também incorporado um 
código internacional utilizado nos 
passaportes, que permite ao con-
dutor embarcar em terminais de 
autoatendimento nos aeroportos 
brasileiros. Como terá informações 
impressas em inglês e francês, além 
do português, o documento facili-
tará o uso em outros países.

As mudanças estavam previs-
tas desde dezembro de 2021, quan-
do o Conselho Nacional de Trânsito 
publicou a Resolução nº 886, que 
regulamenta especificações, pro-
dução e expedição da CNH.

A substituição da CNH não é 
obrigatória. Ela será implementada 
de forma gradual para novas habili-
tações, na medida em que os con-
dutores venham a renovar ou emi-
tir a segunda via do documento.

Conforme previsto na resolu-
ção – que detalha os itens de segu-
rança que passarão a ser adotados 
e apresenta como será o visual do 
documento -, a nova versão da car-
teira de motorista trará uma tabela 
para identificar os tipos de veículos 
que o condutor está apto a condu-
zir, bem como informações sobre o 
exercício de atividade remunerada 
do motorista e possíveis restrições 
médicas.

A nova CNH adotará uma nova 
cor. Além do verde, terá também o 
amarelo e novos elementos gráfi-
cos para dificultar a falsificação e 
fraudes. O documento terá um QR 
Code e poderá ser expedido nos 
formatos físico, digital ou ambos.

Novo modelo da CNH 
começará a ser emitido 

a partir de hoje (1°)

Novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação.
 (Foto: Reprodução/Ministério da Infraestrutura)

Engavetamento envolvendo carretas provoca interdição da BR-135 
em Miranda do Norte (MA) — Foto: Divulgação/Redes sociais

Engavetamento envolvendo 
cinco carretas interdita 

totalmente trecho da BR-135 
em Miranda do Norte

Um engavetamento en-
volvendo cinco carretas inter-
ditou, nesta terça-feira (31), os 
dois sentidos da BR-135, pró-
ximo ao município de Miranda 
do Norte.

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) no Mara-
nhão, o acidente aconteceu na 
altura do km 112. Até às 16h, o 
trânsito nos dois sentidos da via 
ainda não havia sido liberado. O 
que aconteceu em seguida.

Segundo a PRF, algumas 

pessoas ficaram feridas, mas 
não foi possível mensurar a di-
mensão das lesões. Até o mo-
mento, não foi informado o que 
provocou o acidente. Devido a 
força do impacto, parte das car-
retas ficaram completamente 
destruídas.

Equipes da PRF trabalha-
ram no local para dar suporte 
aos envolvidos e na liberação 
da via. Devido ao acidente, 
uma fila de veículos se formou 
dos dois sentidos da via.

As provas do concurso público 
da Câmara de Sorocaba (SP) realiza-
das domingo (29) tinham questões 
idênticas às de um processo seletivo 
feito em Buriticupu.

O concurso em Buriticupu (MA) 
foi realizado no dia 15 de maio, ten-
do o gabarito divulgado pouco tempo 
depois. A empresa responsável pela 
aplicação desta prova, no entanto, é 
diferente da que organizou o concur-
so em Sorocaba.

Comparando, é possível ver que 
o texto que abre as duas provas é o 
mesmo. Em algumas provas aplicadas 
em Sorocaba, 15 questões são idênti-
cas e outras seis foram copiadas par-
cialmente.

No Maranhão, o conteúdo este-
ve presente em provas para 12 cargos. 
Já em Sorocaba, o mesmo conteúdo 
da prova de língua portuguesa apare-
ceu nas provas para 10 cargos.

A Câmara Municipal de Soroca-
ba informou que recebeu a denúncia 
na tarde de segunda-feira (30) e que 
reuniu a Comissão de Concurso Públi-
co nesta terça (31), formada por ser-
vidores da Câmara de Sorocaba, para 
deliberar sobre o assunto e procedi-
mentos em relação à empresa que 
aplicou as provas.

Segundo a Câmara, foi inicia-
do um procedimento de questiona-
mento à empresa Avança São Paulo. 
As respostas devem ser enviadas até 
esta quinta-feira (2). Após a manifes-
tação da empresa, a comissão voltará 
a se reunir para decidir o procedimen-
to a ser adotado.

Em nota, o Instituto Avança São 
Paulo, responsável pela realização do 
concurso, afirmou que a questão será 
objeto de análise interna e que, como 
o conteúdo é de domínio público, 
"não há nenhum impedimento nor-

Concurso público da Câmara de 
Sorocaba(SP) tem questões idênticas 
à prova aplicada em Buriticupu(MA)

mativo a sua utilização".
A empresa não respondeu se 

é comum replicar conteúdo de uma 
prova em outra, quem participa da 
formulação das questões e nem se o 

uso das mesmas perguntas poderia 
beneficiar candidatos em Sorocaba.

Ainda segundo a empresa, a no-
tificação da Câmara foi recebida e o 
caso está sendo apurado.
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RAIMUNDO OLIVEIRA
Coluna do

Professor, contador, presidente do Sinproesemma e filho da terra

“Saio de licença agora no mês de junho, 
atendendo a legislação eleitoral, mas 
na certeza de que estamos pleitean-
do uma cadeira no parlamento es-

tadual, uma pré-candidatura inicialmente para assim 
concretizarmos em breve a nossa candidatura e iniciar 
nossa batalha para que possamos ser eleitos e assim 
possa em 2023 representar não só os trabalhadores 
em educação, mas como também a nossa população 
maranhense que precisa de políticas públicas para que 
nossa população possa ter uma qualidade de vida e 
o caminho é esse, a certeza irrestrita de educação de 
qualidade porque essa favorece o desenvolvimento do 
nosso estado, das nossas crianças, dos nossos jovens, 
para que se tornem adultos bem mais preparado para 
a vida. 

