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Quinta-feira  

Programa de compra de alimentos é esvaziado 
por Bolsonaro em meio ao aumento da fome 

O esvaziamento do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) é 
o tema da Entrevista Central desta 
quarta-feira(16). O professor, agrô-
nomo e ex-diretor da Companhia 
Nacional de Abastecimento(Conab), 
Silvio Porto, é o nosso convidado. 
Ele critica a forma com a qual o atu-
al governo resolveu conduzir um 
dos setores mais estratégicos para 
garantir a alimentação saudável e 
evitar o processo de insegurança 
alimentar no país.  

Em meio à fome, o presi-
dente Jair Bolsonaro resolveu 
mudar o nome do Programa de 
Aquisição de Alimentos, que 
agora passa a se chamar Alimen-
ta Brasil. Para Silvio Porto, a mu-
dança não traz nada de novo. É 
apenas uma alteração de nome. 

Ele aponta que, ainda sem 
regulação, o Alimenta Brasil não 
mostrou nenhuma novidade no setor 
e poderá ficar submetido às conve-
niências das Emendas Parlamenta-
res para conseguir obter orçamento.  

"Não haveria nenhuma ne-
cessidade de criar um novo pro-
grama. O Programa de Aquisição 
de Alimentos é um programa 

consolidado, de aprov\ação pú-
blica tanto por parte das organi-
zações sociais que comercializa-
vam a sua produção como tam-
bém pelas famílias que recebiam 
esses alimentos", explicou.  

 
E tem mais! 

No quadro Trilhos do Bra-
sil, a repórter Jéssica Rodrigues, 
direto do Rio de Janeiro, mostra 
que o projeto "Respeite meu ter-
reiro" pretende fazer um mapea-
mento dos casos de intolerância 
religiosa e documentar as histó-
rias, tradições e vínculos dos ter-
reiros com as comunidades. O 
projeto é uma iniciativa da Rede 
Nacional de Religiões Afro-
brasileiras e Saúde.  

Na Parada Cultural, uma 
dica para quem quer aprender a 
tocar pandeiro. O projeto As 
Pandeirista, em Bele Horizonte, 
está com as inscrições abertas 
para a oficina de iniciação ao 
instrumento voltada para mulhe-
res. Os encontros serão ao ar li-
vre, em três praças da cidade 
(Praça Ramatis - Bairro Apareci-
da, Praça Cristo Reina – Barreiro 
e Praça Carlos Marques – Cala-
fate), e acontecem simultanea-
mente nos dias 19 e 26 março e 
02 e 09 de abril (aos sábados), 
sempre de 10h às 12h, com en-
cerramento no domingo, 16 de 
abril, de 14h às 16h, no Parque 
Municipal Renné Giannetti 

Fonte: CUT 
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IFMA convoca 2ª lista de excedentes para reali-
zarem a matrícula até dia 18 de março 

O Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA) divulgou na 
última terça-feira (15/03) a 2ª 
convocação de candidatos ex-
cedentes para matrícula do Se-
letivo para acesso aos Cursos 
Técnicos em 2022 do Instituto. 
As listas estão organizadas por 
campus e por curso, com os 
nomes dos candidatos em or-
dem decrescente de pontuação 
na prova. 

Os candidatos devem rea-
lizar suas matrículas, de forma 
online ou presencial, até ama-
nhã, 18 de março, de acordo 
com as orientações do edital nº 
06 de 14/06/2022. 

O candidato que não efe-
tivar sua matrícula dentro do 
prazo estipulado perderá a va-
ga, para qual poderá ser chama-
do outro excedente 

 
Matrículas on-line 

Para realizar a matrícula, 
o candidato deverá ter em mãos 
toda a documentação necessá-
ria para anexar no sistema (em 
caso de matrícula on-line). O 
sistema estará aberto para soli-

citações das 8h do primeiro dia 
de matrículas até as 18h. Para a 
solicitação da matrícula on-line, 
o candidato classificado deverá 
ter ou criar sua conta no “gov.br” 
antes de iniciar os procedimen-
tos. 

Cada arquivo submetido 
pelo candidato na matrícula on-
line deverá ser gerado em forma-
to PDF ou imagem (JPG, JPEG 
ou PNG), com tamanho máximo 
de 2 Megabytes, sem rasuras ou 
adulterações, com imagem nítida 
e sem cortes. Arquivos ilegíveis 
não devem ser aceitos. 

Os documentos que neces-
sitam de assinatura poderão ser 
assinados digitalmente ou assina-
tura digitalizada. Além disso, o 
candidato que efetivar sua matrí-
cula on-line fica obrigado a apre-
sentar os documentos originais 
junto à Coordenação de Registro 
Acadêmico do Campus.  

 
Matrícula presencial 

Os candidatos (ou o repre-
sentante legal), que não realiza-
rem a matrícula on-line, deverão 
realizar a matrícula, na forma 

presencial, no campus corres-
pondente ao curso para o qual 
foi classificado. O horário de 
funcionamento dos campi para 
atendimento dos candidatos, no 
setor de Registro Escolar, será 
das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

A listagem dos documen-
tos necessários para a realiza-
ção da matrícula, conforme cota 
na qual o candidato foi aprova-
do, encontra-se disponível no 
edital n° 84, de 16 de novembro 
de 2021. Caso o candidato seja 
menor de 18 anos, faz-se neces-
sária a presença obrigatória do 
seu responsável legal. 

Durante o atendimento 
presencial dos candidatos no 
período de matrículas, o cam-
pus manterá o seu protocolo 
sanitário de combate a pande-
mia da Covid-19 e o uso de 
máscara facial de proteção é 
obrigatório. 

A lista com o nome dos 
candidatos pode ser acessada no 
site do IFMA: portal.ifma.edu.br. 

 
Com informações repas-

sadas pelo IFMA. 


