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Governo paga mais de R$ 70 mi de 
dívidas com servidores da gestão anterior

São verbas retroativas, rescisórias e os auxílios temporários 
da Saúde e das forças de Segurança em atraso, que seriam de res-
ponsabilidade do governo passado. Todas foram parceladas e 
estão sendo assumidas pelo atual governo. 13º salário sai dia 17, 
aposentados dia 20 e salário de dezembro dia 28. Folha extra vai 
pagar abono da Educação ainda este ano. Página 8

Governador visita os mu-
nicípios do Juruá e, nessa 
quarta-feira, dia 15, entrega a 
completa reforma da pista do 
aeródromo de Marechal Thau-
maturgo, em obra realizada 

com grande qualidade pelo 
Deracre, depois de dois anos 
de interdição e mais de 10 anos 
sem manutenção. Ainda cum-
pre agenda em Cruzeiro do Sul 
e Porto Walter.  Página 8

Em agenda no Juruá, Gladson 
entrega aeródromo de 
Thaumaturgo e delegacia 
da Mulher em Porto Walter

Governador anuncia 
antecipação do 13° 
salário dos servidores 
para sexta-feira

O governador Gladson Cameli confirmou, por 
meio de vídeo divulgado nas redes sociais, a an-
tecipação do 13° salário aos servidores públicos 
estaduais em atividade, aposentados e pensionis-
tas. A segunda parcela foi adiantada do dia 22 de 
dezembro para esta sexta-feira, 17.  Página 3

Gladson Cameli participa da criação da Zona de 
Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira

Os Estados do Acre, Ama-
zonas e Rondônia selaram um 
acordo histórico em prol do 
desenvolvimento socioeconô-
mico sustentável da Amazônia 

Ocidental. No palco do Tea-
tro Guaporé, em Porto Velho 
(RO), os governadores Gladson 
Cameli e Marcos Rocha, junta-
mente com o vice-presidente 

da República, Hamilton Mou-
rão, oficializaram a criação 
da Zona de Desenvolvimento 
Sustentável Abunã-Madeira, 
nesta terça-feira, 14. Página 5

Diretor de Gestão de Pessoas Guilherme Duarte, da Seplag, confirma pagamentos

Solenidade contou com a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão

Prefeito Marcus Alexandre: vitória da verdade

Mudança do horário da votação 
da eleição gera polêmica

A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do 
Acre (TRE/AC) Rosana Magalhães, esteve na Câmara 
Municipal de Rio Branco para falar da nova proposta de 
mudança do horário das eleições do próximo ano. Com 
a mudança sugerida pela justiça eleitoral, o horário de 
votação começaria por volta das 6 horas da manhã, com 
encerramento do pleito às 15h. Página 8

Ipec: Lula
lidera no
1º turno

Na primeira pesquisa Ipec 
depois da filiação de Sergio 
Moro ao Podemos, o ex-presi-
dente Lula (PT) lidera com folga 
as intenções de voto da corrida 
eleitoral de 2022. Página 6

MPF recomenda mudança 
de nomes de escolas que 
homenageiam ditadores

MPF recomendou à SEE que institua comissão técnica para 
promover a mudança nas nomenclaturas de sete escolas estadu-
ais, localizadas em Rio Branco.  As escolas estaduais que devem 
ser atingidas com as medidas são: Capitão Edgar Cerqueira Filho, 
Aracy Cerqueira, Jorge Kalume, Georgete Eluan Kalume, Agnal-
do Moreno, João Batista Aguiar e Marechal Humberto de Alen-
car Castelo Branco. Página 3
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BomDia
*Atila Iamarino

Ainda estamos no período de incerteza sobre a va-
riante ômicron, vendo seu espalhamento fulminante, 
enquanto vários fatores mascaram a seriedade da 
onda de casos que varre o mundo.

O mais preocupante é sua velocidade. Na África 
do Sul, a ômicron levou menos de três semanas para 
causar uma subida de casos pior do que a delta, a 
variante mais transmissível que já havíamos visto, 
causou em três meses. No Reino Unido, no começo 
de dezembro, se calculava que a ômicron se tornaria 
a linhagem dominante até janeiro. Uma semana de-
pois, ela já causou a primeira morte e deve causar a 
maioria das infecções em Londres a partir desta quar-
ta-feira (15). E dada a progressão da doença, os ca-
sos só devem começar a refletir em hospitalizações 
de ingleses no final de dezembro.

Seu crescimento na Dinamarca, na Noruega e na 
Alemanha tem sido tão rápido quanto ou mais rápido 
do que no começo de 2020, antes de termos medi-
das de distanciamento, máscaras e vacinas. Estamos 
vendo o raio, mas ainda não ouvimos o trovão que ela 
deve causar.

Outro fator complicador é que os primeiros casos 
foram mais concentrados entre os sul-africanos mais 
jovens, como crianças, que por serem menos vulne-
ráveis à Covid não geram muitas hospitalizações. 
Além disso, a ômicron consegue ser transmitida en-
tre curados e vacinados de maneira inédita. Ela tem 
causado até oito vezes mais casos de reinfecção no 
Reino Unido. E, de acordo com os últimos dados da 
África do Sul, parece ter reduzido a proteção de duas 
doses da vacina de RNA da Pfizer contra a infecção 
pelo vírus para 30% e contra a hospitalização para 
70%. Ou seja, muitos vacinados e curados estão sen-
do infectados, mas uma parte menor deles precisa 
de hospitalização, graças à imunidade parcial. Como 
resultado, esta onda de ômicron tem gerado 30% me-
nos internações por caso do que a onda anterior, da 
delta, causou na África do Sul.

Aqui no Brasil, onde o índice de vacinação está 
alto, podemos esperar uma redução ainda maior de 
internações. Mas contar com isso é contar com a 
sorte. No interior do país ainda temos índices mui-
to baixos de vacinação. Em Rondônia e no Pará já 
começam a faltar leitos de UTI para Covid novamente, 
provavelmente por conta da delta ainda. E mesmo onde 
a proporção de hospitalizações for menor, se a onda de 
casos for enorme, ainda serão muitos doentes precisan-
do de leitos. Leitos desmontados que serão operados 
por profissionais exaustos e traumatizados. Por isso, 
precisamos de uma campanha massiva pela vacinação 
dos brasileiros faltantes e pela adoção da dose de refor-
ço, que já se mostrou restaurar grande parte da prote-
ção contra a ômicron, mas ainda tem baixa adesão.

Na direção oposta, ao invés de uma organização 
pró-vacinação e uma conscientização da onda que 
devemos enfrentar, vemos preparativos para eventos 
com aglomerações, em clima de “já passou”. E boa 
sorte para acompanhar nossa situação via Ministé-
rio da Saúde. Os informes diários sobre a pandemia 
destacam os milhões de “recuperados”, desviando a 
atenção dos mais de 600 mil que não se recupera-
ram. E o painel de casos de Covid está fora do ar. 
Foi derrubado pelos “hackers” que “sequestraram” os 
dados do Ministério, apagando os dados com login e 
senha, sem pedir resgate, ao mesmo tempo em que 
tiraram do ar os certificados de vacinação às véspe-
ras das novas medidas que exigiriam o passaporte 
vacinal. Uma medida que comprovadamente aumen-
tou a vacinação onde foi adotada.

Temos mais um mês para nos prepararmos para 
enfrentar a ômicron e o ministro da Saúde está mais 
preocupado em preservar a liberdade de quem não 
quer se vacinar do que nossas vidas.

*Atila Iamarino é Doutor em ciências pela USP, 
fez pesquisa na Universidade de Yale. É divulga-
dor científico no YouTube em seu canal pessoal e 
no Nerdologia

Votação
É muito polêmica a decisão que 

unifica a votação no país, pelo horá-
rio de Brasília. Com isso, a votação no 
Acre vai começar às seis da manhã e 
terminar às 15h. Provocará uma série 
de transtornos, especialmente para 
quem mora na zona rural e que pre-
cisará se deslocar de casa em plena 
madrugada para alcançar a tempo os 
locais de votação. 

Importante
Pode parecer muita reclamação 

de um Estado que representa apenas 
0,8% do eleitorado nacional, mas que 
atrasa em duas horas a divulgação 
dos resultados do voto eletrônico. 
Mas não é bem assim. Se o Acre tem 
menos de 1% do voto no país, tem 
100% na eleição de governador, de 
senadores e de oito deputados fede-
rais e 24 estaduais. Esse voto tem que 
ser respeitado como um direito ina-
lienável do cidadão.

Solução
A solução talvez possa ser a mes-

ma usada nos Estados Unidos, país 
separado por pelo menos cinco fusos 
horários: manter o horário local sem 
prejuízo da divulgação do resultado 
onde o pleito tiver sido concluído. 
Assim, lá, a Costa Leste termina de 
votar antes e começa a divulgar o 
resultado antes que a Califórnia, por 
exemplo, na Costa Oeste. Simples, até 
porque esse 1% de votos não muda-
rão muito o resultado nacional se for 
contado depois. Mas as eleições regio-
nais não ficarão prejudicadas.