Dos feitos realizado à frente do Sinproesemma 
nos meus dois mandatos esse último com um pouco 
mais de um ano, tivemos várias conquistas que vieram 
favorecer os trabalhadores da educação do Estado do 
Maranhão. Precisamos destacar tanto os das Redes 
Municipais quanto da Rede Estadual.

Do ponto de vista da Rede Estadual tivemos inú-
meras conquistas, como a unificação de matrículas, 
ampliação de matrícula, aquele professor que só tinha 
uma de 20 e passou a ter uma de 40, uma repercus-
são financeira considerável com a dobra do salário. 
Tivemos também reajuste que deu a valorização aos 
nossos colegas trabalhadores do Maranhão, ao exem-
plo dos ASG, merendeiras, auxiliares administrativos, 
vigilantes, porteiros, enfim todos aqueles que estão 
no contexto da educação. Tivemos ainda a gratificação 
dos funcionários que é 30% sobre o salário desses pro-
fissionais, que tem o curso dentro dos 4 eixos da for-
mação.

Tivemos ainda os ganhos na carreira dos pro-
fessores que se movimentaram e tiveram o enquadra-
mento na referência correta e hoje temos mais de 20 
mil professores e desses, quase 5 mil tiveram movi-
mentação na carreira para a última faixa salarial, a últi-
ma referência tanto professor de 20h, quanto o de 40h, 
e isso abre cerca de 5 mil que estão aptos a solicitarem 
sua aposentadoria. E assim, abre uma grande perspec-
tiva para o concurso de 2023 que venha suprir a Rede 
Estadual a esses professores que vão pedir a aposen-
tadoria, oportunizando aos irmãos maranhenses que 
se formaram recentemente e terão a oportunidade de 
fazer parte de uma educação de qualidade, fruto do 

seu trabalho, sendo oportunizado para percorrer sua 
carreira do magistério e ser defendido pelo nosso sin-
dicato, nosso Sinproesemma. Tivemos também mais de 
28 mil auxílios alimentação, gratificações de difícil aces-
so, que precisam se deslocar distante da sede e tem um 
custo, os colegas que trabalham em unidades prisionais 
e precisam ter essa gratificação, foram a ampliação de 
matricula que acontece agora para toda a Rede Esta-
dual, principalmente para reforçar nossos Centros Edu-
camais e os Iemas.

Essa tem sido a nossa luta e me afasto e outros 
ficam para trabalhar sempre em prol das melhorias da 

educação pública e busco um assento na Assembleia Le-
gislativa para que possamos da continuidade às políticas 
públicas na educação do nosso Estado, pois precisamos 
ter essa representação nas esferas, seja na Assembleia 
Legislativa, na Câmara Federal, no Senado ou no Exe-
cutivo que venham melhorar a vida dos maranhenses, 
todos os trabalhadores e a população maranhense. Jun-
tos podemos construir uma pré-candidatura e assim, se 
Deus permitir, teremos um mandato para que a gente 
possa viabilizar políticas públicas e esse é foco, o traba-
lho para que possamos galgar êxito nessa luta pensan-
do no coletivo, na igualdade social do nosso povo.”

O Sinproesemma realizou nos dias 26 e 27 de 
maio a segunda etapa do Curso de Formação Básica para 
os dirigentes sindicais.

Durante os dois dias de curso, os trabalhadores 
em educação do Maranhão puderam debater e discutir 
sobre a conjuntura internacional e nacional através da 
palestra sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento e 
Desafios do Movimento Sindical que teve como minis-
trante o professor Thomas de Toledo. Já o professor An-
dré Cavalcanti mostrou a evolução do Capitalismo e as 
lutas sociais no Brasil e ainda falou sobre a relação entre 
o Estado, Partido e Sindicato.

Segundo o secretário de formação sindical do 
Sinproesemma, professor Amarildo Silveira, “a formação 
sindical historicamente tem 
um papel estratégico na 
construção coletiva e para 
a transformação social. Não 
podemos esquecer quem 
são os nossos algozes”, pon-
tuou o secretário.

Já para o secretário 
adjunto, Ivanildo Galvão, 
esse é um momento im-
portante para a categoria 
e para toda a coordenação 
estadual do Sinproesemma, 
pois permite que amplie-
mos o nosso conhecimento 
sobre o que está aconte-
cendo no mundo e adquira-
mos mais experiência.

Para o Presidente do 
Sinproesemma, professor 
Raimundo Oliveira, esses 

Sinproesemma realiza segunda 
etapa do Curso de Formação 

Básica para dirigentes sindicais

Durante os dois dias de curso, os trabalhadores em edu-
cação do Maranhão puderam debater e discutir sobre a 

conjuntura internacional e nacional

Presidente do Sinproesemma, professor
 Raimundo Oliveira participou do encontro

debates e discussões produzem conhecimento que é ex-
tremamente importante para consolidar a luta da classe 
trabalhadora.

“Vivemos um momento muito complicado no 
Brasil, sofrendo vários ataques do Governo Federal, 
principalmente em relação à educação. E diante dessa 
conjuntura é fundamental nos municiarmos de conheci-
mento para continuarmos a luta em defesa dos direitos 
da classe trabalhadora e, especificamente, de uma edu-
cação pública de qualidade no Maranhão e no Brasil”, 
disse Oliveira.
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