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Prefeitura inicia nesta quarta-feira inscrição para
novo Cadastro Habitacional de Interesse Social
A Prefeitura de São Luís
deu iniciou na última quartafeira, 25, ao novo Cadastro Habitacional de Interesse Social. A
ação vai permitir que as famílias
se inscrevam para participar dos
próximos sorteios de moradias
subsidiadas por programas como
o 'Minha Casa, Minha Vida', disponibilizadas na capital. As inscrições se estendem até o dia 8
de agosto e podem ser feitas de
forma online no portal da Prefeitura de São Luís, no endereço
www.saoluis.ma.gov.br. Postos
de apoio serão disponibilizados
pela Prefeitura de São Luís para
atender aqueles que não tiverem
acesso a internet. Serão 19 lo-

cais, entre eles a Central de Atendimento da Habitação, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº
559, São Francisco.
Podem participar do novo
cadastro pessoas que atendam
aos critérios estabelecidos pelo
Ministério das Cidades, preenchendo a requisitos básicos como
ter idade superior a 18 anos, possuir renda familiar até R$
1.800,00 mensais e que não tenham imóvel em seu nome. O
cadastramento seguirá as normas
do programa 'Minha Casa, Minha
Vida'.
Uma novidade deste cadastro é a inscrição online. Quem
tiver dificuldade pode procurar

os postos de apoio. A Central de
Atendimento da Habitação, no
São Francisco, é um dos pontos
para atender quem não tiver acesso à internet. O preenchimento
do cadastro na central e nos pontos de apoio será efetuado até a
data limite de inscrição, dia 8 de
agosto. A descentralização objetiva manter a dignidade das pessoas interessadas, evitando as
filas e longa espera para realizar
o processo.
Para preenchimento do formulário online no endereço
www.saoluis.ma.gov.br é permitido acesso pelo computador, celular ou tablet.
Fonte: agenciasaoluis.com.br

Concursos das Forças Armadas passam a
oferecer reserva de cotas raciais
Os concursos para ingresso
nas Forças Armadas passarão a
oferecer reserva de vagas para
candidatos negros. A novidade
alcança os cargos efetivos e é fruto
de um pedido judicial feito pelo
Ministério Público Federal em
Brasília, em 2015. A ação civil
pública resultou em um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado entre o MPF e as três forças militares e já tem resultados
práticos para os estudantes.
Como reflexo do acordo, o
Instituto Tecnológico da Aero-

náutica (ITA), uma das instituições de ensino superior mais disputadas do país, adotará o sistema de cotas pela primeira vez no
processo seletivo para 2019. Várias outras seleções foram alcançadas pela medida. Os concursos
oferecidos pelo Colégio Naval,
pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e pela Academia de
Força Aérea são alguns deles.
O MPF ajuizou ação civil
pública e posteriormente pediu o
ajustamento de conduta fundamentado no que diz a Lei 12990/2014.

A norma prevê expressamente a
cota para negros e pardos no provimento de vagas na Administração Pública Federal. O MPF entende que as Forças Armadas fazem parte da estrutura da União e
que o ingresso nessas instituições
deve ser contemplado pelo que a
lei determina. Em recente Ação
Declaratória de Constitucionalidade – ADC 41 – o STF reforçou
esse entendimento.
Fonte: Assessoria de Imprensa
da Procuradoria da República no
Distrito Federal
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O vagalume e a cobra
Autor desconhecido
Era uma vez uma cobra
que perseguia um vagalume,
que nada mais fazia do que
simplesmente brilhar.
Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra
nem pensava em desistir.
Fugiu um dia, dois dias,
mais outro e nada.
No quarto dia, já sem forças,

o vagalume parou e disse à cobra:
– Posso fazer-lhe três perguntas?
A cobra então respondeu: –
Pode. Não costumo abrir esse
precedente para ninguém, mas já
que vou te devorar, pode perguntar.
– Eu Pertenço à sua cadeia alimentar?
– Não. Respondeu a cobra.

O sábio e o turista
Autor desconhecido
Conta-se que no século
passado um turista americano
foi à cidade do Cairo, no Egito,
com o objetivo de visitar um
famoso sábio.
Lá chegando, o turista
ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho
muito simples e cheio de livros.
As únicas peças de mobília
eram uma cama, uma mesa e
um banco.
– Onde estão seus móveis? –
perguntou o turista.

E o sábio, mais que depressa, perguntou-lhe também:
– E onde estão os seus…?
– Os meus?! – surpreendeu-se
o turista – Mas eu estou aqui só
de passagem!
– Eu também… – concluiu o
sábio.
A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto,
alguns vivem como se fossem
ficar aqui eternamente e se esquecem de ser felizes.
Fonte: motivacaoefoco.com.br

– Te fiz alguma coisa?
– Não. continuou a cobra a responder.
– Então, por que você me persegue e quer me comer?
E a cobra respondeu enfurecida:
– Porque eu NÃO suporto ver
você BRILHAR…
Fonte: motivacaoefoco.com.br

Sindsep/MA
informa
O Sindsep/MA informa
aos seus filiados e á sociedade
em geral, que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde /
MA (NEMS/MA), que funcionava na avenida Gerônimo de
Albuquerque, no Bequimão`,
está funcionando agora no
Shopping Jaracaty, na avenida
Professor Carlos Cunha, no
Jaracati.
O NEMS/MA está funcionando das 08 às 12h e das 14
às 17h, de segunda à sextafeira.