Verbas
Algumas ações do governo não 

são valorizadas como deveriam ser. O 
governador Gladson não apenas vem 
cumprindo rigorosamente sua pro-
messa de não atrasar o pagamento do 
funcionalismo, acertando ainda den-
tro do mês, como está pagando R$ 70 
milhões de verbas rescisórias e outros 
direitos de servidores relativas ao go-
verno de seu antecessor. Isso é raro no 
serviço público.

Sinteac
Finalmente a presidente do Sin-

teac, Rosana nascimento levantou a 
voz para contestar a decisão da pre-
feitura de pagar o abono do Fundeb 
apenas para professores em sala de 
aula, se negando sequer a conversar 
sobre estender o benefício a outras 
categorias da Educação e pessoal de 
apoio. Como sempre, a prefeitura faz 
pouco caso e recomenda aos insatis-
feitos recorrer à Justiça. Uma postura 
temerária e pouco democrática.

Reconheceu
A líder sindical enfim reconheceu 

que o Estado teve um comportamen-
to irrepreensível nesse caso do abo-
no, mesmo enfrentando uma batalha 
com a militância. Infelizmente, não 
se via esse comportamento aguerri-
do diante do descaso da prefeitura. 
Certamente pressionada pela base, 
enfim Rosana Nascimento resolveu 
tomar as dores da categoria em rela-
ção à insensibilidade da prefeitura.   

Licença
O deputado Fagner Calegário vai 

se afastar da Assembleia Legislativa, 
para tratar da saúde que ele reconhe-
ce ter ficado abalada com as sequelas 
da covid. Faz bem o deputado, polê-
mico, mas reconhecidamente ardo-
roso defensor de suas causas. Espera 

estar plenamente recuperado para a 
campanha de reeleição. Votos de saú-
de e perseverança.

De volta
Uma reunião em campo, com o 

secretário Nenê Junqueira, sobre a 
Expoacre 2022 marcou o retorno à 
ribalta do competente Dudé Lima, 
que foi convidado no sábado a as-
sumir a coordenação da exposição 
que já comandou de modo exem-
plar. Ganhou o Acre, com o trabalho 
de um técnico competente, ganha o 
governo ao mostrar que não precisa 
fazer discriminação ideológica de 
ninguém. E que, agindo assim mostra 
grandeza e espírito público.  

Suplente
Com o afastamento de Calegário 

assume o suplente Luiz Gonzaga de 
Lima Rego, mais conhecido como 
Loy Rego (PRP), que obteve pouco 
menos de 3 mil votos nas últimas 
eleições. Vai usar o mandato para 
alavancar a própria campanha para 
2022. E compor a base do governo.

Não votou
O senador Márcio Bittar não com-

pareceu ontem à votação do Senado 
que marcou fragorosa derrota do go-
verno e a eleição do senador minei-
ro Antônio Anastasia parta ocupar a 
vaga de ministro do TCU, Ele teve 52 
votos contra apenas sete do senador 
Fernando Bezerra, o preferido de Bol-
sonaro, que foi jogado às cobras. Nem 
Bittar se prontificou a ajudá-lo. Eleito 
pelo PSDB, Anastasia reforça hoje o 
PSD e representa vitória do presiden-
te do Senado, seu colega de partido e 
também mineiro Rodrigo Pacheco.

Balanço
O presidente do TCE, conselheiro 

Ronald Polanco, deve usar a sessão 
de quinta-feira do Tribunal para fa-
zer um balanço de sua frutífera ges-
tão, em que o TCE ficou na ponta na 
defesa da modernidade tecnológica, 
mas propostas de futuro para o Acre, 
na defesa do aprimoramento das ins-
tituições e das relações do TCE com 
os entes públicos. Será uma gestão a 
ser lembrada muito positivamente.

Sucessor
O nome mais cotado para substi-

tuir Polanco na presidência do TCE 
é Valmir Ribeiro, no mandato que 
deve marcar sua despedida da Cor-
te de Contas. Onde hoje é o decano 
e único remanescente da formação 
original. Seria uma bela homenagem. 

Orçamento
Parece que todas as arestas foram 

aparadas e todo mundo ficou feliz 
com os números do orçamento do 
Estado para 2022, que prevê aumen-
to de repasses de, em média, 16% para 
poderes e instituições. Mais uma vez, 
prevaleceu o diálogo e o entendi-
mento. A Assembleia, em especial, 
está bem servida, com as emendas 
parlamentares dobrando de R$ 500 
mil para R$ 1 milhão. 

Apoio
Imprensa do Amazonas critican-

do muito a declaração do novo mi-
nistro do STF, André Mendonça, que 
agradeceu o empenho do deputado 
Silas Câmara para a aprovação de seu 
nome. Acontece que Silas, esposo da 
ex-deputada acreana Antônia Lúcia, 
é réu em meia dúzia de processos, in-
clusive por rachadinha no próprio 
STF. Pegou mal. 

Encontro
Encontro de autoridades estadu-

ais com o vice-presidente general 
Mourão com o tema da Amazônia 
chama a atenção, especialmente no 
momento em que a posição brasi-
leira sobre a região encontra tantos 
questionamentos em todo o mundo. 
Como se não faltasse mais nada, o go-
verno quer liberar a caça esportiva.

Prazo
O governo anunciou, mas parece 

que ainda não ficou claro para a pre-
feitura. O acordo entre o Depasa e o 
Saerb, em que o governo vai traba-
lhar em cogestão e financiar as despe-
sas operacionais tem prazo para aca-
bar. Serão só quatro meses. Depois, a 
prefeitura tem que andar com as pró-
prias pernas. Só para lembrar, o gasto 
com produtos químicos chega a R$ 1 
milhão por mês ou mais, dependen-
do da turbidez da água do rio Acre. O 
tempo é curto.

Redução
São muito expressivos os núme-

ros de redução da violência na Ca-
pital, chegando a 56% menos crimes 
graves do que no final do governo 
passado. Enfim, a Segurança Pública, 
com investimentos e valorização, to-
mou rumo no Estado.

Penitenciário
O governo anunciou novo calen-

dário de visitas às unidades prisionais 
do Estado neste fim de ano. Tomara 
que funcione e não seja motivo de 
boicote, para o bem da tranquilidade 
na área penal nas festas natalinas.  

Destaque
Enfim, o prefeito Bocalom con-

seguiu e foi destaque na imprensa 
internacional. Será que foi pela exce-
lência da gestão? Por suas obras que 
estão mudando a cara da Capital? Por 
seus projetos? Não, Foi por causa da 
polêmica das cores no muquifo do 
papai Noel, pintado três vezes de co-
res diferentes e pela obsessão do pre-
feito em fazer um Natal só em tom 
de azul, acabando com o vermelho. 
O Guardian, tradicional jornal britâ-
nico deitou e rolou. Vergonha!

Gramado 
E o prefeito ainda se gabou afir-

mando que a decoração da cidade 
seguiu o modelo de Gramado, a ci-
dade brasileira com maior tradição 
de decoração de Natal. Enquanto lá 
são usadas 1,2 milhão de lâmpadas 
de Led, aqui na Capital o máximo 
que se consegue é um arremedo 
precário da cidade gaúcha. Veja o 
original e compare.
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Outra onda de casos se aproxima 
e ainda contamos com a sorte
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Deputados devem votar 
hoje orçamento do
próximo ano para poderes
Cezar Negreiros

A peça orçamentária do 
próximo ano prevê um 
orçamento estimado em 

quase R$ 7,9 bilhões, mas os três 
poderes contarão com um acrésci-
mo de 16% em relação com os re-
cursos que tiveram no ano passa-
do. A receita própria é estima em 
torno de R$ 5.337.313.602,86, en-
quanto as despesas projetadas na 
casa dos R$ R$ 7.847.413.468,92. 
O governo do Estado contará 
com um incremento de recur-
sos na ordem de R$ 898 mi-
lhões, em comparação com o 
orçamento do ano passado que 
ficou na casa dos R$ 6,7 bi.

Com a mudança, o Tribunal 
de Justiçado Estado do Acre con-
tará com um aporte de recursos 
na ordem de R$ 296,4 milhões, en-
quanto a Assembleia Legislativa 
do Acre chega a casa dos R$ 188,5 
milhões, o Ministério Público Es-
tadual do Acre (MPAC) tocou a 
quantia de R$ 148,2 milhões, o Tri-
bunal de Contas do Estado do Acre 
(TCE-AC) embolsará a quantia de 
R$ 64,3 milhões e a  Defensoria Pú-
blica do Estado do Acre (DPE/AC) 
ficou com R$ 34,6 milhões.

“A equipe econômica conside-
rou as perdas inflacionárias dos 
últimos três anos, uma demons-
tração de sensibilidade do gover-
nador Gladson Cameli que com-
preendeu que o orçamento dos 
demais poderes estava congela-
do”, ponderou o líder do governo 
Pedro Longo (PV).

