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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, 
CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do Ma-
ranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, 
representada neste ato pela Presidente, Srª Regina Sheila Bordalo Martins, 
convoca os professores da rede pública municipal de São Luís - MA para 
participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de 
junho de 2022 (terça-feira), no Salão Mezanino do Hotel Abbeville,  localizado 
na Av. Castelo Branco, nº 500 - São Francisco, às 17h, em 1ª convocação e a 
partir das 17h30min em 2ª convocação, com qualquer número de professores 
(as) presentes, para tratar das seguintes pautas: 01 - Informes gerais; 02 
–Calendário de Reposição dos Dias Letivos da Greve e Reorganização 
da Carga Horária dos (as) Professores (as); 03- Precatórios do Fundef; 
04- Lançamento do Projeto dos 50 anos do Sindeducação. A participação 
com direito a voz e/ou voto será garantida a todos e todas que participarem da 
assembleia de forma presencial. As deliberações tomadas nesta assembleia 
prevalecerão para todos os fins de direito, e a ela se vinculam os (as) traba-
lhadores (as) sindicalizados (as) ou não à entidade sindical.

São Luís (MA), 22 de junho de 2022.

Regina Sheila Bordalo Martins
Presidente do SINDEDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, considerando o resultado obtido pela Comissão de 
Seleção constituída através da Portaria nº 178/2022/GAB - SAF, torna público o Resultado Preliminar 
da Chamada Pública nº 002/2022/SAF, que tem por objeto a seleção de entidades privadas sem fins 
lucrativos para a prestação de serviços a Secretaria, relativos a implementação de tecnologias sociais de 
acesso a água nº 15 – Microssistema Comunitário de Abastecimento de Água – Captação de 
Manancial Subterrâneo, de acordo com o modelo proposto na Instrução Operacional SESAN nº 04, de 
27 de julho de 2017, dentre aqueles modelos adequados a tal fim e previstos na Portaria nº 2462, de 06 
de setembro de 2018, com a seleção e classificação das seguintes entidades:

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, a contar da publicação 
deste resultado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Diário Oficial da União. O recurso deverá 
ser dirigido à Comissão, no endereço desta Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF.
O resultado final será disponibilizado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Diário Oficial da União.  

São Luís – MA, 17 de junho de 2022
Juliana Neves Aranha Ramos

Assessora Especial de Apoio Institucional

Entidades classificadas:
Lote 01:

Lote 02:

Lote 03:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

GABINETE DO SECRETÁRIO
RESULTADO PRELIMINAR DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022/SAF

LOTES ENTIDADE VENCEDORA CNPJ

01 07.006.071/0001-40
Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - 
ONG NORDESTE DIGITAL

02 10.522.050/0001-92
Associação de Orientação as Cooperativas do 
Nordeste – ASSOCENE

03 10.522.050/0001-92
Associação de Orientação as Cooperativas do 
Nordeste – ASSOCENE

01 07.006.071/0001-40
Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - 
ONG NORDESTE DIGITAL

02 10.522.050/0001-92
Associação de Orientação as Cooperativas do 
Nordeste – ASSOCENE

03 03.218.098/0001-46Organização Filhos do Mundo – FEME

01 10.522.050/0001-92
Associação de Orientação as Cooperativas do 
Nordeste – ASSOCENE

02 07.006.071/0001-40
Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - 
ONG NORDESTE DIGITAL

03 03.218.098/0001-46Organização Filhos do Mundo – FEME

04 35.745.520/0001-08Central das Associações de Agricultura Familiar – 
CEAPA

01 10.522.050/0001-92
Associação de Orientação as Cooperativas do 
Nordeste – ASSOCENE

02 03.218.098/0001-46Organização Filhos do Mundo – FEME

03 07.006.071/0001-40
Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - 
ONG NORDESTE DIGITAL

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
30 de junho de 2022, às 9h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 
na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do:
1. Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme disposto no 
art. 21, inciso III do Estatuto Social da CAEMA;
2. O que mais ocorrer;

