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Fanfarrão: TCE-AC condena André 
Maia a devolver R$ 2,8 milhões

O Plenário do Tribunal 
de Contas do Estado do Acre 
(TCE-AC) condenou o ex-
-prefeito de Senador Guio-
mard André Maia, a devo-
lução da quantia de R$ 2,8 
milhões por não comprova-
ção dos gastos na construção 
de prédios públicos, coleta 

do lixo e combustíveis. O 
conselheiro Ribamar esti-
pulou o pagamento de uma 
multa no valor de R$ 280 
mil, correspondente a 10% 
dos prejuízos dados aos co-
fres públicos. A decisão foi 
acompanhada pelos demais 
pares. Página 8

Em votação apertada, em 
que a aprovação se deu por 
apenas quatro votos – 312 
contra 144 –  a PEC dos Preca-
tórios foi votada de madru-
gada na Câmara Federal.  Do 
Acre, só as deputadas Mara 
Rocha e Vanda Milani vo-
taram a favor. Leo de Brito e 

Perpétua Almeida votaram 
contra e os quatro outros de-
putados não compareceram 
à sessão. O ponto principal 
da oposição era de que a PEC 
retiraria dinheiro dos profes-
sores, adiando o pagamento 
dos precatórios ligados à Edu-
cação nos Estados. Página 8

PEC dos Precatórios é aprovada em 
1º turno com dois votos acreanos

Deracre recupera mais de 600 km 
de ramais em Plácido de Castro

O governo do Estado, por 
meio do Departamento de Estra-
das e Rodagens do Acre (Deracre), 
em parceria com a Prefeitura de 

Plácido de Castro e a comuni-
dade, tem trabalhado na recu-
peração das estradas vicinais de 
Plácido de Castro. A união possi-

bilitou a recuperação de 600 km 
de ramais do município que pos-
sui uma malha viária estimada 
em 870 quilômetros. Página 5

Vereadores derrubam 
veto do prefeito Bocalom

Os vereadores derrubaram o veto do prefeito da capital 
acreana, Tião Bocalom  (Progressistas) ao Projeto de Lei (PL) 
que defende a  ampla publicidade da Lei nº 12.845/ 2013, que 
instituiu a “Lei do Minuto Seguinte”.  A autora, vereadora 
Lene Petecão (PSD), diz que PL tornará de conhecimento 
público e a Lei que ficou conhecida popularmente como a 
“Lei do Minuto Seguinte”, que prevê atendimento imediato, 
emergencial, integral, multidisciplinar e obrigatório às víti-
mas de violência sexual. Página 3

Frank Lima ganha mais 60
dias de salário sem trabalhar

A prefeita em exercício 
Marfiza de Lima Galvão (PSD), 
prorrogou por mais dois meses 
(60 dias) o afastamento remu-
nerado do secretário munici-
pal de Saúde Frank Lima.   A 

medida foi extensiva à direto-
ra de Gestão da Semsa, Tatiana 
de Assis, acusada de atrapalhar 
as investigações em curso con-
tra o chefe por assédio moral e 
sexual. Página 3

Nota da APEAC diz que 
exoneração fere o estado de-
mocrático de Direito, se baseia 
em falsas ilações e afirma que, 
na interinidade, o vice-gover-
nador age de forma temerária, 
por motivos político-pessoais, 
prometendo medidas judiciais 
contra o ato. Leia íntegra da 
nota. Página 8

APEAC repudia 
exonenação de 
Paulo Setti

Erick Venâncio explicou os 
passos para aquisição e pagamen-
to de precatórios, mostrando que 
a programação de pagamento 
de precatórios é firmada entre os 
poderes Executivo e Judiciário e 
divulgada de forma transparen-
te, sem qualquer sigilo, de acordo 
com cronograma que deve ser 
fielmente seguido. Página 8

OAB considera 
demissão um
factóide

Rio Branco  fará
teste para o 
Censo 2022

Processo de coleta já come-
çou e vai incorporar nova sis-
temática, equipamentos e lo-
gística, que serão testados para 
a execução do censo completo 
no próximo ano. O IBGE deve 
abrir inscrições para novo cer-
tame de contratação de recen-
seadores. Página 3

Ex-prefeito André Maia não comprovou gastos e terá que devolver recursos públicos

Parceria entre a prefeitura e o governo do Estado garante benefício a moradores

Frank Lima responde acusação por  assédio moral e sexual
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BomDia
*Reinaldo Azevedo

Deltan Dallagnol, que me processa —por enquanto, está per-
dendo, vamos ver—, anunciou que vai deixar o Ministério Públi-
co Federal. Quer uma vaga na Câmara.
O bom rapaz do iê-iê-iê da destruição do Estado de Direito e do 
devido processo legal diz nas redes sociais: “Minha vontade é 
fazer mais, fazer melhor e fazer diferente”. Parece realmente um 
serviço diferenciado... Como num rock antigo, seria ele a “solu-
ção do seu problema?”.
Que coisa! Eu, um jurista com aspas, como o buliçoso rapaz me 
definiu em diálogos revelados pela Vaza Jato, afirmei de cara, 
ainda em 2014, que sua atuação parecia mais comprometida 
com a política do que com a lei.
Alô, Lenio Streck, jurista sem aspas! É evidente que estávamos 
certos, não? Mas o que busca Deltan? Parece estar de olho 
na imunidade parlamentar. Não poderá mais ser alcançado pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público. Uma vez na Câmara, 
abre-se uma larga avenida para seu tipo de militância.
A pretensão é antiga, também revelada pela Vaza Jato. O rapaz 
estava de olho no Senado, mas há uma única vaga por estado na 
disputa do ano que vem, e o lavajatismo não pretende tirar o pirulito 
da boca de Álvaro Dias, a principal referência do Podemos, o partido 
que serve de barriga de aluguel a Dom Giovanni Moro —que voltou 
a visitar os nativos— e, tudo indica, também a Deltan, seu Leporello 
“das faces rosadas”, como foi definido em um perfil laudatório.
Vai acima um corte do “freak show” cotidiano que experimen-
tamos. Estaríamos num reality? E se Jair Bolsonaro não errou, 
só deixou escapar, ao afirmar que teve um colóquio com o ator 
e humorista Jim Carrey? Talvez não tenha querido mesmo di-
zer John Kerry e acertado uma versão nativa de “The Truman 
Show”, com a ligeira diferença de que, por aqui, sobrará pouco 
espaço para a inocência e para o lirismo. Em muitos aspectos, o 
mundo nos espia, com nossos exotismos.
Sempre há a possibilidade de uma versão verde-amarela de 
“Dumb & Dumber”, traduzido entre nós como “Debi & Loide - 
Dois Idiotas em Apuros”. Dois?
Enquanto Bolsonaro elevava o vexame nacional a altitudes iné-
ditas em sua passagem pela Itália, Arthur Lira (PP-AL), presi-
dente da Câmara, articulava um pacote espantoso de manobras 
para tentar aprovar a PEC do precatórios. Olhemos de perto 
também esse desatino.
É impressionante que se dê quase de barato que o expediente, 
que frauda as regras do jogo, traga consigo o que se aponta como 
“solução” para ampliar benefícios e beneficiários do Bolsa Família, 
bolzonarizado como “Auxílio Brasil”. Ocorre que o calote dos preca-
tórios e a mudança do índice para corrigir os gastos garantem qua-
se metade dos recursos só até dezembro de 2022, ano eleitoral.
Não se trata apenas de calote, pedalada e fura-teto. Estamos 
diante de uma manipulação eleitoreira desavergonhada de um 
programa que, jamais tendo sido de distribuição efetiva de ren-
da, serviu ao menos para minorar os extremos da miséria.
O presidente se apropria da marca do seu principal adversário 
político e a transforma num instrumento para caçar votos. Sim, 
o PT fez exploração politiqueira do programa no passado. E não 
houve vez em que eu não o tivesse apontado com muita dureza.
Desta feita, busca-se comprar o voto dos pobres com um bônus 
que tem prazo definido. E, sabemos, os miseráveis precisam 
desse dinheiro, sim, porque experimentam a “recuperação em 
V” de Paulo Guedes revirando caminhão de ossos. A extensão 
do auxílio emergencial também furaria o teto. Mas não abriria a 
possibilidade de aumentar o naco das “emendas do relator” —
sistema inédito de compra votos de parlamentares.
O PDT prometeu reagir à patranha, mas capitulou. Ciro Gomes 
resolveu dar um tempo na sua candidatura. O PSDB aderiu qua-
se em massa, depois de resistir ao texto. O PSB deu lá seus vo-
tos, embora em menor proporção. “Ah, Reinaldo, queria o quê? 
O caos?” Nego-me a pensar que só tenhamos como alternativas 
a sem-vergonhice ou a desordem.
Sabem por que já há parte da elite espichando os olhos para 
Lula? Nostalgia de estabilidade. Mas fica para outras colunas.

