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Quinta-feira  

Sindsep/MA comemora 
30 anos de fundação 

 

Com grande aceitação dos 
filiados o Sindsep/MA realizou 
ontem, 28, uma LIVE em co-
memoração aos 30 anos de fun-
dação do sindicato. 

O evento ainda serviu co-
mo forma de comemoração ao 
Dia do Servidor Público e foi 
transmitido pela TV Alternativa 
Canal 19.1, e pelo canal Youtu-
be/sindsepmaranhao. 

Após o momento ecumê-
nico, Manoel Lages (presidente 
da CUT/MA), Valter Cezar 
(diretor de Política Sindical e 
Formação da Condsef) e Rai-
mundo Pereira (presidente do 

Sindsep/MA) fize-
ram o momento 
político, onde pa-
rabenizaram a en-
tidade pelos seus 
30 anos, e também 
comentaram o mo-
mento político atu-
al do Brasil, que 
perpassa por um governo imer-
so em trapalhadas, medidas im-
populares e perseguição aos tra-
balhadores. 

Houve ainda o sorteio de 
30 prêmios divididos entre TV’s, 
relógios e celulares. 

A LIVE seguiu com o show 

de artistas filiados ao Sindsep/MA, 
locais e de projeção nacional. 

Participaram as cantoras 
Lêda Nascimento, Fátima Passa-
rinho, Tereza Canto, além da Flá-
via Bittencourt, e os cantores Jo-
ãozinho Ribeiro e Vanderson 
Monteiro. 

Vestibular: UEMA lança edital do PAES 2021 
 

A Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), por 
meio da Assessoria de Seletivos 
e Concursos (ASCONS), divul-
gou, hoje (26), o edital do Pro-
cesso Seletivo de Acesso à Edu-
cação Superior – PAES 2021, o 
vestibular da IES.  

O PAES 2021 irá selecio-
nar candidatos aos cursos de 
graduação, na modalidade pre-
sencial, para o primeiro e o se-
gundo semestres do próximo 
ano. São ofertadas 4.080 para 
os campi da UEMA em todo o 
Estado. A UEMASul oferece 
855 vagas. 

Para se inscrever no PAES 

2021, é necessário que o candida-
to tenha concluído integralmente 
o 3º ano do Ensino Médio ou es-
teja cursando o 3º ano em 2020. 

O período de inscrição vai 
de 2 a 27 de novembro. A inscri-
ção pode ser feita no site 
www.paes.uema.br.  

Os candidatos isentos do 
pagamento da taxa de inscrição 
devem confirmar a participação 
no vestibular efetuando a inscri-
ção também. Acesse a lista de 
isentos em www.paes.uema.br/?
p=1816. 

Por causa da pandemia da 
COVID-19, a UEMA decidiu por 
realizar o PAES 2021 em etapa 

única, com aplicação das provas 
em dois dias consecutivos:  28 de 
fevereiro de 2021(domingo) e 01 
de março de 2021 (segunda-feira). 

Para mais informações, 
acesse o edital completo em 
https://www.uema.br/2020/10/
edital-n-o-052020-gruema/  

Fonte: UEMA 

https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2020/sinteseEspecialReformaAdministrativa.html
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Quase 11 mil candidatos receberam auxílio 
emergencial indevidamente 

 

Uma auditoria feita pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) identificou que 10.724 can-
didatos a prefeito e vereador na 
eleição municipal de 2020, que 
declararam patrimônio superior a 
R$ 300 mil, receberam parcelas do 
auxílio emergencial. O relatório 
foi apresentado no plenário do 
TCU nesta quarta-feira (28) pelo 
ministro Bruno Dantas. 

O cruzamento de dados tam-
bém identificou que 1.320 candida-
tos milionários conseguiram o be-
nefício. A provocação foi feita pelo 
Ministério Público de Contas, que 
questionou a real necessidade de 
proteção do Estado de pessoas com 
bens tão abundantes. O tribunal 
analisou declaração de bens dos 
candidatos ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a Base Unificada 
de Pessoas, a folha de pagamentos 
do INSS e do Bolsa Família, e o 
Cadastro de Pessoas Físicas. 

“Causa perplexidade imagi-
nar que alguém que tenha patrimô-
nio dessa monta ainda assim se 
disponha a solicitar o recebimento 
de auxílio emergencial e possa vir 
a ser eleito e gerir a coisa pública e 
a vida em comunidade”, disse 
Dantas, relator do processo. 

A lei que criou o auxílio 
emergencial no início da pandemia 
não estabeleceu restrições formais 
quanto ao valor do patrimônio dos 
beneficiários, mas uma medida 
provisória editada em setembro 
estabeleceu que o auxílio residual 
não será devido a quem tenha de-
clarado bens de até R$ 300 mil em 
31 de dezembro de 2019. 

“Nós conseguimos verificar 
que esses candidatos, pessoas que 
se apresentam para as eleições, 
para a representação da sociedade, 
possuem patrimônio absolutamen-

te incompatível com esse benefício, 
um benefício de R$ 600 que deveria 
se prestar para aliviar a fome e as 
dificuldades momentâneas de pesso-
as que abruptamente perderam o seu 
trabalho, a sua renda, as condições 
de produzir o seu sustento e o da sua 
família. Nós nos deparamos com um 
quadro absolutamente lamentável, 
um quadro que dá asco”, criticou 
Dantas. 

No relatório, Dantas recomen-
dou ao Ministério da Cidadania, res-
ponsável pelos pagamentos do auxí-
lio, que revise os benefícios concedi-
dos ou indique os controles internos 
que serão adotados, informando os 
resultados ao TCU. 

O relatório de Dantas foi elo-
giado pelos colegas. A vice-

presidente do Tribunal, ministra 
Ana Arraes, pontuou que “roubar 
de pobre é uma coisa horrorosa”. 
Por sua vez, o ministro Walton 
Alencar Rodrigues elogiou o tra-
balho de Dantas e compartilhou da 
indignação do relator. 

“Eu lamento verificar situa-
ções como tais ocorrendo no país 
num momento de absoluta penú-
ria. Eu acredito que esse tipo de 
verificação só pode ser combatida 
com a mais ampla divulgação. É 
completamente inconcebível que 
pessoas de um alto poder aquisiti-
vo, de vasto patrimônio possam 
avançar nos míseros recursos des-
tinados a satisfazer uma situação 
de fome”, disse o ministro Walton. 

Fonte: CUT 

 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta nesta sexta 
(30), o Presidente da CUT Maranhão e Secretário de Administração, 
Patrimônio e Finanças do Sindsep/MA, Manoel Lages Mendes Filho, 
na pauta a “Reforma Administrativa”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

https://www.facebook.com/Sindsep.MA