São Luís, 20 de junho de 2022

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

Marcos Aurélio Alves Freitas
Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ações da LBV no Maranhão levam alimento 
e esperança para famílias mais vulneráveis 
Um levantamento divulgado 
no dia 8 de junho, por diversos 
veículos de comunicação, 
apresentou dado alarmante: o 
número de brasileiros sem ter 
o que comer quase dobrou em 
dois anos de pandemia. 
Os dados fazem parte do 2º 
Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, realizado 
pela Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede Penssan) 
e informa que o país soma 
atualmente cerca de 33,1 
milhões de pessoas sem ter o 
que comer diariamente, quase 
o dobro do contingente em 
situação de fome estimado em 
2020. Em números absolutos, 
são 14 milhões de pessoas a 
mais passando fome no Brasil.
SOLIDARIEDADE
Além de todo o trabalho que 
realiza diariamente em suas 82 
unidades socioeducacionais 
no país, a Legião da Boa 
Vontade (LBV), desde o início 
da pandemia da Covid-19 
(março/2020), intensificou 
suas ações emergenciais e 
humanitárias em benefício 
das famílias mais vulneráveis 

atendidas pela Instituição e por 
organizações parceiras. A LBV 
ainda tem mobilizado doações 
para atender os impactados 
pelas calamidades que têm 
atingido diversas regiões do 
país nos últimos meses.
SOS CALAMIDADES

Uma importante mobilização 
que está sendo promovida 
pela LBV é a campanha SOS 
Calamidades em prol das 

vítimas das chuvas nos Estados 
de Alagoas e do Pernambuco. 
Doações de alimentos não 
perecíveis, água potável, 
material de higiene e limpeza, 
além de outros itens de 
primeira necessidade podem 
ser entregues nos postos de 
arrecadação em Maceió/AL e 
em Recife/PE.  
DIGA SIM NO 
MARANHÃO 

A Campanha DIGA SIM! 
é outra inciativa que vem 
entregando nesse período de 
inverno cestas de alimentos e 
cobertores em diversas cidades 
brasileiras, a fim de amenizar a 
fome e o frio enfrentados pelas 
famílias em vulnerabilidade 
social. No estado do maranhão, 
a LBV pretende doar 500 
cestas de alimentos no mês de 
agosto para famílias de São 
Luís, Presidente Vargas, São 
João Batista, Paço do Lumiar, 
Anajatuba, Raposa, Satubinha, 
São José do Ribamar.
COMO AJUDAR
As doações podem ser feitas 
pela Central de Doações do 
aplicativo PicPay; pelo Pix 
Solidário pix@lbv.org.br ou 
pelo site www.lbv.org/doe. 
Quem preferir, pode doar 
direto no Centro Comunitário 
de Assistência Social da LBV 
em São Luís. Rua Catulo da 
Paixão Cearense, 74, Vila 
Passos. Telefone (98) 3214-
1428.
REDES SOCIAIS
As ações realizadas pela 
LBV podem ser conferidas 
acessando: @LBVBrasil no 
Instagram e no Facebook.

RENATA VALÉRIO MESQUITA*

Fazia sete anos que Luiz 
Thadeu Nunes e Silva viajava 
o mundo, quando eu o conheci 
em 2017. Ele já tinha pisado 
mais de 110 países e tinha 
planos de ir muito além. Como 
jornalista, publiquei uma 
matéria sobre sua história. 
Mesmo tendo seis páginas, 
foi preciso muita capacidade 
de síntese para resumir suas 
estratégias para manter uma 
vida de aventuras sonhada por 
tantos e realizada por poucos.
A partir desse primeiro 
contato, mantivemos uma 
troca constante de mensagens 
e ideias. Acompanhei muitas 
conquistas desse maranhense 
irreverente e cheio de energia: 
ele ganhou uma placa no 
aeroporto da sua cidade 
natal, São Luís, estampou 
um selo comemorativo dos 
Correios e, até o início de 
2020, visitou 143 países 
(e revisitou muitos deles), 
recebeu o título de brasileiro 
com mobilidade reduzida 
mais viajado do mundo pelo 
“RankBrasil – Livro dos 
Recordes Brasileiros” e, 
depois, de sul-americano com 
mobilidade reduzida mais 

viajado do mundo pela mesma 
publicação.
Só mesmo a pandemia do novo 
coronavírus para fazer que 
Luiz Thadeu interrompesse 
seus planos de viagem. Mas 
como não tem tempo a perder, 
aproveitou o retiro forçado 
para escrever um livro.
Agora com a obra em mãos, 
pude conhecer os bastidores 
de tantas peripécias de que 
tive notícia ao longo desse 
tempo e me surpreendi com 
cada capítulo do livro e da sua 
vida. Descobri muitas questões 
que antecedem o Luiz Thadeu 