*Reinaldo Azevedo é Jornalista, autor de “O País dos Petralhas”.

Na COP 26
A primeira lição que todo ho-

mem público deveria aprender é, 
no exercício de seu cargo, não dar 
vexame. Se cercar de pessoas que 
o orientem e, principalmente, ou-
vir, acatar esses conselhos. Adotar 
esse simples critério evitaria pas-
sar vergonha e se meter em situa-
ções que não estão em seu campo 
de conhecimento e vivência.

Bolachas
Será, por exemplo, que Boca-

lom acredita mesmo que tenha al-
guma importância ambiental ele 
levar um quilo de farinha e um pa-
cote de bolachas da Miragina (a 
grande dúvida, redondas ou qua-
dradas?) para o prefeito de Glas-
gow, que não faz a menor ideia 
de onde fica Rio Branco? Isso é 
ser “protagonista”? A delegação 
da Capital não levou um mísero 
plano de redução de emissões, 
a não ser a panaceia dos ônibus 
elétricos, que até agora é só uma 
ideia discutível.

Não é do ramo
Acontece que Bocalom defi-

nitivamente não é do ramo. Seu 
secretário, Normando Sales, tem 
uma visão empresarial do pro-
blema, aproveitando florestas 
para obtenção do crédito de car-
bono, nenhuma delas em terri-
tório da Capital. Em matéria de 
conservação ambiental, a prefei-
tura não consegue nem cuidar 
do Horto Florestal!

Agenda
O governo do Estado até que 

está levando uma agenda ambien-
tal interessante, com adesão do 
Acre a importantes protocolos in-
ternacionais, com projetos de mo-
nitoramento e preservação, além 
da implantação do zoneamento. 
O problema é que essas ações são 
pessimamente divulgadas. Muito 
pouca gente sabe o que o Estado 
está levando à COP 26. Isso era 
para ter sido massificado nas re-
des, na mídia, entre políticos e na 
academia. Nada. Incompreensível.

Discreta
Isso faz a presença do Acre, ao 

contrário do que aconteceu em 
outras conferências, ser muito tí-
mida. E não deveria ser assim.

Problemas
Enquanto o prefeito brinca de 

embaixador da farinha, a Capital 
continua vivendo o caos, agora 
agravado por paralisação de ca-
minhoneiros da zeladoria. Sem 
contar com as novas e persistentes 
irregularidades que se tornaram 
rotina nesse órgão e que, em vez 
de serem sanadas, são levadas na 
base da frase “era o único jeito” e 
que se dane a legislação.

Mantido
A prefeita em exercício, Mar-

fisa Galvão, assinou decretos 
prorrogando os afastamentos do 
secretário Frank Lima e de uma di-
retora da Secretaria Municipal de 
Saúde até a conclusão do procedi-

mento administrativo que apura 
a ocorrência de assédio sexual e 
moral.  Se bem que de julho até 
novembro, isso já deveria ter tido 
fim, com a decisão a ser tomada. 

Carnaval
E a vice-prefeita cogitou a libe-

ração do carnaval de rua na Ca-
pital em 2022. Se não acontecer 
nenhum problema mais grave até 
lá. O carnaval é uma festa que faz 
o dinheiro girar. Seria muito bom, 
se fosse possível mesmo.

Indignação
Pessoas e instituições sem inte-

resse político-partidário não es-
condem a indignação provocada 
pela atabalhoada decisão do vice-
-governador Rocha de exonerar 
o procurador Geral, João Paulo 
Setti. O presidente da OAB/Acre 
definiu bem o ato como factóide. 
Caiu o procurador porque era o 
boato da vez, o que foi avaliado 
como o que daria mais repercus-
são. Não há nenhuma indicação, 
investigação, inquérito e proces-
so contra ele. Mas o feitiço pode 
se virar contra o feiticeiro. 

Demissões
A caneta azul de Rocha, en-

quanto o governador viaja, traba-
lha sem medo das consequências. 
Anulou exonerações, nomeou ou-
tras pessoas, exonerou ocupantes 
de cargos de confiança. Como Gla-
dson volta logo, apenas um sim-
ples sonho de uma noite de verão.

Educação
Uma onda vem crescendo no 

interior. Precisando justificar o 
gasto exigido com a Educação, 
vários prefeitos estão concedendo 
abonos extras aos professores. Em 
Cruzeiro do Sul será de R$ 3 mil, 
em três parcelas de R$ 1 mil.

Abono
Em Rodrigues Alves, os 194 pro-

fessores do ensino fundamental e 
os 90 do ensino médio vão rece-
ber R$ 5 mil, em duas parcelas de 
R$ 2,5 mil cada. Uma boa bolada 
neste fim de ano.

 Ideia
Bem que o governo do Estado, 

a Secretaria de Educação, pode-
riam estudar uma fórmula para 
aplicar esta proposta de abono 
para os professores da rede esta-
dual. Além do reconhecimento à 
categoria, seria um bom antídoto 
para as crises artificiais que ten-
tam criar contra as propostas do 
setor, contra da ação, tendo mo-
tivo ou, geralmente, mesmo não 
existindo nada. 

Muito
O Estado já fez muito, inclusive 

com o dinheiro para aquisição de 
notebooks e de plano de internet. 
Mas. Quem sabe, raspando o cofre, 
não se pode dar uma boa surpresa 
ao magistério?

Convênios
O governo, desde sua posse, 

vem buscando com afinco a regu-

larização das finanças do Estado, 
que encontrou em situação muito 
precária. Nem por isso deixou de 
apoiar as prefeituras, especialmen-
te as do interior. Nos três anos de 
gestão, foram quase R$ 40 milhões 
repassados em convênios para os 
prefeitos de todos os partidos, para 
obras e ações de limpeza urbana, 
tapa-buracos, obras em ramais, 
recuperação de prédios públicos e 
outras atividades. 

Números
Os números são expressivos. 

Foram R$ 7,8 milhões em 2019, 
R$ 16, 3 milhões em 2020 e em 
2021, até agora, quase R$ 15 mi-
lhões. Tudo isso com dinheiro 
de fontes estaduais.

Qualidade
Para a manutenção desses nú-

meros, é preciso reconhecer a atu-
ação do secretário Rômulo Gran-
didier na Secretaria da Fazenda, 
que se mostrou exímio analista e 
organizador, melhorando ainda 
mais a gestão financeira do Acre.

Mais uma 
Mais uma para a coleção de 

condenações do ex-prefeito 
de Senador Guiomard.  André 
Maia. TCE-AC o condenou à de-
volução de R$ 2,8 milhões por 
não comprovação dos gastos na 
construção de prédios públicos, 
coleta do lixo e combustíveis. O 
relator do caso, conselheiro José 
Ribamar Trindade acatou o pare-
cer do procurador do Ministério 
Público de Contas Sérgio Cunha 
Mendonça, que apresentou as se-
guintes irregularidades: ausência 
dos documentos que compro-
vassem as despesas da constru-
ção do Centro da Juventude, da 
ampliação do estádio de futebol, 
da reforma das escolas da rede 
municipal e coleta do lixo no 
município.  Ou seja, mais um 
caso enrolado de André Maia.

Suspendeu
O ex-governador e ex-ministro 

Ciro Gomes suspendeu sua cam-
panha a presidente depois que 15 
parlamentares do PDT, orientados 
pela liderança, votaram a favor 
da PEC dos precatórios. Não vai 
poder acusar o único parlamen-
tar federal do partido no Acre, o 
deputado Jesus Sérgio foi um dos 
ausentes à votação. 

Votos
Aliás, o Acre só deu dois votos 

a favor do projeto que foi aprova-
do por escassos quatro votos. Mara 
Rocha e Vanda Milani aprovaram. 
Leo de Brito e Perpétua Almeida 
votaram não e os outros quatro 
sequer apareceram na sessão. 

 
Será?

Depois de muito se falar em 
uma aliança do PT com o PSD. 
As conversas agora estariam se 
voltando pela possibilidade de 
aliança com o PSB, com a in-
dicação de Geraldo Alckmin, 
recém filiado ao partido como 
vice de Lula. Será?
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Deltan, Lira e Bolsonaro 
são as estrelas do nosso 
‘freak show’ cotidiano
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Cezar Negreiros

Rio Branco é uma das 27 
localidades, uma em cada 
unidade federativa, sele-

cionada para o teste nacional do 
Censo Demográfico 2022, que 
começou ontem. Neste processo,  
Serão avaliados os equipamentos 
e sistemas de coleta, os questioná-
rios e a abordagem ao informante 
nos contextos locais. Esse grande 
teste nacional pretende mobili-
zar a sociedade para responder ao 
Censo, que visitará os mais de 70 
milhões de domicílios brasileiros, 
em todo o país, a partir de junho 
do próximo ano. 

