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Quinta-feira  

Sindsep/MA realiza Plenária Estadual de escolha 
dos membros da Comissão Eleitoral 

O Sindsep/MA realiza ama-
nhã, 07 de janeiro, às 9h, a Plenária 
Estadual para a escolha dos mem-
bros da Comissão Eleitoral e apro-
vação do Regimento Interno do 
Processo Eleitoral para a nova Dire-
toria e Conselho Fiscal. 

A Plenária vai acontecer de 
forma hibrida (presencial e online).  

Os filiados que desejarem 
participar da atividade de forma 
presencial podem se dirigir à sede 
da entidade, na Avenida Newton 
Bello, 524 - Monte Castelo. 

Quem for participar da Plenária 
de forma remota deve acessar o 
link: meet.google.com/hqz-nsks-ssu. 
 
Inscrição de chapas 

As chapas poderão ser inscri-
tas no período de 18 de janeiro a 02 
de fevereiro, junto à Comissão Elei-
toral, no horário das 08 às 12h e das 
14 às 18h. 
 
Votação 

A coleta dos votos irá 
obedecer ao horário de 9 às 

17h, nos locais de votação que 
possuam quórum superior a 
30% (trinta por cento) dos as-
sociados com capacidade de 
votar e também através das ur-
nas itinerantes. 

Caso não seja atingido o 
quórum de votantes previsto no 
Estatuto, ou, se houver quórum, 
mas empate entre as chapas mais 
votadas em primeira votação, irá 
acontecer uma segunda votação 
nos dias 23,24 e 25 de março de 
2022. 

Bolsonaro é ruim ou péssimo para 57%, diz pes-
quisa feita após férias do presidente 

Pesquisa PoderData divulga-
da nesta quinta-feira(6), mostra que 
Jair Bolsonaro (PL) manteve os 
57% de avaliação ruim e péssima do 
levantamento realizado 15 dias an-
tes. O novo estudo foi feito entre os 
dias 2 e 4 de janeiro, quando o presi-
dente interrompeu as férias para se 
internar às pressas em São Paulo 
após nova obstrução intestinal. 

A pesquisa mostra ainda que 
24% dos entrevistados avalia o tra-
balho do presidente como ótimo/
bom e 14% vêem como regular. 

O levantamento mostra ain-
da que o governo Bolsonaro é re-
provado por 61% dos brasileiros – 
há 15 dias eram 63%, oscilação na 

margem de erro. Outros 31% di-
zem que aprovam e 8% não sabem. 

A desaprovação fica acima 
de 50% em todos os recortes. Entre 
as mulheres chega a 66% – 56% 
entre homens. Em relação à faixa 
etária, a maior rejeição está entre 
aqueles que têm entre 25 e 44 anos, 
com 68%. A menor está entre 
aqueles que têm mais de 60 anos, 
com 54%. 

No Nordeste, a desaprova-
ção de Bolsonaro bateu 70%. Por 
outro lado, o Sul registra 51% – 
Sudeste é de 60%, Centro-Oeste de 
62% e Norte de 60%. 

Em relação à escolaridade, 
70% de quem tem ensino superior 

desaprova o governo, com ensino 
médio são 60% e 59% entre aque-
les que cursaram apenas o funda-
mental. 

A desaprovação de Bolsona-
ro é maior entre aqueles que ga-
nham até dois salários mínimos, 
com 66%. Sem renda fixa são 
62%, de 2 a 5 SM são 54% e mais 
de 5 SM de 62%. 

A pesquisa foi realizada por 
meio de ligações para telefones 
celulares e fixos. Foram 3.000 en-
trevistas em 501 municípios nas 27 
unidades da Federação. A margem 
de erro é de dois pontos percentu-
ais. 

Fonte: CUT 
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2022: fique atento para a prova de 
vida em seu mês de aniversário 

Desde o dia 1º de julho de 
2021, a Prova de Vida anual vol-
tou a ser obrigatória para os servi-
dores públicos federais inativos e/
ou pensionistas. A prova de vida 
deve ser feita no mês de aniversá-
rio do aposentado/pensionista. 

Para fazer a prova de vida, 
o beneficiário deve comparecer 
presencialmente em uma agência 
do banco onde recebe o paga-
mento, levando consigo docu-
mento de identificação com foto. 
Algumas instituições bancárias 
oferecem alternativas como prova 
de vida pelo caixa eletrônico ou 
por aplicativo móvel. 

Quem já tem a biometria 
cadastrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) ou no Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran) – que recentemente 
passou a se chamar Secretaria 
Nacional de Trânsito (Senatran) – 
pode acessar o aplicativo Sou-
Gov.br para consultar a situação 
da comprovação de vida e obter 
as orientações para realizá-la por 
meio de aplicativo móvel. 

 
Celular 

Para a Prova de Vida Digi-
tal, o beneficiário precisa ter a 
biometria (identificação digital) 

cadastrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) ou no Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran); e ter instalado em 
seu celular os aplicativos Sou-
Gov.br e GOV.BR. 

O procedimento será inici-
ado pelo SouGov.br e, em segui-
da, deverá ser realizada a valida-
ção facial no aplicativo 
GOV.BR. Todas as etapas serão 
indicadas na tela do celular, atra-
vés do serviço Prova de Vida 
disponível no aplicativo. Depois, 
o beneficiário deverá acompa-
nhar a situação da comprovação 
de vida pelo aplicativo Sou-
Gov.br. 

Independentemente da op-
ção escolhida para realizar a Pro-
va de Vida, o aposentado, pensi-
onista ou anistiado político pode 
acompanhar a sua situação no 
SouGov.br, tanto pelo aplicativo 
no celular como pelo computa-
dor. Em qualquer desses canais é 
possível também obter o com-
provante e receber notificações 
para lembrar o prazo da realiza-
ção da Prova de Vida. 

Com informações da 
Agência Brasil e do Ministério 
da Economia. 

Fonte: Sintsep-GO  

A inflação, em 2021, fi-
cou muito acima da meta defi-
nida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e a previsão 
para 2022 não é das melhores. 
No ano passado, os preços dis-
pararam e a taxa inflacionária 
chegou aos dois dígitos em 12 
meses, algo que não ocorria 
desde 1994, quando o Plano 
Real foi implementado. Segun-
do o IBGE, o IPCA registrou 
alta de 10,74% no acumulado 
em 12 meses até novembro. A 
divulgação do índice de dezem-
bro e de todo o ano de 2021 
está programada para o próxi-
mo dia 11. 

Análises econômicas es-
tão reduzindo a perspectiva de 
crescimento do Brasil para 
2022 e mantendo o cenário de 
alta para a inflação. Na primei-
ra pesquisa Focus do ano, di-
vulgada pelo BC nesta segunda
-feira (3), a inflação se mantém 
na casa dos dois dígitos, em 
10,01%. O Produto Interno 
Bruto (PIB) deve expandir ape-
nas 0,36% este ano.  

Para combater a PEC, 
os servidores devem acessar o 
site Na Pressão (aqui) e enviar 
um recado aos parlamentares: 
Quem votar a favor da PEC-
32, não voltará a ser eleito. 
Ao acessar a página, o servi-
dor pode mandar seu recado 
pelo WhatsApp, e-mail ou 
telefone. 

 
Sindsep-PE 

Matéria completa em  con-
dsef.org.br/noticias 

“Presente de 
grego” 

https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa

