
Ano XVIII  Nº 3795 
18 de Julho de 2019 

Quinta-feira  

PAES 2020: estão abertas as inscrições para o 
vestibular da UEMA 

A Universidade Estadual do 
Maranhão iniciou nesta segunda, 
15, as inscrições para o Processo 
Seletivo de Acesso à Educação 
Superior (PAES) 2020. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 9 
de agosto pelo site 
www.paes.uema.br. O valor da 
taxa é de R$ 85,00. 

O PAES 2020 destina-se a 
selecionar candidatos nos seus 
cursos de graduação, na modali-
dade presencial, para o primeiro 
e o segundo semestres do ano de 
2020. São ofertadas 4.030 para os 
campi da UEMA em todo o Esta-
do. A UEMASul oferece 910 va-
gas. 

Para se inscrever no PAES 
2020, é necessário que o candida-
to tenha concluído integralmente 
ou esteja cursando o terceiro ano 
do ensino médio em 2019. 

As provas do PAES 2020 da 
UEMA serão realizadas nas se-
guintes cidades: São Luís, Colinas, 
Caxias, São João dos Patos, Baca-
bal, Barra do Corda, Balsas, Codó, 
Santa Inês, Coelho Neto, Timon, 
Pinheiro, Grajaú, Presidente Du-
tra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé 
Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim e 
São Bento. Já as provas da Uema-
Sul acontecerão nos municípios 
de Imperatriz, Açailândia e Estrei-
to. 

É de fundamental impor-
tância que todos os candidatos 
acessem e leiam o Edital do PAES 
2020, disponível no site da insti-
tuição www.uema.br. 

 
 Etapas do vestibular 
As provas do PAES 2020 

serão realizadas em duas etapas. 
A primeira etapa, que acontecerá 

dia 20 de outubro, será constituí-
da de prova com 60 (sessenta) 
questões objetivas de múltipla 
escolha, por área de conhecimen-
to, abrangendo os conteúdos pro-
gramáticos dos componentes cur-
riculares que integram o ensino 
médio. 

A prova da segunda etapa, 
a ser realizada dia 24 de novem-
bro, será constituída de 12 (doze) 
questões analítico-discursivas, 
abrangendo conteúdos progra-
máticos de dois componentes 
curriculares que integram o ensi-
no médio, específicos por curso, e 
prova de produção textual. 

As questões da prova de 
Língua Portuguesa e Literatura 
terão como referência os seguin-
tes textos nacionais e as obras 
literárias previamente recomen-
dadas como leitura obrigatória 
indicadas: Libertinagem (Manuel 
Bandeira); Memórias de um Sar-
gento de Milícias (Manuel Antô-
nio de Almeida); Verão no aquá-
rio (Lygia Fagundes Telles) 

O resultado final do PAES 
2020 está previsto para ser divul-
gado em janeiro de 2020. 

Fonte: www.uema.br 

Trabalhadores na educação farão greve 
nacional em 13 de agosto  

 
Movimento da categoria inclui marchas nos municípios 

em defesa da educação, da democracia e contra os a 

reforma da Previdência e outros retrocessos. 

Matéria completa em www.cut.org.br/noticias 
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Balbúrdia Governamental 

Toffoli suspende investigações contra Flávio 
Bolsonaro e Fabrício Queiroz 

A cada dia que passa o pa-

ís perde um pouco mais de cre-

dibilidade por conta das malu-

quices desse (des)governo. En-

quanto o Brasil passa por uma 

das maiores crises de desempre-

go de sua história, Bolsonaro 

retira direitos dos trabalhado-

res, corta verba para a Educa-

ção, inviabiliza a aposentadoria 

para a maior parte da popula-

ção, e agora avacalha de vez a 

diplomacia brasileira dando de 

presente de aniversário a seu 

filho Eduardo Bolsonaro a indi-

cação para ser embaixador do 

Brasil em Washington. Enquan-

to isso o ministro Toffoli sus-

pende a investigação contra o 

laranjal do senador Flavio Bol-

sonaro. 

Dia 13 de agosto vamos 

ocupar as ruas contra todos es-

ses desmandos. Dia nacional de 

luta contra a reforma da previ-

dência e os cortes na educação. 

A pedido do senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), o presi-
dente do STF, ministro Dias To-
ffoli, suspendeu todos os inqué-
ritos que tramitam em todas as 
instâncias judiciais que tenham 
partido de dados detalhados 
compartilhados por órgãos de 
controle, como o Coaf, sem 
prévia autorização judicial. 

A pedido do senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), o presi-
dente do Supremo Tribunal Fe-
deral, ministro Dias Toffoli, sus-
pendeu todos os inquéritos que 
tramitam em todas as instân-
cias da Justiça que tenham par-
tido de dados detalhados com-
partilhados por órgãos de con-
trole, como o Conselho de Con-

trole de Atividades Financeiras 
(Coaf), sem prévia autorização 
judicial. A investigação está sen-
do realizada pelo Ministério Pú-
blico do Rio (MP-RJ). 

A medida aumentar as crí-
ticas sobre " blindagem" do Ju-
diciário à família Bolsonaro. Em 
maio, Toffoli teve um encontro 
com o presidente Jair Bolsonaro 
e os presidentes da presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Davi Alcolumbre, para 
firmar o chamado "pacto" dos 
três Poderes. Por sua vez, o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, tem se 
esquivado desde o início do ano 
de comentar as ligações da fa-
mília de Bolsonaro com milicia-

nos e as movimentações finan-
ceiras atípicas de Fabrício Quei-
roz, ex-assessor do senador.  

A defesa de Flávio alegou 
ao STF que há, em discussão na 
corte, um tema de repercussão 
geral que trata justamente da 
possibilidade de compartilha-
mento de dados por órgãos de 
controle sem prévia autorização 
judicial. 

Em relação ao senador, o 
Coaf detalhou hora e data de 
cada depósito de R$ 2.000 feito 
entre junho e julho de 2017. 
Foram no total 48 depósitos, 
somando R$ 96 mil. 

 
Fonte: Brasil 247  
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