tão conhecido da imprensa 
hoje e que mostram do que 
ele é capaz em tempos de 
intempéries ou de calmaria.  
Nascido em uma família 
simples em São Luís do 
Maranhão, perder a mãe aos 
17 anos e assumir os outros 
cinco irmãos tão jovem já 
faria dele um vencedor. Mas 
outras provações tão físicas 
quanto emocionais ainda 
exigiriam que Luiz Thadeu se 
reinventasse completamente. 
Aos 45 anos, com um bom 
emprego público, esposa e dois 
filhos adolescentes, sofreu um 
grave acidente de carro que 
mudou totalmente seus planos 
de futuro.
Foram seis intermináveis anos 
de tratamento salpicados de 
43 cirurgias, até recuperar 
sua capacidade de caminhar, 
apesar de ter passado a 
conviver com limitações de 
mobilidade. Inesperadamente 
veio a viagem inaugural com 
o apoio dos filhos. Depois 
de cerca de 80 destinos 
alcançados ao lado do caçula, 
não se intimidou quando 
precisou seguir seu caminho 
sozinho pelo mundo. E 
continua firme na sua meta 
maior de conhecer as 194 

nações da ONU.
Em vez de se encostar nas 
suas muletas, Luiz Thadeu 
usou as ferramentas impostas 
pelos acontecimentos para 
dar passos largos pelo planeta 
afora e se diferenciar, como 
sugere muito bem o título da 
obra “Das Muletas Fiz Asas”. 
Ele está fazendo história e 
deixando uma marca positiva 
em quem cruza seu caminho, 
como eu.
Mais do que relatos de viagem 
divertidos e curiosos, a 
obra traz relatos e reflexões 
inusitadas sobre amigos, 
família, status, dinheiro e 
sonhos. A postura de Luiz 
Thadeu diante da vida e 
suas estratégias para superar 
obstáculos nos lembram que 
a vida pode começar – talvez, 
recomeçar – aos 50 ou a hora 
que se quiser ou precisar. Com 
linguagem leve, espirituosa e 
bem humorada, seu primeiro 
livro é uma passagem só de ida 
para que cada um viaje para 
fora e também para dentro de 
si mesmo.

*Jornalista em São Paulo.

JONNY FIGUEIREDO

O ex-mestre-sala da Favela 
do Samba Nilsomar Bezerra, 
o “Pelado”, é a nova sensação 
no meio de cantadores 
de toadas do estado do 
Maranhão. Já esteve atuando 
como cantador do Bumba Boi 
de Juçatuba e, atualmente, 
à frente das toadas do 
Bumba Boi Revelação 
de São Marçal, do João 
Paulo, vem construindo seu 
legado na história da cultura 
maranhense. 
Nascido em Igarapé Grande, 
povoado do município de 
Zé Doca, chegou à Ilha 
do Amor aos seis anos de 
idade. Morador do bairro 
Vila Brasil, onde reside até 

hoje, Nilsomar começou sua 
jornada em 2004, no Batalhão 
do Conjunto São Raimundo; 

depois, teve uma passagem 
rápida pelo Tibirizinho e logo 
na temporada seguinte foi 

para o batalhão pesado de 
Juçatuba, conhecido como 
Batalhão de Prata.
Durante seis anos em 
Juçatuba, ele realizou um 
excelente trabalho pelo 
Bumba Boi e também no 
esporte local, levando a 
seleção do bairro a conquistar 
títulos importantes, como 
a Copa Interbairros. Diante 
disso, constituiu amizade e 
reconhecimento de toda a 
comunidade. 
Atualmente, Nilsomar 
comanda o Boi Revelação 
de São Marçal, onde vem se 
destacando com sua maneira 
diferenciada de cantar toadas, 
levando alegria e emoção 
durante cada apresentação.

Nilsomar, um jeito diferenciado
de cantar toadas no Maranhão

Doações recebidas pela LBV ajudam a atender os impactados 
pelas calamidades em diversas regiões do Brasil

DIVULGAÇÃO

Nilsomar Bezerra, o cantador que faz a diferença

DIVULGAÇÃO

Quem sabe faz a hora e as próprias asas