Os deputados correm contra 
o tempo para limpar as gavetas e 
encaminhar as propostas que es-
tavam pendentes nas Comissões 
da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Acre (Aleac). Os líderes 
das Comissões sentaram no dia 

de ontem para tratar da pauta de 
votação,  pois tramita na Casa o 
Projeto de Lei (PL) que estipula o 
pagamento de um abono da edu-
cação no valor de R$ 14.000,00 
(gestores e diretores de escola), de 
R$ 12.000,00 (professores e profes-
soras ) e de 10.000,00 ( funcioná-
rios de escola); o Projeto de Lei nº 
163/2021, que trata da Lei Orça-
mentária Anual do próximo ano 
(LOA/2022); as propostas de auto-
ria dos parlamentares, inclusive a 
liberação dos recursos das emen-
das impositivas para atender as 
suas bases eleitorais.  

Protesto 
Os profissionais da engenharia 

fizeram um protestaram na ma-
nhã de ontem no hall da Aleac, 
em busca de cobrar dos deputa-
dos o cumprimento da Lei Carta-
xo.  Os manifestantes reivindicam 
a correção do piso base estipulado 
em torno de oito salários míni-
mos, porque a defasagem  nos últi-
mos sete anos já  chegou aos 60% 
dos vencimentos da categoria. Se 

o governo do Estado não atender 
a reivindicação dos 350 profissio-
nais, responsáveis pela vistoria 
das obras nos órgãos públicos e 
nas concessões de licenciamen-
tos ambientais, ‘vamos  deflagrar 
um greve geral no dia 3 de janeiro, 
conforme o indicativo tirado na 
última assembleia geral”, decla-
rou o presidente do Sindicato dos 
Engenheiros do Estado do Acre 
(Senge/Ac), Cláudio Mota.   

Destacou que faz sete anos 
que a categoria não teve nenhu-
ma correção das perdas salariais, 
mesmo com uma inflação que 
ultrapassou a casa dos 10 nos úl-
timos meses.  Os mais exaltados 
faziam questão de exibir uma fai-
xa com a frase: ‘Valorização além 
do discurso’. “Desde o mês pas-
sado que não tivemos nenhuma 
posição da equipe de negociação 
da revisão do nosso Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunerações 
(PCCR)”, lamentou o engenhei-
ro agrônomo, com o processo de 
desvalorização da categoria que 
cobra reajuste salarial.

Deputado Pedro Longo, líder do governo na Aleac

Um total de R$ 200 milhões 
são investidos pelo governo do 
Acre, por meio do Departamento 
de Estradas e Rodagens (Deracre), 
em grandes e fundamentais obras 
de infraestrutura no estado. Boa 
parte desse quantitativo estão 
concentrados no Vale do Juruá, 
com serviços de melhorias, aber-
tura de ramais e reconstrução de 
estradas, como é o caso da dupli-
cação da AC-405.

Luciano Oliveira, diretor do 
Departamento no Juruá, faz um 
balanço dos serviços já realiza-
dos em centenas de quilômetros 
de estradas vicinais da região.  
“Com toda dificuldade, o Deracre 
já abriu mais de 800 quilômetros 
de ramais e durante o inverno va-
mos deixar equipes para assistir 
o produtor rural quando ele ne-
cessitar de ajuda para escoar a sua 
produção”, informou.

Com investimento superior 

No Juruá, Deracre segue com melhoria de 
ramais e avança na duplicação da AC-405

a R$ 36 milhões, a duplicação da 
AC-405 também segue no período 
invernoso. Oliveira afirma que a 
partir de agora os serviços se con-
centrarão na remoção de mora-
dias e indenização de moradores 
que habitam as áreas por onde 
passa a rodovia. “Todo o crono-
grama da obra está sendo seguido 

e até o final de 2022 vamos entre-
gar esse presente à população”, ra-
tifica o gestor.

Além de proporcionar melhores 
condições de tráfego, qualidade de 
vida e mais segurança à população, 
as duas frentes de trabalho geram 
empregos, renda e ajudam a movi-
mentar a economia do estado.

Deracre já abriu mais de 800 km de ramais no interior

O Ministério Público Federal 
(MPF) recomendou à Secretaria de 
Estado de Educação, Cultura e Es-
portes do Acre (SEE/AC) que insti-
tua comissão técnica para promo-
ver a mudança nas nomenclaturas 
de sete escolas estaduais, localiza-
das em Rio Branco, que homena-
geiam agentes públicos ou parti-
culares que notoriamente tiveram 
comprometimento, direto ou in-
direto, com a prática de graves vio-
lações do regime civil-militar.

As escolas estaduais que devem 
ser atingidas com as medidas são: 
Capitão Edgar Cerqueira Filho, 
Aracy Cerqueira, Jorge Kalume, 
Georgete Eluan Kalume, Agnaldo 
Moreno, João Batista Aguiar e Ma-
rechal Humberto de Alencar Cas-
telo Branco. 

Segundo o procurador regio-
nal dos Direitos do Cidadão, Lu-
cas Costa Almeida Dias, o retorno 
aos parâmetros próprios de um 
Estado de Direito, que se pretende 
democrático em oposição ao pe-
ríodo ditatorial, requer uma série 
de medidas institucionais a serem 
assumidas pelo Estado como um 
compromisso em dar efetividade 
ao sistema de direitos fundado 
pelo texto constitucional, inspi-
rado nos valores da democracia e 
dos direitos humanos.

Em âmbito local, segundo o 
MPF, é sabido que o estado do Acre 
foi palco de perseguições políticas, 
violências, ameaças e mortes co-
metidas pelo regime-civil militar, 
e, assim como outros estados da 
região Norte nesse período, alvo 
de um discurso governamental 
homogeneizador, caracterizado 
pela construção simbólica do bio-
ma amazônico como uma grande 
massa florestal inabitada, a ser ocu-
pada, colonizada e desenvolvida. 

Da mesma forma, as disputas 
políticas que resultaram na renún-
cia forçada do primeiro governa-
dor eleito do estado, José Augusto 
de Araújo, em maio de 1964, re-
produziram os mesmos embates 
ideológicos travados pelo recém 
instaurado regime civil- militar, 
de repressão a políticas de reforma 
social e à pluralidade de ideias. 

Segundo o MPF, a Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) re-
comendou medidas destinadas à 
prevenção de graves violações de 
direitos humanos, bem como a as-
segurar sua não repetição, dentre 
as quais se destaca a Recomenda-
ção nº 28, alínea "b", que trata da 
preservação da memória por meio 
da alteração da denominação de 
logradouros, vias de transporte, 
edifícios e instituições públicas 
de qualquer natureza, sejam fede-
rais, estaduais ou municipais, que 
se refiram a agentes públicos ou 
a particulares que notoriamente 
tenham tido comprometimento 
com a prática de graves violações.

Uma comissão de professores 
designada pela Ufac contribiu 
na indicação da lista de nomes 
de bairros e prédios públicos que 
existam no estado do Acre e que 
prestam homenagens a perpetra-
dores de crimes na ditadura no 
estado do Acre.

A secretária de Educação So-
corro Neri tem o prazo de 15 dias 
úteis para informar ao MPF se 
acata a recomendação e relate as 
ações tomadas para seu cumpri-
mento, ou, por outro lado, indi-
que as razões para o não acata-
mento, tendo sido alertada que se 
não acatada, poderá implicar na 
adoção das medidas judiciais ca-
bíveis, inclusive por eventos futu-
ros imputáveis à sua omissão.

MPF recomenda mudança 
de nomes de sete escolas

O governador Gladson Came-
li confirmou, por meio de vídeo 
divulgado nas redes sociais, a an-
tecipação do 13° salário aos servi-
dores públicos estaduais em ativi-
dade, aposentados e pensionistas. 
A segunda parcela foi adiantada 
do dia 22 de dezembro para esta 
sexta-feira, 17. 

“Essa antecipação comprova 
o compromisso do Estado com 
os servidores e, ao mesmo tempo, 
mostra o equilíbrio das contas go-
vernamentais. Por isso, queremos 
agradecer a todos que nos ajudam 
a movimentar a máquina estadu-
al e desejar, de coração, um Feliz 
Natal e um próspero Ano Novo 

com muita saúde e muita paz”, 
declarou Cameli.

Pelo terceiro ano seguido, o 
governo honra o funcionalismo 
público com o pagamento em dia 
do salário extra. No último mês 
de junho, a primeira parcela do 
13° foi paga de forma antecipada 
a 48,7 mil trabalhadores ativos, 
aposentados e pensionistas. Na 
ocasião, o Estado contribuiu com 
a injeção de R$ 94 milhões na eco-
nomia local.

Para maiores informações, os 
servidores podem acessar a versão 
digital do contracheque, por meio 
do endereço eletrônico www.con-
tracheque.ac.gov.br.

Governo antecipa o 13° 
salário para sexta-feira

Primeira metade do décimo saiu em junho para servidores
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Estado entrega certificados 
de qualificação profissional 
a moradores do Andirá
Com objetivo de oferecer 

novas oportunidades e de 
inserir profissionais quali-

ficados no mercado de trabalho, o 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Regional (Sedur), reali-
zou nesta terça-feira, 14, em parce-
ria com a Escola de Gastronomia 
e Hospitalidade Miriam Assis Felí-
cio e o Instituto Estadual de Edu-
cação Profissional e Tecnológica 
(Ieptec), a certificação em cursos 
profissionalizantes de 83 jovens e 
adultos moradores do residencial 
Andirá, em Rio Branco.

O evento foi realizado no au-
ditório da Escola de Gastronomia 
e Hospitalidade e contou com a 
presença dos formandos e seus 
familiares, do secretário da Sedur, 
Luiz Felipe Aragão, do diretor 
de habitação Hamilton Melo de 
Araújo, do diretor-presidente do 
Iepetec, Francineudo Costa, do 
coordenador da escola de gastro-
nomia Márcio Aguiar e da coor-
denadora do Projeto Acre Pela 
Vida, delegada Márdhia El-Sha-
wwa, que recebeu uma home-
nagem pelos relevantes serviços 
prestados à escola.

A certificação faz parte do pro-
jeto de pós-moradia realizado pela 
Sedur, voltado para capacitação 
das famílias beneficiárias dos pro-
gramas habitacionais com objeti-
vo de gerar renda para a comuni-
dade. Foram ofertados cursos de 
bolos e tortas, pães e massas, pi-
zzaiolo,  salgadeiro, finanças pes-
soais e depilação.

O gestor da Sedur, secretário 
Luiz Felipe Aragão, agradeceu ao 
diretor da escola de gastronomia, 
Márcio Aguiar pela parceria na 
realização dos cursos e em nome 
do governador Gladson Cameli 

frisou que, apesar da pandemia, o 
governo não mediu esforços para 
que os cursos fossem ofertados à 
comunidade.

“Esse é nosso governo, mes-
mo com todas as dificuldades 
devido à pandemia, de alguma 
forma, a gente batalhou para 
trazer esses cursos, pra dar conti-
nuidade nos convênios e nas ca-
pacitações. A união faz a força,” 
destacou o secretário.

O diretor-presidente do Iepetec, 
Francineudo Costa, agradeceu à 
primeira-dama Ana Paula Cameli 
pelo esforço para que as ações pro-
fissionalizantes fossem realizadas. 
Ele afirmou ainda que o projeto 
procura garantir oportunidades de 
profissionalização em busca pela 
dignidade por meio do trabalho.

“Agradeço aos que acreditaram 
no projeto, que busca levar cidada-
nia e tem como objetivo garantir 
com que as pessoas tenham a opor-
tunidade de se diferenciar, de bus-
car oportunidades de trabalho. É 
o Estado cumprindo toda política 
pública além da entrega das casas”, 
afirmou diretor-presidente.

Daiana Silva Araújo, chefe 
do departamento social da Se-
dur, falou sobre a importância 
dos cursos para a comunida-
de. “É algo que capacita essas 
famílias para o mercado de 
trabalho. Isso é o resultado de 
um trabalho de muito tempo, 
de um grande esforço tanto da 
equipe quanto dessas pessoas, 
são cursos que a pessoa leva 
pra vida inteira”, afirma.

Animados, os formandos lota-
ram o auditório da Escola de Gas-
tronomia. Maria José Moraes, que 
fez o curso de depilação falou da 
alegria em participar da forma-
ção. “Tive um aprendizado muito 
grande, foram dez dias de curso, 
mas vou levar pra minha vida 
toda, conclui com sucesso, tenho 
muito a agradecer”.

Solange Figueiredo, que tam-
bém foi uma das alunas de um dos 
cursos, afirmou que a nova profis-
são é a realização de um sonho. 
“Achei muito bom, era um sonho 
que eu tinha de fazer esse curso e 
vou levar minha carreira pra fren-
te se Deus quiser,” afirma.

A Secretaria de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes (SEE) 
entregou nesta terça-feira, 14, dois 
computadores e fardamento esco-
lar para 75 alunos da escola indí-
gena Paredão, localizada no baixo 
rio Envira, no município de Feijó, 
que faz parte da etnia Shanenawa.

A entrega foi realizada pelo 
coordenador-geral do núcleo da 
SEE em Feijó, Everly Damasceno 
do Nascimento, que se reuniu 
com professores e com a comu-
nidade para dialogar sobre algu-
mas demandas relacionadas à 
infraestrutura e às questões pe-
dagógicas da escola.

Por se tratar de uma escola an-
tiga, construída em 2002, de acor-
do com o coordenador do núcleo, 
ela necessita de uma reforma e 
reparos com uma certa urgência. 
“Trata-se de uma escola grande, 
com 75 alunos, funcionando nos 
dois turnos, por isso foi uma ale-
gria estar vendo de perto essas de-

Educação entrega computadores e
fardamentos à escola indígena Paredão

mandas”, disse o coordenador.
Ele fez questão de agradecer à 

secretária Socorro Neri e também 
ao governador Gladson Cameli 
pelo olhar carinhoso que estão 
tendo com a educação. “Queremos 
agradecer esse olhar, principal-
mente no que diz respeito à edu-
cação dos municípios e, no caso de 
Feijó, temos a maior clientela com-

posta por alunos indígenas”, disse.
Quem também fez questão de 

agradecer à secretária e ao gover-
nador Gladson Cameli foi a pro-
fessora Silvana Brandão. “Quero 
agradecer por contemplar a nossa 
escola com esses benefícios sociais 
e pelo trabalho que eles vêm exer-
cendo ao observar a educação nas 
aldeias”, destacou a professora.

Evento foi realizado no auditório da Escola de Gastronomia

Entrega foi coordenada pelo diretor-geral do Núcleo da SEE

Durante os dias 13 e 14 de de-
zembro, o governo do Estado, por 
meio do Departamento de Estra-
das de Rodagens do Acre (Dera-
cre), oferta palestras para os cerca 
de 100 servidores da repartição 
que atuam em Cruzeiro do Sul.

Com temas voltados à motiva-
ção no trabalho e direção defen-
siva no trânsito, a iniciativa visa, 
sobretudo, qualificar os colabora-
dores, gerando melhores serviços 
à população.

“O servidor com melhor for-
mação e boa qualificação rende 
melhor em sua função. A nossa 
gestão tem como princípio a va-
lorização do trabalhador, e esse 
é um dos caminhos para chegar 
ao nosso objetivo. Agradeço ao 
governador Gladson Cameli, que 
não tem medido esforços para 
proporcionar ao Deracre e às ou-
tras secretarias as melhores con-
dições de trabalho”, declarou o 
gestor da pasta no Juruá, Luciano 
Oliveira.

A Secretaria Municipal de 
Trânsito (Semtrans) é parceira na 
realização das palestras, trazendo 
dicas de como realizar, em regi-

ões isoladas, um trabalho mais 
seguro. O titular da pasta, Fran-
cisco Fábio Correia Filho, lembra 
que todo esforço das equipes tem 
como meta principal salvaguar-
dar vidas e destaca que o traba-
lho em conjunto com a gestão 
estadual tem gerado bons frutos, 
como os 90% da área central de 
Cruzeiro do Sul com boa sinali-
zação. “Ao usar o trânsito, temos 
que ter muita consciência e redo-
brar a atenção. Neste fim de ano, 
se for dirigir, não beba!”, orienta o 
secretário.

Com 34 anos de serviços pres-
tados ao Deracre, José de Olivei-
ra classifica as formações como 
fundamentais. “É uma maneira 
de nos manter atualizados, seja 
nas boas maneiras de como se re-
lacionar com os colegas de traba-
lho, seja nas orientações de como 
manter um trânsito seguro, até 
mesmo no nosso ambiente de 
trabalho. Como atuamos bastan-
te na zona rural, aprendemos a 
orientar os moradores a não per-
mitir que suas crianças trafeguem 
nas estradas enquanto trabalha-
mos”, disse.

Deracre oferta
palestras a servidores 
de Cruzeiro do Sul

Ações em prevenção de doen-
ças transmissíveis pela água e pe-
los alimentos é uma preocupação 
da Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesacre) e, nesse foco, o Núcleo 
de combate a Doenças de Trans-
missão Hídrica e Alimentar da Vi-
gilância em Saúde do Acre realiza 
esta semana, no Hotel Nobile, a 
capacitação em vigilância das do-
enças transmitidas por essas vias.

O objetivo é capacitar as coor-
denações municipais da vigilân-
cia epidemiológica e atenção bá-
sica na prevenção, para atuarem 
de maneira integrada e articulada 
diante do aumento de casos e de 
surtos de Doenças de Transmissão 
Hídrica e Alimentar (DTHA). A ca-
pacitação contará com palestran-
tes locais e palestrantes do Minis-
tério da Saúde.

Segundo a chefe do Núcleo 
de DTHA da Sesacre, Débora 
dos Santos, mais de 50 técnicos 
de todo o estado participam da 

capacitação e, por medida de se-
gurança contra a pandemia da 
covid-19, não será aberta para 
um público maior. “Todos os 
participantes realizaram cadas-
tro prévio, com apresentação da 
comprovação da segunda dose 
da vacina”, assegurou.

A chefe do núcleo lembrou 
as semanas de intensos traba-
lhos no período de agosto a 
novembro, para conter a situa-
ção de surto de DTHA e, desde 
então, o estado vem se man-
tendo fora da situação de surto 
há oito semanas.

“Agora é trabalharmos na 
prevenção de novos surtos, em 
decorrência das festas de fim de 
ano e das enchentes no período 
de inverno amazônico”, pontuou 
Débora Santos, acrescentando ser 
um trabalho constante de avalia-
ção, monitoramento e qualifica-
ção de profissionais para atuarem 
nessas situações.

Sesacre prioriza ações 
em prevenção contra 
doenças transmissíveis

Foco são as doenças de transmissão hídrica e alimentar
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Gladson Cameli participa da criação da Zona de 
Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira
Os estados do Acre, 

Amazonas e Rondônia 
selaram um acordo 

histórico em prol do desen-
volvimento socioeconômi-
co sustentável da Amazônia 
Ocidental. No palco do Tea-
tro Guaporé, em Porto Velho 
(RO), os governadores Gladson 
Cameli e Marcos Rocha, junta-
mente com o vice-presidente 
da República, Hamilton Mou-
rão, oficializaram a criação 
da Zona de Desenvolvimento 
Sustentável Abunã-Madeira, 
nesta terça-feira, 14.

A assinatura de uma carta 
de intenções também marcou 
o evento, que contou com o 
secretário de Produção Rural 
do Amazonas, Petrúcio Ma-
galhães, a superintendente da 
Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia (Su-
dam), Louise Caroline Low, e 
o superintendente da Superin-
tendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), Algacir Pol-
sin, como membros integran-
tes do dispositivo de honra.

Com tamanho territorial 
de 454,2 mil quilômetros qua-
drados (área 1,5 vez maior que 
a Alemanha) e população es-
timada em 1,8 milhão de ha-
bitantes, o projeto abrange 32 
municípios do leste acreano, 
sul amazonense e noroeste 
rondoniense.

Anteriormente denomi-
nada como Amacro (junção 

Gladson Cameli 
defende união entre 
os Estados do Norte

Gestora da Sudam falou 
sobre o pioneirismo da 
iniciativa na Amazônia e, 
principalmente, do inte-
resse em comum entre 
os estados envolvidos

das siglas dos três estados), o 
grande desafio da ZDS Abu-
nã-Madeira será a concilia-
ção do equilíbrio ambiental 
e geração de riquezas em 
uma das regiões onde a flo-
resta nativa está sob cons-
tante pressão. Entre os prin-
cipais objetivos da iniciativa 
estão o fortalecimento da 
chamada bioeconomia, por 
meio das cadeias produtivas, 
assim como criar alterna-
tivas nas áreas do turismo, 
agronegócio e indústria. Um 
esforço conjunto para me-
lhorar a infraestrutura e re-
gularização fundiária da re-
gião envolvido foi pactuado 
pelos governos estaduais.

Além do envolvimento di-
reto de órgãos governamentais 
dos três estados, a formatação 
do projeto contou ainda com a 
colaboração da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Sudam e Suframa.

O governador Gladson 
Cameli utilizou seu pronun-
ciamento para enaltecer a 
criação da zona de desen-
volvimento sustentável e 
aproveitou a oportunidade 
para evocar a mensagem de 
unidade entre os estados nor-
tistas. Para o gestor acreano, 
a soma de esforços e a coope-
ração interinstitucional são 
fundamentais para transfor-
mar a atual realidade da po-
pulação.

 “Pela primeira vez, estou 
presenciando a criação de um 
projeto tão importante como 
esse para o desenvolvimento 
dos nossos estados. Temos sim 
que preservar as nossas flores-
tas e é isso que estamos fazen-
do no Acre, mas precisamos 
criar condições para melhorar 
a vida das pessoas, que mere-
cem ter mais oportunidades 
para crescer e prosperar. Esse 
processo pode ser facilitado 
quando entendermos que não 
somos concorrentes, mas par-
ceiros uns dos outros. O Nor-
te será ainda mais forte se nos 
unirmos em torno do desen-

volvimento da nossa região”, 
pontuou Gladson.

Hamilton Mourão se mos-
trou otimista com a criação da 
ZDS Abunã-Madeira e elogiou 
a postura adotada pelo gover-
nador Gladson Cameli em seu 
discurso. Além de vice-presi-
dente da República, ele preside 
o Conselho Nacional da Ama-
zônia Legal e mostrou favorá-
vel a expansão de novas zonas 
de desenvolvimento sustentá-
vel a outras áreas da região.

 “O mundo do século 21 
adotou a sustentabilidade 
como palavra de ordem. Con-
ciliar sustentabilidade e de-
senvolvimento da Amazônia 
tem sido um grande desafio do 
Brasil. Este é o ponto de partida 
para que possamos avançar ao 
Alto Solimões, Transamazôni-
ca, Marajó e outras regiões da 
Amazônia, potencializando as 
vocações produtivas econômi-
cas locais, bem como os recur-
sos humanos”, afirmou.

O governador de Rondônia, 
Marcos Rocha, mostrou gran-
de disposição em prol do suces-
so e consolidação do projeto. 

“Estaremos empenhados para 
realizar todas as ações necessá-
rias para que a ZDS dê certo”, 
enfatizou.

Representando o governa-
dor Wilson Lima, o secretário 
Petrúcio Magalhães lembrou 
que 97% da cobertura vegetal 
do Amazonas está preservada. 
Segundo o gestor, é preciso 
criar mecanismos para melho-
rar os índices de desenvolvi-
mento da população.

“A expectativa é que este 
projeto possa garantir nossa 
floresta em pé, mas também 
melhorar a vida do nosso ho-
mem da floresta. Mais de 50% 
dos amazonense vivem na 
linha da pobreza e não pode-
mos condenar essas pessoas, 

O titular da Suframa, 
Algacir Polsin, falou do 
potencial da ZDS Abunã-
-Madeira e do empenho 
da instituição

sumariamente, pela dura falta 
de oportunidades. Algo precisa 
ser feito para mudar essa reali-
dade”, expôs.

A gestora da Sudam falou so-
bre o pioneirismo da iniciativa 
na Amazônia e, principalmen-
te, do interesse em comum 
entre os estados envolvidos. 
“De forma muito cooperativa, 
conseguimos compreender os 
principais problemas socioe-
conômicos da região. Com es-
sas dificuldades identificadas, 
vamos conseguir buscar alter-
nativas que resultem na qua-
lidade de vida da população”, 
explicou Louise Low.

Já o titular da Suframa, Al-
gacir Polsin, falou do poten-
cial da ZDS Abunã-Madeira e 

do empenho da instituição, a 
partir de agora, a favor cresci-
mento do projeto. “Um projeto 
integrado e importante como 
este é um chamariz de investi-
mentos. A Suframa tem como 
incentivar os atores a colocar 
recursos nessa zona de desen-
volvimento”, garantiu.

Assinatura de carta contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão

Governador Gladson  defendeu cooperação interinstitucional para melhoria de vida da população
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Ipec: Lula lidera no 1º turno, seguido por 
Bolsonaro e com Moro e Ciro distantes em 3º
Na primeira pes-

quisa Ipec depois 
da filiação de Ser-

gio Moro ao Podemos e 
do início das articulações 
para a candidatura do ex-
-juiz ao Planalto, o ex-pre-
sidente Lula (PT) lidera 
com folga as intenções de 
voto da corrida eleitoral 
de 2022, seguido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Nos dois cenários ana-
lisados no levantamento 
do Ipec, divulgado pela 
GloboNews nesta terça-
-feira (14), o petista tem 
mais intenções de voto 
do que todos os outros 
possíveis candidatos so-
mados.

No primeiro cená-
rio de candidatos à Pre-
sidência da República, 
Lula tem 48%, Bolsona-
ro, 21%, e Moro, 6%, em-
patado tecnicamente 
com Ciro Gomes (PDT), 
que tem 5%. A margem 
de erro é de dois pontos 
percentuais para mais ou 
para menos, com nível 
de confiança de 95%.

Em seguida aparecem 
André Janones (Avante) e 
João Doria (PSDB), ambos 
com 2%; Cabo Daciolo 
(PMN), com 1%, e Simone 
Tebet (MDB), com 1%.

Alessandro Vieira (Ci-
dadania), Felipe d’Ávila 
(Novo), Leonardo Péri-
cles (UP) e Rodrigo Pa-
checo (PSD) não registra-
ram intenções de voto. 
Brancos e nulos somam 
9%. Não sabem ou não 
responderam, 5%.

No segundo cenário, 
com um número redu-
zido de candidatos, Lula 
aparece com 49%, Bol-

sonaro, 22%, Moro, 8%, 
Ciro, 5%, e Doria, 3%. 
Brancos e nulos somam 
9%. O total dos que não 
sabem ou não responde-
ram é de 3%.

A pesquisa foi realiza-
da do dia 9 ao dia 13 de 
dezembro e ouviu 2.002 
pessoas. Os dados foram 
coletados em 144 muni-
cípios brasileiros.

Pesquisa Ipec divul-
gada em setembro mos-
trava intenções de voto 
para presidente pareci-
das. No levantamento, 
Lula liderava os dois pos-
síveis cenários analisados 
na época.

Na primeira simula-
ção de possíveis candi-
datos, Lula apresentava 
48%, Bolsonaro, 23%, 
Ciro Gomes, 8%, João Do-
ria, 3%, e Luiz Henrique 
Mandetta (DEM), 3% de 
intenções. Os votos bran-
cos ou nulos somavam 
10%. Não sabiam ou pre-
feriram não responder 
eram 4%.

O levantamento, na 
ocasião, foi feito entre os 
dias 16 e 20 de setembro e 
a margem de erro da pes-
quisa era de dois pontos 
percentuais para mais ou 
para menos.

No segundo cenário 
analisado pelo instituto, 
com outros concorren-
tes, Lula teria 45% das in-
tenções de voto, e Bolso-
naro aparecia com 22%.

Ciro Gomes, com 6%, 
vinha na sequência; o ex-
-juiz Sergio Moro, 5%; o 
apresentador José Luiz 
Datena aparecia com 
3% das intenções; o go-
vernador de São Paulo, 

João Doria, 2%; Man-
detta 1%; o presidente 
do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), 1%; 
e o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) e a 
também senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS) não 
pontuaram.

Brancos e nulos so-
maram 9%. Não sabiam 
ou não responderam so-
maram 5% dos eleitores 
ouvidos pela pesquisa do 
Ipec em setembro.

A pesquisa de setem-
bro foi realizada antes 
de o ex-juiz Sergio Moro 
se filiar ao Podemos e 
começar as articulações 
para o lançamento de sua 
pré-candidatura.

A pesquisa Ipec divul-
gada nesta terça tam-
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10.7.3. Que apresente, no mínimo um atestado de capacidade técnico-operacional pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, emitido em nome da licitante, com seu respectivo CNPJ, firmado por pessoa 
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Permanecem inalterados os demais termos do edital. 

*Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima 
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021 – CPL 01 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA, NO MUNICÍPIO DE RIO 
BRANCO – ACRE. INABILITADA a licitante:  1) AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e julgou HABILITADAS as 
licitantes 1) MANSIL EMPREENDIMENTOS LTDA, 2) INNOVE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA EIRELI, 3) J G DE MEDEIROS EIRELI, 4) MOTA & MOTA LTDA, 5) M & E 
ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, 6) NEO 
CONSTRUÇÃO & COMERCIO EIRELI, 7) IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO, 8) 
HYPPER CONSTRUÇÃO COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, 9) CONSÓRCIO 
“PROMESSA” composto pelas empresas R M CONSTRUÇÕES LTDA e GABRO 
CONSTRUTORA EIRELI, 10) CONSÓRCIO VENCEDOR composto pelas empresas 
LUKS CONSTRUTORA LTDA e MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI. Sendo que 
as licitantes 1) INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI e 2) CONSÓRCIO 
VENCEDOR composto pelas empresas LUKS CONSTRUTORA LTDA e MAYK WISLLY DE 
SOUSA FREITAS EIRELI, optantes pela Lei Complementar nº 123/2006 ficam 
condicionadas a apresentarem as certidões caso sejam declaradas vencedoras do 
certame, em consonância com o previsto no Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. A 
Comissão informa ainda que os licitantes inconformados com a decisão ora adotada terão 
prazo previsto em Lei, para que, querendo, apresentarem razões de recurso. E não havendo 
manifestação, a Comissão marcará uma nova data para a abertura da Proposta de Preços 
das Concorrentes Habilitadas. As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à 
disposição dos interessados, para consulta, na Rua Alvorada, nº 411, 2º piso – Bairro: 
Bosque – CEP: 69.900-631 – Rio Branco/AC, e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08:00h 
às 12:00 e 13:00 às 17:00h. 
  
 

Rio Branco – Acre, 14 de dezembro de 2021. 
  
 

Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 01 

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 037/2021 
O Município de Sena Madureira-AC, através de sua 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos in-
teressados que fará realizará licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico do tipo menor preço global. OBJETO: Será 
objeto da presente licitação, PREGÃO ELETRÔNICO para 
Aquisição de Caminhão Baú Frigorifico, em conformidade 
com o convenio nº 894221/2019, para atender as necessi-
dades da Prefeitura de Sena Madureira/Acre. 

Retirada do Edital:  dia 16 à 28/12/2021. 
ABERTURA: 29/12/2021 às 11h (horário Brasília), atra-

vés do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos 
encontram-se a disposição dos interessados para consulta 
e aquisição, através dos endereços eletrônicos: licitacao-
sena@gmail.com, http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldasli-
citacoes/ e www.comprasnet.gov.br.

Sena Madureira-AC, 16 de dezembro de 2021.

João Paulo Cavalcante d’Avila Neto
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.o 0005529-64.2021.8.01.0000. 
Pregão Eletrônico SRP no 1/2022. Tipo: Menor 
Preço por Item. Objeto: Formação de Registro de 
Preços visando a contratação de empresa para 
confecção de carimbos e refis de carimbos, des-
tinados a atender as demandas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre, por um período de 12 
(doze) meses, conforme as condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Local e data da realização do certame: 
A licitação será realizada em ambiente virtual do 
site www.comprasnet.gov.br, no dia 04 de janei-
ro de 2022, às 10h (horário de Brasília). UASG: 
925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida 
por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou 
e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 14 de dezembro de 2021.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira do TJAC
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Jair Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, João Doria e Ciro Gomes,  pré-candidatos à Presidência para as eleições de 2022 

bém mostrou que 19% 
dos brasileiros conside-
ram a gestão Bolsonaro 
ótima ou boa, 25% re-
gular, 55% ruim ou pés-
sima e 1% não sabe ou 
não respondeu.

No levantamento an-
terior, realizado no mês 
de setembro, 22% dos 
brasileiros consideravam 
a gestão ótima ou boa, 
23% regular, 53% ruim 
ou péssima e 1% não sabe 
ou não respondeu.

O Ipec foi criado em 
fevereiro por ex-execu-
tivos do Ibope Inteligên-
cia, que encerrou suas 
atividades em janeiro 
deste ano em razão do 
término de um acordo 
de licenciamento com a 
Kantar Group.

Rio Branco, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 
A Tribuna  visite www.atribuna.com          GERAL   7

Passaporte da vacina só será cobrado de quem 
deixar o Brasil a partir de hoje, decide Barroso

Saguão do terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), decidiu 

desobrigar o passaporte da va-
cinação a quem vive no Brasil e 
estava fora do país até esta terça-
-feira (14).

Os residentes, brasileiros ou 
estrangeiros, que deixarem o país 
desta quarta (15) em diante, po-
rém, só poderão retornar se com-
provarem que tomaram o imuni-
zante contra a Covid-19.

A decisão é uma resposta a um 
recurso da AGU (Advocacia-Geral 
da União), que questionou ao ma-
gistrado qual o alcance da sua de-
cisão de determinar a obrigatorie-
dade de comprovante de vacina 
contra a Covid-19 a pessoas que 
chegam ao Brasil.

De forma geral, o ministro 
Barroso segue determinando a co-
brança do comprovante da vacina 
a quem chega ao Brasil por terra ou 
em aeroportos internacionais.

As exceções são quem não 
pode tomar a vacina por razões 
médicas, quem chega de países 
sem doses disponíveis a todos, 
além de crianças e outros grupos 
ainda não incluído na campanha 
de imunização.

A decisão desta terça cria uma 
espécie de regra de transição para 
não prejudicar os residentes do 
Brasil que estavam fora do país 
antes da cobrança do passaporte 
passar a valer.

Este grupo de residentes que 
pode voltar ao Brasil sem o certi-
ficado da vacina, porém, é obriga-
do a apresentar teste negativo da 
Covid-19.

O ministro reforçou que a par-
tir de quarta quem deixar o Bra-
sil só pode retornar se mostrar o 
comprovante da imunização.

“Deixo claro que brasilei-
ros e estrangeiros residentes no 
Brasil, maiores de 12 anos, que 
deixarem o país após a data da 
presente decisão, ao regressar de-
verão apresentar comprovante 
de vacinação, juntamente com o 
restante da documentação exigi-
da”, afirmou Barroso.

Desde a madrugada de sex-
ta (10), porém, a plataforma Co-
necteSUS, usada para emissão do 
comprovante de vacinação em 
todo o país, está fora do ar. O Mi-
nistério da Saúde afirma que tem 
trabalhado para reestabelecer o 
serviço até o fim desta semana.

Além dele, também é possível 
emitir o documento por serviços 
estaduais, como o Poupatempo 
em São Paulo.

Na decisão do último dia 11, 
o ministro não havia tratado do 
caso de residentes do Brasil que 
quisessem retornar ao país. Barro-
so apenas estabelecia a cobrança 
do passaporte de vacinação de to-
das as pessoas

Barroso também negou, na res-
posta à AGU, pedido do governo 
de liberar a entrada de pessoas não 
vacinadas que já se recuperaram 
da infecção da Covid-19. “A vaci-
na é mais protetora do que a imu-
nidade adquirida pela infecção 
natural”, argumentou ele, citando 
pareceres de dois médicos.

A tese de que pessoas que su-
peraram a infecção estão mais 
imunizadas do que as vacinadas 
é uma bandeira do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), mas não tem las-
tro científico.

O Palácio do Planalto aguar-
dava a resposta de Barroso para 
publicar portaria estabelecendo 
regras para cobrança do passapor-
te da vacina.

Mesmo antes da divulgação 
do documento, a Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária) notificou aeroportos para 
iniciar a cobrança do certificado 
da vacina. Como há regras ainda 
pendentes, a agência decidiu não 
deportar estrangeiros ou autuar 
brasileiros não vacinados.

Alguns passageiros cruzaram 
os aeroportos sem precisar apre-
sentar o comprovante. A Anvisa 
afirma que faz abordagens por 
amostragem.

Antes da decisão de Barroso, a 
ideia do governo era impor qua-
rentena de cinco dias aos não va-
cinados que entrassem no Brasil 

por aeroportos. E liberar este gru-
po, por terra, apenas cobrando o 
exame negativo da Covid.

O comprovante da vacina deve 
ser apresentado para a empresa 
aérea, no embarque. As empresas 
também devem cobrar o teste ne-
gativo da Covid-19 e a apresenta-
ção da DSV (Declaração de Saúde 
do Viajante), formulário que é pre-
enchido no site da Anvisa.

No caso da fronteira terrestre, 
o documento deve ser apresenta-
do a autoridades sanitárias ou mi-
gratórias.

Logo depois de o ministro im-
por o passaporte, no último dia 11, 
o STF marcou para esta quarta e 
quinta (16) o julgamento colegia-
do para analisar a ordem mono-
crática do ministro.

gora, a análise do tema no plená-
rio virtual será em cima dos novos 
termos da decisão, que passou a es-
tabelecer a exigência do passaporte 
apenas para a data de hoje em diante.

Os ministros terão dois dias 
para incluírem seus votos no siste-
ma e anunciarem se acompanham 
ou divergem da ordem do colega.

A portaria do governo deve tra-
zer mais detalhes sobre a forma de 
cobrar o certificado da vacina. Na 
leitura da AGU não há margem 
para negar a entrada de um brasilei-
ro ou estrangeiro residente no país.

“A exigência de tamanho ri-
gor migratório equivale a negar 
o acolhimento territorial de ci-
dadania inclusive a brasileiros 
natos, sujeitando-os a uma pena-
lidade equivalente ao banimento, 
que é expressamente vedada pelo 
artigo 5º, inciso XLVII, alínea “d”, 
da Constituição”, disse a AGU em 
manifestação apresentada na se-
gunda (13) ao Supremo.

“O direito de o nacional entrar 
no território do seu Estado é asse-
gurado também pela Convenção 
Americana sobre Direitos Huma-
nos, promulgada pelo Decreto nº 
678, de 6 de novembro de 1992, 
em seu artigo 22, item 5”, afirmou 
ainda a pasta.

Por isso, há ideia de impor qua-
rentena a brasileiros não vacinados.

Há ainda discussões sobre quais 
órgãos podem cobrar estes docu-
mentos e impor sanções a quem 

descumprir as regras sanitárias. À 
Folha, a Polícia Federal afirmou 
que a fiscalização de requisitos sa-
nitários não é sua atribuição, mas 
que a corporação prestará “pleno 
apoio aos órgãos de vigilância sa-
nitária”.

Já a Anvisa entende que a PF 
pode fazer esta fiscalização.

As divergências são menores 
para a entrada no Brasil por voo. 
Isso porque o comprovante da va-
cinação, além do teste para Covid 
e a DSV (Declaração de Saúde do 
Viajante), são cobrados antes do 
embarque, pela companhia aérea.

A decisão de Barroso foi con-
cedida em ação apresentada pelo 
partido Rede Sustentabilidade, 
que acusou Bolsonaro de omissão 
e negacionismo por não cumprir 
recomendação da Anvisa sobre as 
fronteiras.

Pressionado, o governo federal 
chegou a aceitar parte das reco-
mendações da agência na semana 
passada, quando decidiu cobrar o 
certificado de vacinação ou qua-
rentena de quem entra no Brasil 
por voos internacionais.

Câmara aprova em 1° turno texto-base de 
PEC que libera mais R$ 44 bilhões do Orçamento

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira (14) em 
primeiro turno o texto-base da 
segunda parte da PEC (proposta 
de emenda à Constituição) dos 
Precatórios, que prevê liberação 
de R$ 43,8 bilhões no Orçamento 
para atender às despesas extras 
previstas para 2022, incluindo o 
Auxílio Brasil.

O texto-base foi aprovado por 
327 a 147 —eram necessários pelo 
menos 308 votos. Os deputados 
ainda precisam votar sugestões de 
modificação à PEC, que, depois, 
passa pelo segundo turno de vo-
tação, em que precisa obter nova-
mente um mínimo de 308 votos. 
Se não houver alteração de méri-
to, o texto vai a promulgação.

Os deputados devem suprimir 
dispositivo que contém previsão 

para o pagamento das parcelas 
dos precatórios do Fundef (Fun-
do de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério) 
dentro do mesmo ano. O Senado 
criou esse calendário para evitar 
que o governo pagasse esses re-
cursos a estados comandados por 
adversários políticos apenas após 
a eleição de 2022.

O plenário da Câmara dos 
Deputados é visto do alto, com 
alguns deputados circulando no 
corredor central entre as banca-
das e outros na mesa diretora dos 
trabalhos. Dois grandes painéis 
exibem as listas de votação.

Acordo inicial previa também 
mudança no artigo que trata do 
limite para pagamento dos preca-
tórios. O texto que veio do Senado 

trazia regras até 2026. A Câmara 
queria derrubar a expressão “até o 
fim de 2026” no artigo que estabe-
lece esse teto —os deputados dese-
javam estender até 2036.

Com a supressão, a PEC teria 
regras para o cálculo do pagamen-
to dos precatórios de 2022 a 2026. 
Depois disso, haveria um vácuo 
sobre se o mecanismo continua-
ria valendo e sob quais regras. O 
receio de que a alteração pudesse 
devolver o texto ao Senado, po-
rém, levou os deputados a desisti-
rem de suprimir o trecho.

A PEC foi criticada pela opo-
sição e por partidos de centro-
-direita. Para o líder do Novo na 
Câmara, deputado Paulo Ganime 
(RJ), era possível obter espaço para 
pagar o programa social de outra 
maneira. “Dá para fazer o Auxílio 

Brasil, dá para aumentar pro-
grama de assistência à popula-
ção mais pobre sem dar calote”, 
disse. “O Brasil tem espaço para 
cortar despesas. Temos a emenda 
de relator, temos fundão, temos 
muita coisa. Só que ninguém 
quer cortar despesa.”

Já a deputada Erika Kokay 
(PT-DF) disse que os recursos 
poderiam ser usados para pa-
gar emendas de relator e com 
fins eleitoreiros. “É o gover-
no do caráter subterrâneo das 
suas próprias ações”, disse. 
“Este governo vai arrecadar, se 
esta proposição e o calote fo-
rem autorizados por esta Casa, 
mais de R$ 100 bilhões para 
que ele possa dispor desses re-
cursos na tentativa desespera-
da de conter o enfraquecimen-

to da sua intenção de voto.”
A deputada Jandira Fegha-

li (PC do B-RJ) também alertou 
para a finalidade eleitoreira da 
proposta. “Na coerência do nos-
so trabalho, não é possível con-
tinuarmos votando a PEC dos 
Precatórios, que buscou, única e 
exclusivamente, fazer uma sacu-
dida eleitoral e criar um espaço 
fiscal, sem qualquer transparên-
cia, de um valor muito maior do 
que seria o Auxílio Brasil, para 
ter um recurso novamente num 
ano eleitoral, para fazer política 
eleitoral”, criticou.

A proposta aprovada nesta 
terça-feira contém as mudan-
ças feitas pelos senadores à 
PEC dos precatórios e que de-
pendiam de votação na Câma-
ra dos Deputados.

Rio Branco, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021
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Governo paga R$ 70 milhões de dívidas de verbas 
retroativas e rescisórias de gestão passada
Cezar Negreiros

O governo do Estado já de-
sembolsou mais de R$ 70 
milhões para pagar as ver-

bas retroativas, rescisórias e os au-
xílios temporários da saúde e das 
forças de segurança em atraso, que 
seriam de responsabilidade ainda 
governo passado. Só com os auxí-
lios temporários o débito em atra-
so chegou a mais de R$ 23 milhões, 
o pagamento dos retroativos (das 
promoções, progressão, titulação 
e sexta-parte) fechou em torno 
dos R$ 22 milhões, com previsão 
de quitação das últimas parcelas 
em setembro do próximo ano.    

“O governador Gladson Came-
li desembolsou R$ 25 milhões para 
pagamento das verbas rescisórias 
herdadas da gestão passada”, reve-
lou o diretor de Gestão de Pessoas 
Guilherme Shirmer Duarte, da Se-
cretaria Estadual de Planejamento 
e Gestão (Seplag). 

Duarte destacou que o débi-
to deixado pela gestão passada de 
verba rescisória chegou à casa dos 

R$30 milhões, que precisaram ser 
divididos, por questão orçamen-
tária e pelo desejo do governo de 
montar os compromissos, mesmo 
sendo de responsabilidade de ou-
tras gestões,   em lotes de R$ 2 mi-
lhões mensais para serem quitados.

“Acreditamos que até outubro 
do próximo ano conseguiremos 
zerar esta dívida”, revelou.

Guilherme Duarte contou que 
o pagamento da segunda parcela 
do 13º salário sai nessa sexta-feira 
(dia 17), conforme a promessa do 
governador, dia 20 o pagamento 
dos aposentados e pensionistas. 
Antecipou que o pagamento des-
te mês deve sair no próximo dia 
28, e que o abono da educação es-
timado em R$ 173.028.866,66 vai 
sair numa folha complementar 
para 14.554 servidores beneficia-
dos, antes do fim do ano.   

Os profissionais da Educação 
em docência e nas funções de di-
retor, coordenador pedagógico, 
coordenador de ensino, coorde-
nador administrativo e secretário 
escolar, lotados nas unidades da 

rede estadual de educação básica, 
compreendido no ensino regular, 
educação no campo, educação 
indígena, ensino especial, educa-
ção de jovens e adultos, centro 
de línguas e educação profissio-
nal vão receber o valor de R$ 
14.000,00, enquanto os professo-
res e especialistas em educação 

em funções de assessoramento 
pedagógico, supervisão, inspeção, 
suporte técnico, coordenação de 
núcleos, centros, modalidades de 
ensino e programas, bem como 
os professores e especialistas em 
educação cedidos em regime de 
colaboração técnica para outras 
redes públicas de educação bási-

ca terão direito ao montante de 
R$ 12.000,00. Trabalhadores em 
educação em funções de assisten-
te educacional, técnico, apoio ad-
ministrativo e operacional, ainda 
que cedidos em regime de cola-
boração técnica para outras redes 
públicas de educação básica rece-
berão R$ 10.000,00.

Guilherme Duarte, diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão

Da Redação
 
O governador Gladson Cameli 

inaugura hoje, dia 15, as obras de 
adequação, pavimentação, cons-
trução de cerca e sinalização hori-
zontal do aeródromo de Marechal 
Thaumaturgo, obra fundamental 
amenizar o isolamento da região. 
A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) já liberou a utiliza-
ção do aeródromo no município 
para pousos e decolagens desde 
novembro, após a conclusão da 
obra de reforma executada pelo 
Deracre com investimento de R$ 
2.270.764,85 de recursos próprios 
do Estado. É mais uma pista entre-
gue em municípios acreanos, nes-
te que é um programa fundamen-
tal para a integração estadual.

Além dessa inauguração, o go-
vernador Gladson Cameli cum-
pre agenda cheia no Vele do Ju-
ruá. Em Porto Walter, participa 
no dia 15 da troca de comando 

da Polícia Militar às 9 horas e, 
às 11h entregará a Delegacia da 
Mulher (DEAM) do município 
inteiramente reformada.

Às 13 horas fará uma visita à 
delegacia Geral de Cruzeiro do 
Sul. Depois, se desloca para Ma-
rechal Thaumaturgo, onde inau-
gura a nova pista do aeródromo, 
depois de 10 anos sem nenhuma 
obra de manutenção. A exemplo 
de Porto Walter, o aeródromo 
de Marechal Thaumaturgo esta-
va interditado pela Anac desde 
2019 por falta de segurança para 
os passageiros devido às más 
condições da pista. As melhorias 
garantem a segurança, a regula-
mentação e vão garantir a logís-
tica, a mobilidade e o bem-estar 
na região do Vale do Juruá, bene-
ficiando cerca de 20 mil pessoas. 
O aeródromo de Porto Walter, 
também obra do governo, por 
meio do Deracre, foi inaugurado 
no dia 25 de outubro.

Cezar Negreiros

A diretora-geral do Tribunal 
Regional Eleitoral do Acre (TRE/
AC) Rosana Magalhães, esteve na 
Câmara Municipal de Rio Bran-
co para falar da nova proposta de 
mudança do horário das eleições 
do próximo ano. Aproveitou a 
ocasião para falar da proposta do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
de unificação do horário de vota-
ção no país poderá trazer transtor-
no para os eleitores acreanos. 

Com a mudança sugerida pela 
justiça eleitoral,  o horário de vo-
tação começaria por volta das 6 
horas da manhã, com encerra-
mento do pleito às 15 horas da 
tarde. “Acreditamos que poderá 
acarretar severos transtornos para 
os eleitores, mesários e fiscais por 
conta do fuso horário de três ho-
ras de Brasília”, declarou.

Rosana declarou que a justiça 
eleitoral acreana defende a pro-
posta da votação, só começar no 
horário das 7 horas, com encer-
ramento por volta das 16 horas, 
o que permitiria que os mesários 
chegassem a seções eleitorais no 
horário das 6 da manhã.  “Acre 
poderá reduzir esse lapso de tem-
po que o nosso fuso horário causa, 
que é aguardar duas horas para co-
meçar a divulgar o  resultado para 
melhor transparência”, observou. 

Esclareceu ainda, que o Tribu-
nal  entende o posicionamento 
do TSE de  preocupação com a 
transparência do processo eleito-
ral, para  divulgar o quanto antes 
o resultado da votação nacional 
e estadual, “mas a nossa propos-
ta que fique o encerramento por 

Governador entrega 
hoje aeródromo de
Marechal Thaumaturgo

Diretora do TRE/AC manifesta 
preocupação com mudança do horário 
da votação da eleição de 2022

volta das 16 horas’’ observou.
A participação da representan-

te da justiça eleitoral atendeu uma 
solicitação do vereador emedebis-
ta Emerson Jarude (MDB), pois o  
TSE aprovou quatro resoluções 
sobre as regras que serão aplica-
das nas Eleições do próximo ano, 
com destaque da sugestão que 
unifica o horário  da votação da 
eleição de 2022. O temor de au-
mento da  abstenção por parte 
do eleitorado, como aconteceu 
no pleito passado. 

Posicionamento
Apesar do eleitorado corres-

ponder por apenas 0,2% pra pre-
sidente da República, na disputa 
do governo estadual, a vaga do 
Senado e dos oito deputados da 
Câmara Federal, eles respondem 
por 100% do eleitorado votan-
te. “A mudança do horário pode 
causar uma grande abstenção 
porque temos muitas localida-
des isoladas”, comentou.

Afinal, o Acre conta com 400 
seções instaladas em zona rural, 
com cerca de 120 mil eleitores ca-
dastrados. O transporte de grande 
parte dos eleitores para estes locais 
de votação começa por volta das 
4h da manhã, com começo da vo-
tação às 8 horas, com a mudança 
proposta os motoristas precisarão 
começar às 2 da madrugada, para 
garantir que a votação começe 
por volta das 6 horas. “Acredita-
mos que esse horário pode tornar 
excessivamente desgastante e 
onerosa”, revelou.

O vereador Émerson Jarude 
disse que esta decisão do TSE não 
alcança a razoabilidade, pois exis-
tem vários “Brasis”.  Observou que 
os ministros da Corte Eleitoral pre-
cisam respeitar estas desigualdades 
na região Norte. “Hoje, o Acre já 
apresenta inúmeras dificuldades 
para votação e isso precisa ser leva-
do em consideração para tomada 
de uma decisão desta natureza”, 
finalizou o parlamentar.

Rosana Magalhães, diretora-geral do TRE-Acre, na Câmara

Aeródromo de Marechal Thaumaturgo foi totalmente recuperado