A coleta será feita por cerca de 
250 recenseadores tanto em bair-
ros de capitais – como em Belo 
Horizonte (MG), Campo Grande 
(MS) e Rio Branco (AC) – quanto 
em localidades distantes dos gran-
des centros urbanos – como a co-
munidade ribeirinha de Novo Re-
manso, a 200 km de Manaus (AM), 
ou o município de Tigrinhos, a 
nove horas de carro de Floria-
nópolis (SC). O destino turístico 
de Amaralina, em Salvador (BA), 
também está na lista. 

Os testes incluem todas as eta-
pas do Censo, desde o treinamen-
to dos recenseadores, montagem 
do posto de coleta, pesquisa do 
entorno, modelo misto de coleta, 
mobilização dos moradores e co-
municação com a mídia. 

O recenseamento de casa em 
casa na maioria das localidades vai 
até o final de novembro. Nos dias 
anteriores à coleta, será feita a pes-
quisa urbanística do Entorno, que 
antecede ao Censo propriamente 
dito e coleta informações sobre a 
infraestrutura urbana, como ilu-
minação pública, identificação 

Rio Branco participa de 
teste nacional do Censo

de logradouro, pavimentação das 
vias, existência de calçadas, pon-
tos de ônibus, ciclovias, pontos de 
ônibus, acessibilidade urbana e ar-
borização. Após o recenseamento, 
vem a fase de supervisão e, depois, 
a Pesquisa de Pós-Enumeração, 
que avalia a cobertura e a quali-
dade da coleta de dados do estudo 
censitário. 

O objetivo é mostrar à popula-
ção os benefícios da realização do 
Censo. E ainda gerar mobilização 
e dar visibilidade a toda à opera-
ção. Ontem deveria ser marcado 
como 'Dia Nacional do Censo', a 
primeira incursão pelo território 
nacional com uma operação cen-
sitária desde o início da pandemia. 

Em todas as localidades dos 
testes para o Censo serão apli-
cados o questionário básico (26 
perguntas) e o da amostra (77 
perguntas) para verificação das 
perguntas, entre elas, a que trata 
da presença de pessoas com au-
tismo no domicílio, tema inclu-
ído no questionário do Censo, 
conforme a Lei 13.861/2019.

Para garantir a segurança dos 

recenseadores e dos moradores 
durante os testes, as equipes do 
IBGE vão trabalhar seguindo pro-
tocolos sanitários de segurança 
contra a Covid-19, com o uso de 
máscara, higienização das mãos e 
equipamentos com álcool em gel 
e distanciamento social.

Os testes utilizarão o novo mo-
delo misto de coleta em que, além 
da entrevista presencial, os mora-
dores poderão optar pelo preen-
chimento do questionário pela 
internet ou responder por telefo-
ne. A Central de Apoio à Coleta 
dará suporte aos informantes que 
optarem pelo preenchimento dos 
questionários pela internet nos 
casos de dúvidas ou alguma difi-
culdade de acesso ao questionário. 

Em todas as localidades dos 
testes para o Censo serão apli-
cados o questionário básico (26 
perguntas) e o da amostra (77 per-
guntas) para verificação das per-
guntas, entre elas, a que trata da 
presença de pessoas com autismo 
no domicílio, tema incluído no 
questionário do Censo, confor-
me a Lei 13.861/2019.

Dispositivos móveis de coleta serão usados pelos recenseadores

Moderna infraestrutura tecnológica para coleta dos dados
Além dos questionários e 

da abordagem ao informan-
te, os testes vão avaliar, em 
campo, toda a infraestrutura 
tecnológica preparada para 
a operação, como os Dis-
positivos Móveis de Coleta 
(DMC), semelhantes a um 
smartphone, e os sistemas 
de captação, transmissão e 
acompanhamento das infor-
mações coletadas.

Diferente do Censo 2010, 
os DMCs atuais têm chips 
com acesso à internet que 
permitem a transmissão das 
informações para o banco de 
dados do IBGE ao fim da co-
leta.  Podem também fazer e 
receber chamadas dos mora-
dores para realização das en-

trevistas. Os recenseadores 
podem ainda utilizar o equi-
pamento para se comunicar 
com seus supervisores por 
aplicativos de mensagens, o 
que agiliza o esclarecimento 
de dúvidas. O próximo Cen-
so fará uso da tecnologia de 
armazenamento na nuvem 
para carregamento rápido 
de insumos, como mapas e 
coordenadas, nos DMCs. 

Os data centers do Institu-
to têm uma estrutura muito 
mais moderna e robusta para 
o recebimento de grandes 
quantidades de informações, 
com performance de alto de-
sempenho, capaz de proces-
sar dados com maior veloci-
dade, agilizando o manuseio 

das informações e a divulga-
ção para a sociedade. 

“Mais de 200 mil pessoas 
estarão envolvidas na coleta 
dos dados em todos os cantos 
do país, enviando uma grande 
quantidade de informações 
para o IBGE. Com essas tecno-
logias,  vamos fazer o acom-
panhamento e controle da 
coleta nos setores censitários 
de forma online e em tempo 
real. Para isso, todos esses equi-
pamentos, sistemas de coleta, 
de gestão de pessoal e de acom-
panhamento gerencial, e os 
questionários precisam ser tes-
tados em campo”, acrescenta 
o coordenador dos Serviços de 
Informática do IBGE, José Luiz 
Thomaselli Nogueira. 

O IBGE iniciou os trâmi-
tes para contratação de uma 
nova empresa que realizará o 
processo seletivo para o Cen-
so em 2022. No último dia 
18 de outubro, a seleção para 

recenseadores e agentes cen-
sitários, que estava suspensa 
desde abril, foi cancelada pelo 
Instituto. O contrato com o 
Cebraspe, que realizaria a sele-
ção, não foi renovado e a taxa 

de inscrição será devolvida 
aos inscritos. Em breve, novas 
informações serão divulgadas 
sobre a devolução da taxa e o 
início das inscrições do novo 
processo seletivo.

Novo processo seletivo será aberto para o Censo

Cezar Negreiros

Os vereadores derrubaram o 
veto do prefeito da capital acrea-
na, Tião Bocalom  (Progressistas) 
ao Projeto de Lei (PL) defende 
a  ampla publicidade da Lei nº 
12.845/ 2013, que instituiu a “Lei 
do Minuto Seguinte”.  A propos-
ta de autoria da vereadora Lene 
Petecão (PSD), sugeria que os car-
tazes e banners com a legislação 
vigente fossem anexados nas 
Unidade de Pronto Atendimen-
to do Estado (UPA’s), Unidade de 
Referência em Atenção Primária 
(URAP’s) e  Unidades de Saúde da 
Família (USF’s), inclusive nos Cen-
tro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS).  “O 
nosso projeto pretende tornar de 

conhecimento público e a Lei que 
ficou conhecida popularmente 
como a “Lei do Minuto Seguinte”, 
que prevê atendimento imediato, 
emergencial, integral, multidis-
ciplinar e obrigatório às vítimas 
de violência sexual”, desabafou a 
parlamentar. 

O prefeito tinha vetado a pro-
posta aprovada pela Câmara Mu-
nicipal por entender que a pro-
posta da parlamentar invadia a 
competência do Executivo Muni-
cipal.  Bocalom emitiu uma nota 
esclarecendo que o veto levou 
em conta um entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
mas o apelo do gestor municipal 
foi ignorado pelos parlamentares 
municipais presente a sessão da 
última quinta-feira (dia 4) na Casa.

Vereadores derrubam veto 
do prefeito Tião Bocalom

Cezar Negreiros
 
A prefeita em exercício Marfi-

za de Lima Galvão (PSD), prorro-
gou por mais dois meses (60 dias) 
o afastamento remunerado do 
secretário municipal de Saúde 
Frank Lima.   A medida foi ex-
tensiva à diretora de Gestão da 
Semsa, Tatiana de Assis, acusada 
de atrapalhar as investigações em 
curso contra o chefe por assédio 
moral e sexual.

 A decisão foi publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) de 
ontem, o afastamento do gestor 
municipal  sem prejuízo das suas 
remunerações, enquanto durar os 
trabalhos de investigação da Co-
missão de Processo Disciplinar nº 
04/2021, amparada pela Portaria 
n°21/2021.  Desde o dia 2 de setem-
bro deste ano, que Lima foi afasta-
do das suas atribuições na Semsa, 
depois de uma recomendação do 
promotor da 2ª Promotoria do Pa-
trimônio Público, Daisson Gomes 
Teles, do Ministério Público do 
Acre (MPAC),  do seu afastamen-
to temporário, enquanto durasse 
as investigações. Outro servidor 
comissionado foi exonerado do 
cargo, por tentar interferir no pro-
cesso de investigação. 

Entenda o caso - Sete servi-
doras da Secretaria Municipal 
de Saúde de Rio Branco (Semsa) 

chegaram acusar Frank Lima de 
assédio sexual. Uma das vítimas 
denunciou o caso ao Ministério 
Público Estadual (MPAC), mas o 
processo corre sobre segredo de 
justiça. Outra vítima chegou a en-
caminhar uma gravação de áudio 
para vereadora pedetista, Miche-
le Melo (PDT), pedindo socorro 
por causa das investidas do chefe, 
com insinuações de supostas pro-
messas de promoção de cargo em 
troca de favores sexuais, o que ti-
nha motivado algumas colegas de 
pedirem as contas.  

A parlamentar pedetista che-
gou a pediu o afastamento do 
secretário municipal de Saúde, 
enquanto o vereador emedebista 
Emerson Jarude, chegou a divul-
gar áudios dos constrangimen-
tos das vítimas.   Diante dos fatos 
ocorridos, os vereadores  homo-
logaram apoio ao pedido das ve-
readoras Lene Petecão e Michelle 
Melo, representantes da Comissão 
de Mulheres da Casa,  do afasta-
mento do secretário municipal de 
Saúde Frank Lima, enquanto Mi-
nistério Público Estadual (MPAC) 
apure as supostas denúncias de 
assédio sexual na pasta.   A reco-
mendação dos parlamentares da 
Câmara Municipal foi encami-
nhada ao prefeito Tião Bocalom 
(Progressistas), para que tomasse 
as devidas providências.

Frank Lima vai passar mais 
60 dias recebendo salário

O iraniano Reza Sahami foi con-
denado pela Justiça Federal (JF) no 
Acre por promover, com a finalida-
de de obter vantagem econômica, 
a entrada de estrangeiros ilegais no 
Brasil. Sahami foi preso no interior 
do Acre em setembro de 2020 após 
entrar em território brasileiro con-
duzindo um grupo de seis irania-
nos com passaportes falsos. 

A prisão de Reza Sahami foi rea-
lizada por meio de cooperação en-
tre forças de segurança e controle 
de migração do Brasil e dos Estados 
Unidos. Com ele foi apreendido 
material que comprovava o esque-
ma encabeçado por ele, que envol-
via a confecção dos documentos 
falsos portados pelo grupo.

Juntamente com Reza Sahami, 
havia sido denunciada também a 
iraniana Mahnaz Alizadeh, que ini-
cialmente foi acusada de envolvi-
mento com o caso. Porém, O Minis-
tério Público Federal entendeu, após 
a instrução da ação penal, que Mah-

naz era pessoa politicamente expos-
ta em seu país de origem, e que sofria 
ameaça de prisão caso continuasse 
ou retornasse ao Irã, sendo basica-
mente esta a motivação de seus atos, 
não havendo provas de que ela agis-
se para obter qualquer vantagem fi-
nanceira, tese que foi acolhida pela 
JF, que absolveu a acusada. 

A Justiça Federal determinou, 
com base no Código Penal, a pena 
de Reza Sahami em três anos e seis 
meses de reclusão, que foi conver-
tida em pena de prestação pecu-
niária no valor de 50 salários mí-
nimos, além e multa substitutiva 
fixada em 10 dias-multa à razão de 
um salário mínimo vigente à épo-
ca dos fatos o dia-multa.

A JF atendeu, ainda, pedido 
do MPF para atender o Pedido de 
Cooperação Jurídica em Matéria 
Penal Estados Unidos da Amércia/
Brasil, compartilhando os dados 
colhidos na investigação com as 
autoridades norte-americanas.

Coiote iraniano denunciado 
pelo MPF é condenado
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Governo cria Carteira da 
Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista

Carteira vai garantir atendimento prioritário a portadores

O governador Gladson Ca-
meli sancionou a Lei Nº 
3.799, de 28 de outubro de 

2021, que cria a Carteira Estadual 
da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista (Ceptea). A decisão 
foi publicada no Diário Oficial do 
Estado do Acre nesta quinta-feira, 
4 de novembro. A carteira vai ga-
rantir à pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) atenção in-
tegral, pronto atendimento e prio-
ridade no atendimento e no acesso 
aos serviços públicos e privados, 
em especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência social. No 
caso dos particulares, isso inclui 
supermercados, bancos, farmácias, 
lanchonetes, restaurantes e lojas 
em geral.

A Ceptea será expedida gratui-
tamente em formato digital (e-
-Ceptea), com validade estadual 
por meio de requerimento devi-
damente preenchido e assinado 
pelo interessado ou por seu repre-
sentante legal, acompanhado de 
relatório médico, documentos 
pessoais, bem como dos pais ou 
responsáveis legais.

As crianças com TEA terão prio-
ridade na concessão de vagas em 
creches e escolas da rede pública 
de ensino, mediante apresentação 
da e- Ceptea pelo representante le-
gal, no ato de requisição da vaga. 
Portadores de e-CEPTEA terão di-
reito a cinquenta por cento de des-
conto em ingressos de eventos pa-
gos ocorridos no Estado, tais como 
teatros, cinemas e exposições, me-
diante sua apresentação no ato da 
compra do ingresso.

A publicação reforça ainda, o 
cumprimento do art. 13, da Lei nº 
2.976, de 22 de julho de 2015, que 
institui a política estadual de pro-
teção dos direitos da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), no Estado do Acre, o qual 
garante os direitos da pessoa com 
TEA, a ter prioridade no atendi-
mento em repartições públicas, 
empresas concessionárias de servi-
ços públicos, instituições financei-
ras e nos estabelecimentos priva-
dos comerciais de serviços.

A e-Ceptea poderá ser solicita-
da por meio de um cadastro digi-
tal no serviço para o cidadão que 
em breve será disponibilizado no 
site: acre.gov.br, do governo do 
Estado, no ícone constará a opção 
de emissão da carteira do autista, 
com as informações necessárias no 
manual com orientações sobre o 
cadastro na central de segurança. 

Também será possível obter a ver-
são impressa da carteira, que será 
entregue às famílias.

De acordo com o procurador 
subchefe da Casa Civil, Paulo Jor-
ge Santos, as informações coleta-
das serão empregadas na criação 
de um banco de dados que servirá 
para aprimorar os serviços já ofere-
cidos, assegurando o planejamen-
to de políticas públicas.

“A e-Ceptea deverá ser devi-
damente numerada, de modo 
a possibilitar a contagem dos 
portadores de TEA, devendo ser 
mantidos atualizados os dados 
cadastrais do identificado, ca-
bendo aos órgãos competentes 
expedi-la em um prazo máximo 
de quinze dias e com validade de 
cinco anos e, ao final deste pra-
zo, deverá ser revalidada com 
mesmo número e igual prazo de 
validade, desde que novamente 
requerida pela pessoa com espec-
tro autista ou pelos seus pais, res-
ponsável legal”, destacou.

O cadastro para a criação da 
e-Ceptea irá viabilizar o acesso 
da pessoa com TEA, jovem ou 
adulto acima de dezoito anos, ao 
banco de currículos do Sistema 
Nacional de empregos (Sine), do 
Acre, órgão ligado a Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnolo-
gia (Seict), ampliando o acesso ao 
mercado de trabalho.

A presidente da Associação Fa-
mília Azul do Acre, Heloneida da 
Gama, explicou que o Projeto de 
Lei (PL) de autoria do deputado Ro-
berto Duarte foi aprovado na As-
sembleia Legislativa do Acre (Ale-
ac) no início do mês de outubro e 
agora conta com a aprovação ofi-
cial do governador. Ela destacou 
a importância do documento de 

identificação do autista para que 
se possa contabilizar o número de 
autistas no Acre.

“A criação da Ceptea é um im-
portante passo para a comunidade 
autista, o governo poderá contabi-
lizar a quantidade de autistas em 
todo o Estado e promover políticas 
públicas direcionadas a esse públi-
co que tanto necessita de acessibi-
lidade e garantia de direitos. Será 
uma carteira completa com todas 
as informações pessoais necessá-
rias, o que irá beneficiar as família 
para que evitem sair com diversos 
documentos e laudos para a busca 
das terapias e atendimentos médi-
cos e sociais”, ressaltou.

Em 2019 a Prefeitura de Rio 
Branco instituiu a Carteira de 
Identificação do Autista – CIA, 
destinada a conferir a identi-
ficação à pessoa diagnosticada 
com Transtorno do Espectro 
Autista – TEA, no âmbito do 
Município de Rio Branco. Paulo 
Jorge Santos explica que todos 
os poderes tem atribuições co-
mum conforme a Constituição 
Federal em relação a Saúde, o 
que torna necessário a criação 
da carteira no âmbito estadual.

A emissão da e-Ceptea pelo go-
verno do Estado do Acre, aten-
de a Lei Federal nº 13.977, publi-
cada em 9 de janeiro de 2020, 
no Diário Oficial da União (de-
nominada Lei Romero Mion, 
altera a Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012 (Lei Berenice 
Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de 
fevereiro de 1996 (Lei da Gra-
tuidade dos Atos e Cidadania), 
para criar a Carteira de Identi-
ficação da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista (Cip-
tea), de expedição gratuita.

O Teatro Barracão Matias, loca-
lizado na regional Sobral em Rio 
Branco, tem uma grande relevância 
de serviços sociais e culturais ofere-
cidos à população de Rio Branco, 
e, em especial, aos moradores da 
Baixada da Sobral: dança, música, 
capoeira, teatro, aula de violão e 
forró para a terceira idade estão en-
tre as diversas modalidades que o 
Barracão dispõe para a população 
que viu todas serem suspensas por 
decorrência da pandemia.

Agora, após mais de um ano, o 
espaço volta a atender e a oferecer 
seus serviços gratuitos à comunida-
de. Nesta quinta-feira, 4, o Barracão 
recebeu a Associação de Arte em 
Movimento do Idoso de Rio Bran-
co (Amirb) e alunos do curso de Fo-
noaudiologia do Centro Universi-
tário UniNorte. Os idosos puderam 
participar de atividades físicas e 
culturais, como canto e dança.

As atividades da Amirb são re-
alizadas no espaço cultural e in-
cluem teatro, dança, coral, além de 
esportes e, em breve, cursos e ofici-
nas. Todos são voltados à melhor 
idade e buscam a qualidade de 
vida e o fortalecimento de vín-
culos com familiares, além de 

servir como terapia ocupacional.
A coordenadora da Associa-

ção, Raimunda Antunes, fala sobre 
o apoio do governo do Estado, que 
fortalece a Amirb. “Essa parceria 
nos fortalece, porque os idosos 
ficaram muito fragilizados nesse 
momento de pandemia. Muitos 
perderam familiares. A Associa-
ção está redobrando os cuidados 
com a pessoa idosa, trabalhando 
para garantir a qualidade de vida 
deles. Estamos tendo atividades 
de segunda a sexta-feira no teatro 
Barracão, com todos os cuidados 
exigidos pelos órgãos”, conta.

Dona Nazaré Amorim, de 67 
anos, faz parte da associação des-
de junho e sofria com depressão e 
ansiedade. “Um dia eu liguei pra 
Raimunda, que eu já conhecia, 
conversei com ela e disse que ti-
nha um sonho de ser voluntária. 
Ela me convidou e comecei a aju-
dar a Associação. Hoje eu sou outra 
pessoa, me sinto muito gratificada 
por poder ajudar quem passa por 
problemas como ansiedade e de-
pressão. A gente torna as pessoas 
felizes, interagindo com outros 
da mesma idade. Fazemos isso por 
amor.”, relata.

Reabertura do Teatro 
Barracão é comemorada

Encontros com um profissio-
nal de psicologia são capazes de 
proporcionar muitas mudanças 
na vida de qualquer pessoa. Isso 
pode inclusive preparar a men-
te para se libertar de sofrimentos 
e momentos difíceis. Por isso, a 
Fundação Hospital Estadual do 
Acre (Fundhacre), em Rio Branco, 
juntamente com o Departamento 
de Humanização da Secretaria de 
Estado da Saúde do Acre (Sesacre) 
estão atendendo os trabalhadores 
da saúde por meio do Plantão Psi-
cológico, que pretende promover 
o bem-estar dos profissionais.

O Plantão Psicológico está sen-
do realizado as quartas-feiras na 
Fundhacre, na biblioteca da unida-
de. Atualmente são cinco semanas 
de atendimento psicológico orien-
tado, com previsão de finalizar na 
quarta-feira, 17.

O Núcleo de Atenção à Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhado-
ra (NASTT) tem recebido a cola-
boração do serviço assistencial da 
Clínica da Uninorte, por meio do 
auxílio dos estagiários, que estão 
concluindo o curso de Psicologia 
na instituição, juntamente com a 
preceptora-doutora em Ciências 
da Saúde, Cleide Paula Rebouças.

 “No momento em que o Plan-

tão Psicológico é disponibilizado 
para os servidores das unidades 
básicas de saúde, estamos acolhen-
do e amparando os trabalhadores 
conforme preconiza a política 
de humanização do Ministério 
da Saúde e demais atendimentos 
focados na assistência psicológi-
ca orientada, sendo alguns enca-
minhados para a rede de atenção 
psicossocial”, disse a psicóloga do 
Departamento de Humanização 
da Sesacre, Cleide Paula Rebouças.

Questões como compreender 
sentimentos simultâneos e viven-
ciar uma sensação de alívio são 
alguns dos relatos experimentados 
por pacientes que procuram aten-
dimento de natureza psicológica 
orientada.

 “Atenção psicossocial estraté-
gica é o nosso foco à saúde do tra-
balhador. O Plantão Psicológico é 
uma perspectiva de expansão po-
tente do serviço de psicologia na 
Fundhacre, logo, isso é essencial 
para uma rede de cuidados que 
buscam amparar o servidor, lhe 
proporcionando escuta, além de 
romper com paradigmas consoli-
dados da saúde mental dissemina-
do no decorrer dos tempos”, disse 
o presidente da Fundação Hospita-
lar, João Paulo Silva.

Fundhacre acolhe os
trabalhadores da Saúde

O governo do Estado do Acre, 
por meio do Instituto de Adminis-
tração Penitenciária (Iapen), entre-
gou nesta quarta-feira, 3, duas via-
turas modelo L200 para as centrais 
de monitoramento eletrônico de 
Feijó e Tarauacá e um quadriciclo 
para a Unidade Penitenciária Mo-
acir Prado, também do município 
de Tarauacá.

Os veículos são fruto de doa-
ção do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), por meio de 
acordo de cooperação técnica com 
o Iapen, onde este oferece serviços 
de segurança  em operações e em 
contrapartida o Ibama cede veícu-
los e madeira fruto de apreensões.

Antes de serem entregues nas 
unidades, os veículos passaram por 
revisão e reforma e receberam a 
identificação visual da Polícia Penal. 

O presidente do Iapen, Arlenil-

son Cunha, destacou que as viatu-
ras fortalecem o policiamento das 
centrais de monitoramento eletrô-
nico de Feijó e Tarauacá. “Essa tem 
sido uma parceria muito provei-
tosa tanto para o Instituto quanto 
para o Ibama, uma parceria que 
tem se ampliado com a disponi-
bilização de madeira apreendida, 
que é utilizada para a confecção de 
móveis onde o Iapen utiliza a mão 
de obra de apenados”, disse.

Quadriciclo e viaturas são entregues para 
unidades penitenciárias do interior do Acre

Para ampliar a cobertura de ser-
viços de abastecimento de água, o 
governo do Estado Acre, por meio 
do Departamento Estadual de 
Água e Saneamento (Depasa), em 
parceria com a Prefeitura de Brasi-
leia, executa obra de ampliação da 
rede de água do município.

Com mais de 2 mil metros de ex-
tensão, a nova tubulação permitirá, 
de imediato levar água tratada a mais 
de 700 famílias moradoras do bairro 
Nazaré. O valor total do investimen-
to é superior a  R$ 866 mil, sendo 
51,61% recursos do Estado e 48, 39% 
a contrapartida da Prefeitura.

“Reiniciamos os serviços ontem, 
estamos agora executando as liga-

Estado e prefeitura de 
Brasileia executam obra

ções, indo rua por rua, já deixando 
as ligações para as residências pron-
tas”, informou o gerente do Depasa 
em Brasileia, Erisson Cameli.

Com aproximadamente 60% 
do projeto executado, o gerente do 
Depasa  destacou o esforço da equi-
pe para concluir obra no menor 
tempo possível: “O inverno já bate 
às portas, mas sabemos da necessi-
dade, sabemos há quanto tempo 
esses moradores anseiam por esse 
momento, e seguimos  fazendo 
um esforço gigantesco para acele-
rar essa obra, pra gente concluir até 
o final deste mês, realizando um 
feito histórico para a população de 
Brasileia”, diz diretora do Depasa.
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Nova Lei de Improbidade freia distorção, 
mas afrouxa punição por falhas de gestão
A nova Lei de Im-

probidade Ad-
m i n i s t r a t i v a , 

aprovada no Congresso 
e sancionada na semana 
passada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, é come-
morada por prefeitos pelo 
país por limitar a possi-
bilidade de o Ministério 
Público ajuizar ações de-
correntes de discordância 
sobre a gestão pública.

Atendendo a uma an-
tiga reivindicação das 
prefeituras, a legislação 
foi revista em trecho que 
estipulava punições por 
violação a princípios da 
administração —conceito 
que os políticos conside-
ram bastante subjetivo e 
passível de interpretações.

Foi eliminada a pos-
sibilidade de sanção por 
irregularidades “culpo-
sas” —agora será preciso a 
acusação comprovar que 
houve dolo (quando há 
intenção ou se assume o 
risco de cometer o ilícito).

Na prática, isso deve 
encerrar ou dificultar 
ações de improbidade nas 
quais promotores aponta-
vam falhas e omissões de 
gestão.

Os municípios enxer-
gavam excessos e consi-
deravam que isso afastava 
da vida pública quadros 
qualificados que tinham 
receio de responder a pro-
cessos, causando um “apa-
gão de canetas”. Afirmam 
que agora haverá mais se-
gurança jurídica.

O presidente da Confe-
deração Nacional dos Mu-
nicípios, Paulo Ziulkoski, 
diz que processos com 
fundamentação frágil 
criavam constrangimen-
tos e que a alteração não 
significa afrouxar.

A Lei de Improbidade 
não determina sanções 
criminais, como prisão, 
mas sim a perda de função 
pública, a suspensão de 

direitos políticos ou o res-
sarcimento de prejuízos.

“Foi sempre uma lei 
muito aberta, de propiciar 
qualquer tipo de interpre-
tação, de arbítrio. Uma 
enxurrada de bons gesto-
res, pessoas da sociedade 
que poderiam concorrer, 
se retiravam da vida pú-
blica”, diz ele, que foi pre-
feito de Mariana Pimentel 
(RS), pelo MDB.

Uma situação que os 
prefeitos dizem ser co-
mum é a interferência do 
Ministério Público em po-
líticas públicas e na desti-
nação de recursos, com o 
consequente ajuizamento 
de ações de improbidade 
em casos em que há di-
vergência. Falam em vo-
luntarismo e em punições 
desproporcionais, equipa-
radas a casos de corrupção.

“Ele [promotor] acaba 
interferindo, sem a legi-
mitidade do voto, na ad-
ministração. Porque ele 
disciplina aquilo que o 
prefeito pode ou não fa-
zer. Em cidades pequenas, 
o prefeito vai à sala do 
Ministério Público per-
guntar, por medo de ser 
acusado depois em ação 
de improbidade. É péssi-
mo para a democracia”, 
afirma o presidente da As-
sociação Paulista de Mu-
nicípios, Fred Guidoni.

O prefeito de Jacareí (a 
84 km de São Paulo), Izaias 
Santana (PSDB), afirma 
que as punições previstas 
na Lei de Improbidade, 
como a perda de cargo 
público, atingem direitos 
fundamentais do cidadão 
e que, portanto, é preciso 
ter mais embasamento.

Para ele, a legislação 
“não pode ser um guarda-
-chuva escancarado para 
qualquer coisa que o Mi-
nistério Público queira”.

“Respondo a uma 
[ação] por causa disto: não 
quis fazer termo de ajus-

tamento de conduta, por-
que entendi que estavam 
equivocados.”

O prefeito afirma que 
não tinha recursos em 
caixa para arcar com as 
recomendações da Pro-
motoria.

Em 2019, foi ajuizada 
ação de improbidade con-
tra Santana na qual foi 
acusado de “permitir a po-
luição ambiental” devido 
a lançamanto irregular de 
esgoto sem tratamento.

Nesse caso, foram cita-
dos o “princípio da legali-
dade” e item da antiga lei 
que punia o agente públi-
co que “deixasse de prati-
car indevidamente ato de 
ofício”.

A defesa de Santana 
afirmou à Justiça que fal-
tam razoabilidade e pro-
porcionalidade para esse 
enquadramento.

A escassez de recursos 
públicos para cumprir as 
obrigações, aliás, é cita-
da de maneira recorrente 
pelos gestores como mo-
tivadoras de ações de im-
probidade.

O prefeito de Manaqui-
ri (AM), Jair Souto (MDB), 
diz que leis que impõem 
compromissos aos mu-
nicípios, como a de Res-
ponsabilidade Fiscal, con-
flitam entre si, criando 
um ambiente em que é 
preciso escolher qual de-
las descumprir e que abre 
caminho para casos de 
improbidade.

“Alguns prefeitos têm 
muita dificuldade com 
corpo técnico, com as-
sessoria, consultoria. Não 
têm estrutura”, diz ele, 
que preside a Associação 
Amazonense dos Municí-
pios.

Os prefeitos também 
afirmam que as alterações 
vão barrar punições por 
uso da “teoria do domínio 
do fato”, conceito impor-
tado do direito alemão.

Conhecida no Brasil no 
julgamento do escânda-
lo do mensalão, essa tese 
aborda a responsabilida-
de dos que comandam, 
embora sem se envolver 
diretamente na irregula-
ridade.

Para os representan-
tes dos municípios, havia 
casos na Justiça em que 
se cobrava “onisciência e 
onipresença” dos prefei-
tos em relação a tudo o 
que ocorria na adminis-
tração.

“Em uma prefeitura, 
tenho 5.000 funcionários. 
Todos praticando atos em 
meu nome. Como posso 
ser responsável por aquilo 
que fazem? Sou responsá-
vel, por aquilo que passa 
na minha mesa, que eu 
assino”, diz Izaias Santana.

Outro benefício da 
nova lei para os gestores 
—e que tem provocado re-
clamações no Judiciário— 
é a restrição à possibilida-
de de bloqueio de bens 
em casos de suspeitas de 
atos irregulares.

Agora, para bloquear o 
patrimônio, será preciso 
demonstrar o “perigo de 
dano irreparável” ao re-
sultado do processo.

Entidades ligadas ao 
Ministério Público e ao 
Judiciário questionam as 
mudanças e pretendem 
ir ao Supremo Tribunal 
Federal contra trechos da 
nova lei.

O ministro do STJ (Su-
perior Tribunal de Jus-
tiça) Herman Benjamin, 
por exemplo, diz que a 
exigência de dolo torna as 
ações de improbidade até 
mais restritas do que as da 
esfera penal, onde há pu-
nição para situações que 
envolvem delito culposo.

Antes da aprovação da 
lei, a Associação Nacio-
nal dos Procuradores da 
República divulgou nota 
técnica afirmando que, 

ao limitar ações de impro-
bidade a atos dolosos, os 
processos só serão viáveis 
se “realizado um esforço 
hercúleo ou despropor-
cional” do Ministério 
Público para demonstrar 
esse tipo de situação.

Outra crítica à nova 
legislação é a de que o en-
xugamento dos trechos 
sobre violação de princí-
pios da administração pú-
blica pode barrar conde-
nações por improbidade 
em práticas como tortura 
policial, rachadinha de 
salários e assédio sexual, 
já que as modalidades de 
infrações precisam ser es-
pecificadas em lei.

O presidente da As-
sociação Nacional dos 
Membros do Ministério 
Público, Manoel Mur-
rieta, que é promotor no 
Pará, diz que a parte sobre 
infração culposa leve de-
veria ser reelaborada, mas 
discorda da exclusão da 
lei da modalidade de cul-
pa grave.

“Se é considerada gra-
ve, não há como se retirar 
do mundo jurídico.”

Questionado sobre ex-

cessos na lei anterior, diz 
que mudanças para tornar 
a lei mais efetiva e mais 
segura seriam positivas. 
Mas afirma que a versão 
sancionada não se preo-
cupou, por exemplo, em 
incorporar decisões do STJ 
que consolidaram enten-
dimentos sobre improbi-
dade, o que geraria mais 
estabilidade às regras.

“Com o texto [aprova-
do], nós não conseguimos 
ver essa melhoria na apli-
cação, muito pelo contrá-
rio. Não aperfeiçoou, não 
consolidou e não trouxe 
mais segurança. Ela trou-
xe restrições. E restrição 
não é melhoria.”

O projeto da nova Lei 
de Improbidade foi patro-
cinado pelo presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), ele próprio condena-
do em ações desse tipo em 
Alagoas, e uniu diferentes 
correntes políticas, como 
bolsonaristas, petistas e 
tucanos. A tramitação no 
Congresso foi encerrada 
no início de outubro, e 
a sanção pelo presidente 
Jair Bolsonaro ocorreu no 
dia 26.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

    
 
Pregão Eletrônico SRP n° 074/2021 – Comissão Permanente de Licitação 02. 
Tipo: Menor preço por item. Objeto: eventual contratação de empresa de engenharia 
para sob demanda, prestar serviços de manutenção de pontes, passarelas e 
escadarias localizadas no município de Rio Branco – Acre. Data e local de Abertura: 
dia 22/11/2021, às 10h30min, horário de Brasília, dia e horário limites para 
recebimento das propostas, quando terá início a disputa de preços no sistema 
eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br. Retirada do Edital: O edital estará à 
disposição dos interessados, a partir do dia 08 de novembro de 2021, através 
www.licitacoes-e.com.br,  nº 905585 da Licitação ou excepcionalmente na 
Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, nº 411, 1º Piso – Bairro: Bosque, Rio 
Branco – Acre – CEP: 69.900-631 – Telefone: (68) 3211-22208. 
 
 

Rio Branco – Acre, 04 de novembro de 2021. 
 
 

Maria Cristina Soares Rocha 
Pregoeira da CPL 02/PMRB 

Decreto Municipal n° 662/2021 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

 
 
Objeto: concessão administrativa de uso de bem público (Aquiri Shopping). 
Origem: Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento 
Econômico – SAFRA. 
Data da Abertura: 23/12/2021 às 08h30min (oito horas e trinta minutos). 
Retirada do Edital: 08/11/2021 à 22/12/2021 - Horário: 08:00h às 12:00h e 13:00h 
às 17:00h. Através do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CPL 01/PMRB – Rua 
Alvorada, nº 411, 2º Piso – Bairro: Bosque, CEP: 69.900-631 - Rio Branco/AC. 
 

 
Rio Branco – Acre, 04 de novembro de 2021. 

  
 

Maria Cristina Soares Rocha 
Presidente da CPL 02/PMRB 

 
 

 
 
  
   

 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO – SEGATI 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 073/2021 

 
 
Objeto: Aquisição de insumos para hortas e casas de vegetação (tela sombrite, 
caixa d’água, caixa plástica, mangueira preta e lona plástica), visando a execução 
do Convênio Plataforma +Brasil n° 901816/2020. 
Origem: Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico – 
SAFRA. 
Data e local de Abertura: dia 18/11/2021, às 10h30min, horário de Brasília, dia e 
horário limites para recebimento das propostas, quando terá início a disputa de 
preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.  
Retirada do Edital: O edital estará à disposição dos interessados, a partir do dia 
05 de novembro de 2021, através www.licitacoes-e.com.br,  nº 905542 da Licitação 
ou excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, nº 411, 1º 
Piso – Bairro: Bosque, Rio Branco – Acre – CEP: 69.900-631 – Telefone: (68) 3211-
2220. 
 

Rio Branco – Acre, 04 de novembro de 2021. 
 

 
Odair Maciel da Silva Lima 
Pregoeiro da CPL 02/PMRB 

Decreto Municipal n° 662/2021. 
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Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de material de premiação 
(troféu e medalhas).  
Origem: Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB 
Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do dia 23 de 
novembro de 2021, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site 
www.licitacoes-e.com.br.  
Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 08 
de novembro de 2021, através do www.licitacoes-e.com.br nº 905646 da Licitação ou 
excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, 411 – Bairro 
Bosque – Rio Branco/AC – CEP 69.900-631 – Fone (68) 3211-2220. 
 

Rio Branco - AC, 04 de novembro de 2021. 
 

Raquel Lopes Gama Cunha 
Pregoeira da CPL 01/PMRB 
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Bolsonaro diz à PF que Moro usou indicação 
ao STF para negociar comando da polícia
O presidente Jair Bolsonaro 

disse em depoimento à 
Polícia Federal que o ex-

-ministro Sergio Moro condicio-
nou uma troca no comando da 
corporação à sua indicação para 
uma vaga de ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal).

A PF interrogou Bolsonaro na 
noite de quarta-feira (3), no Palá-
cio do Planalto, sobre a acusação 
de interferência política dele na 
instituição.

Nesta semana venceria o prazo 
de 30 dias estipulado pelo ministro 
Alexandre de Moraes, relator do 
caso no STF, para que fosse colhido 
o depoimento do presidente.

Bolsonaro é suspeito de inter-
ferir na cúpula da PF para proteger 
parentes e aliados, suspeita levan-
tada por Moro em abril do ano 
passado, quando pediu demissão 
do cargo justamente por causa das 
alegadas tentativas de interferên-
cia do mandatário.

No depoimento desta quarta, 
Bolsonaro negou interferência 
na PF e afirmou que trocou seu 
comando por uma questão de di-
álogo.

“Nunca teve como intenção, 
com a alteração da direção geral 
[da PF], obter informações privile-
giadas de investigações sigilosas ou 
de interferir no trabalho de Polícia 
Judiciária ou obtenção diretamen-
te de relatórios produzidos pela 
Polícia Federal”, afirmou o presi-
dente, segundo transcrição da PF.

Ele disse que Moro teria con-
cordado com a nomeação do 
delegado Alexandre Ramagem, 
atualmente na direção da Abin 
(Agência Brasileira de Inteligên-
cia), para o comando da PF desde 
que isso ocorresse após sua indica-
ção para vaga de ministro do STF.

As declarações do presiden-
te ocorreram a uma semana da 
anunciada filiação do ex-ministro 
ao Podemos. Ele é apontado como 
pré-candidato à Presidência em 
2022.

Moro rebateu as afirmações de 
Bolsonaro. Disse que “jamais” con-
dicionou troca no comando da PF 
a uma eventual indicação ao Su-
premo.

“Não troco princípios por car-
gos. Se assim fosse, teria ficado 
no governo como ministro”, afir-
mou, em nota enviada por sua as-
sessoria de imprensa.

“Aliás, nem os próprios minis-
tros do governo ouvidos no in-
quérito confirmaram essa versão 
apresentada pelo presidente da 
República. Quanto aos motivos 
reais da troca, eles foram expostos 
pelo próprio presidente na reu-
nião ministerial de 22 de abril de 
2020 para que todos ouvissem.”

No depoimento, Bolsonaro 
disse que em meados de 2019 soli-
citou a Moro a troca do então di-
retor-geral da Polícia Federal “em 
razão da falta de interlocução” 
que havia entre ele e o delegado 
Maurício Valeixo.

“Não havia qualquer insatisfa-
ção ou falta de confiança com o 
trabalho realizado pelo Valeixo, 
apenas uma falta de interlocu-
ção.”

O presidente afirmou que in-
dicou Ramagem “em razão da sua 
competência e confiança constru-
ída ao longo do trabalho de segu-
rança pessoal” durante a campa-
nha eleitoral de 2018.

Em nota, o advogado Rodrigo 
Sánchez Rios, representante de 
Moro, disse ter sido surpreendido 
pela notícia de que o presidente 
prestou depoimento “sem que a 
defesa do ex-ministro fosse inti-
mada e comunicada previamen-
te”.

Isso, segundo o advogado, im-
pediu seu “comparecimento a fim 
de formular questionamentos 
pertinentes, nos moldes do que 
ocorreu por ocasião do depoi-
mento prestado pelo ex-ministro 
em maio do ano passado”.

“A adoção de procedimento di-
verso para os dois coinvestigados 
não se justifica, tendo em vista a 
necessária isonomia entre os de-
poentes”, afirmou Rios.

Em agosto de 2020, quando or-
denou o interrogatório presencial 
de Bolsonaro, o ex-ministro Celso 
de Mello, então relator do inqué-
rito, assegurou à defesa de Moro 
“o direito de participar do ato de 
interrogatório e de formular re-
perguntas ao seu coinvestigado”.

O ex-ministro da Justiça disse 
que também considerou “impró-
prio” que o presidente tenha sido 
ouvido sem que seus advogados 
tenham sido avisados e pudessem 
fazer perguntas.

Ao delegado da PF Bolsona-
ro afirmou ainda que cobrou de 
Moro investigação mais célere 

e objetiva no caso da facada de 
2018 e das suspeitas sobre suposto 
envolvimento no assassinato da 
vereadora Marielle Franco (PSOL).

Nos dois casos, segundo o che-
fe do Executivo, não houve em-
penho do ex-ministro da Justiça. 
Ele se queixou de Moro não ser 
proativo.

No final do depoimento de 
13 perguntas, Bolsonaro disse ter 
dado carta branca para o ex-juiz 
da Lava Jato montar a equipe 
do seu ministério, mas percebeu 
depois que Moro “estava admi-
nistrando a pasta sem pensar no 
todo, sem alinhamento com os 
demais ministérios e o Gabinete 
da Presidência”.

O formato do depoimento que 
Bolsonaro deveria prestar à PF se-
ria alvo de julgamento do STF no 
mês passado, mas o chefe do Exe-
cutivo, após resistir por mais de 
um ano, manifestou interesse em 
fazê-lo presencialmente.

A demissão de Moro do gover-
no Bolsonaro foi revelada pela 
Folha. Segundo declarações do 
ex-ministro à época, Bolsonaro o 
pressionou pela mudança no co-

mando da PF em agosto de 2019 e 
em janeiro, março e abril do ano 
passado, quando pediu para sair 
do cargo.

Além de tentar emplacar Ra-
magem no comando da PF em 
Brasília, Bolsonaro tentou for-
çar a substituição do chefe da 
corporação no Rio de Janeiro, 
base eleitoral do presidente e 
de dois dos seus filhos —o sena-
dor Flávio Bolsonaro (Patriota-
-RJ) e o vereador Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ).

No pedido de abertura de in-
quérito, o procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, citou oito 
crimes que podem ter sido come-
tidos: falsidade ideológica, coação 
no curso do processo, advocacia 
administrativa, obstrução de Jus-
tiça, corrupção passiva privile-
giada, prevaricação, denunciação 
caluniosa e crime contra a honra.

Em relação aos três últimos ti-
pos penais listados por Aras, o alvo 
da apuração é o próprio Moro.

Ao ser interrogado pela PF, 
o ex-ministro e ex-juiz da Lava 
Jato reafirmou as acusações 
feitas ao pedir demissão do 

Executivo e detalhou sua rela-
ção com Bolsonaro.

Sobre a suposta intromissão no 
trabalho da polícia, Moro revelou 
que, por mensagem, o presidente 
cobrou a substituição na Superin-
tendência da PF no Rio de Janeiro.

“Moro você tem 27 superin-
tendências [estaduais], eu quero 
apenas uma, a do Rio”, disse Bol-
sonaro pelo WhatsApp, segundo 
transcrição do depoimento de 
Moro à PF.

Além disso, o ex-ministro res-
saltou que o chefe do Executivo 
teria reclamado e demonstrado a 
intenção de trocar a chefia da cor-
poração em Pernambuco.

Após apuração da PF, a PGR irá 
avaliar se cabe acusação contra 
Bolsonaro. Caso isso ocorra, esse 
pedido vai para a Câmara, que 
precisa autorizar sua continuida-
de, com voto de dois terços.

Em caso de autorização, a de-
núncia vai ao STF —que, se aceitar 
a abertura de ação penal, leva ao 
afastamento automático do presi-
dente por 180 dias, até uma solu-
ção sobre a condenação ou não do 
investigado.

Presidente foi ouvido na quarta (3) em inquérito em andamento no 
Supremo; ex-ministro diz não trocar ‘princípios por cargos’

Ciro busca unidade no PDT e expõe obstáculo para 2022 ao enquadrar deputados
A decisão do ex-ministro Ciro 

Gomes (PDT) de suspender sua 
candidatura à Presidência em 
2022 para pressionar deputados 
federais de seu partido que vota-
ram a favor da PEC dos Precató-
rios expôs dificuldades enfren-
tadas por ele, inclusive em sua 
legenda, para se cacifar na disputa.

Ciro anunciou nesta quinta-
-feira (4) que deixará sua pré-can-
didatura em suspenso até que par-
lamentares do partido na Câmara 
reavaliem sua posição. Na quarta 
(3), por orientação do líder da ban-
cada, 15 dos 24 deputados da sigla 
deram aval à proposta do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido).

Crítico da PEC, o presidenciá-
vel fez o movimento em um es-
forço para neutralizar as críticas 
à participação decisiva do PDT na 
aprovação da medida em primei-
ro turno na Casa, além de buscar 
unidade na legenda em torno de 
sua candidatura e alinhamento 
dos pares com seu projeto políti-
co.

Ciro afirmou, ao fazer o comu-

nicado em uma rede social, que 
“a decisão de parte substantiva 
da bancada do PDT de apoiar a 
famigerada PEC dos Precatórios” é 
um daqueles momentos em que a 
vida “nos traz surpresas fortemen-
te negativas e nos coloca graves 
desafios”.

A dissonância com os deputa-
dos deu fôlego a ataques de adver-
sários, que veem o pré-candidato 
isolado politicamente na corrida 
ao Planalto, hoje liderada por Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

Embora Ciro tenha melhor 
posição entre os candidatos da 
chamada terceira via —marcou 
9% no mais recente Datafolha, 
de setembro—, a estagnação 
nas pesquisas deixa evidente o 
pouco espaço para crescimento 
diante da polarização entre Lula 
e Bolsonaro.

Outros reveses se somam, 
como a multiplicação de candi-
datos ditos de centro, a desarti-
culação de palanques nos estados 
e o entusiasmo de forças à direi-
ta —que o pedetista sonda para 

compor alianças— com outros 
pré-candidatos tidos como mais 
próximos do ideário liberal na 
economia.

Já aliados de Ciro procuraram 
ressoar a mensagem de que o ex-
-ministro tornou pública a amea-
ça de desistência com o objetivo 
de levantar um debate mais apro-
fundado sobre a PEC. O clima no 
partido, segundo membros, indica 
continuidade da pré-campanha.

Segundo os ciristas, a medida 
é um recado claro aos correligio-
nários de que seu projeto eleito-
ral não pode comportar gestos de 
apoio ao governo Bolsonaro, ao 
qual o PDT diz fazer oposição.

Em conversas reservadas, in-
tegrantes da sigla admitem que a 
atuação determinante de depu-
tados pedetistas na aprovação da 
PEC tem potencial para causar es-
trago na campanha de 2022, mas 
dizem que Ciro acertou ao optar 
por fazer pressão declarada.

Na série de postagens no Twit-
ter em que cobrou uma reava-
liação da posição da bancada, o 

pedetista condicionou um recuo 
na suspensão ao voto contrário 
dos deputados do PDT na vota-
ção em segundo turno da PEC, 
que está prevista para a próxima 
terça-feira (9).

“Não podemos compactu-
ar com a farsa e os erros bolso-
naristas. Justiça social e defesa 
dos mais pobres não podem ser 
confundidas com corrupção, 
clientelismo grosseiro, erros ad-
ministrativos graves, desvios de 
verbas, calotes, quebra de con-
tratos e com abalos ao arcabou-
ço constitucional”, escreveu.

A explicação dada pelos favo-
ráveis à PEC foi na linha do dis-
curso de “redução de danos”, ou 
seja, de que a viabilização do va-
lor de R$ 400 para o Auxílio Brasil 
seria justificativa para dar sim ao 
projeto do governo, que permite 
a expansão de gastos públicos, ao 
driblar o teto de gastos.

Nos bastidores, a promessa de 
liberação de emendas parlamen-
tares, que favorecem a relação dos 
deputados com suas bases às vés-

peras das eleições de 2022, pesou 
na decisão de muitos deputados. 
Os acordos foram costurados pelo 
presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL).

Parlamentares, filiados e as-
sessores do PDT ouvidos pela 
Folha afirmaram acreditar em 
mudança de rumo da sigla no 
segundo turno. Ao menos um 
parlamentar, Félix Mendonça 
Júnior (BA), já admitiu rever 
sua posição. O líder da bancada, 
Wolney Queiroz (PE), não foi lo-
calizado pela reportagem.

O presidente nacional do par-
tido, Carlos Lupi, disse ao Painel 
que Ciro não sabia do acordo da 
bancada do partido para apoiar a 
PEC dos Precatórios e que agora 
está ligando “de um a um” para os 
deputados na intenção de rever-
ter o quadro.

Nesta quinta, Lupi acionou o 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
contra o ato de Lira que autorizou 
a votação remota de parlamen-
tares para garantir o quórum na 
análise da PEC.
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TCE-AC condena ex-prefeito André
Maia a devolver R$ 2,8 milhões
Cezar Negreiros

O Plenário do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Acre (TCE-AC) condenou 

o ex-prefeito de Senador Guio-
mard André Maia, à devolução da 
quantia de R$ 2,8 milhões por não 
comprovação dos gastos na cons-
trução de prédios públicos, coleta 
do lixo e combustíveis. O relator 
do caso, conselheiro José Ribamar 
Trindade acatou o parecer do pro-
curador do Ministério Público de 
Contas  Sérgio Cunha Mendon-
ça, que apresentou as seguintes 
irregularidades: ausência dos do-
cumentos que comprovasse as 
despesas da construção do Centro 
da Juventude, da ampliação do 
estádio de futebol, da reforma das 
escolas da rede municipal e coleta 
do lixo no município.  

O conselheiro Ribamar estipu-
lou ainda, o pagamento de uma 
multa no valor de R$280 mil, cor-

respondente a 10% dos prejuízos 
dados aos cofres públicos. A deci-
são foi acompanhada pelos demais 
pares presente a sessão da última 
quinta-feira (dia 4) do Tribunal.

 Em seguida, o conselheiro aca-
tou a recomendação do procura-
dor Izidro de Melo Neto de conde-
nação do ex-prefeito em exercício 
Gilsomar Pereira de Souza (Gilson 
da Funerária) a devolver a quantia 
de R$94 mil, pela não execução de 
uma obra paga antecipadamente 
uma empreiteira.    A instauração 
de um procedimento investiga-
tório, pelo TCE-AC para acompa-
nhar a retomada dos serviços pa-
ralisados no município. 

A defesa dos dois ex-gestores 
devem aguardar a publicação do 
Acórdão para contestar o veredic-
to, pois a decisão desfavorável ao 
prefeito e ao ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Senador Guio-
mard cabe recurso desta decisão 
em primeira instância.

Ex-prefeito André Maia coleciona condenações por improbidade administrativa

Associação de procuradores emite nota 
repudiando exoneração de João Paulo Setti 
e diz que Rocha age de forma temerária
Da Redação

A Associação dos Procura-
dores do Estado do Acre (APE-
AC) manifestou repúdio à de-
cisão do Vice-Governador do 
Estado, Major Rocha, de exo-
neração do procurador-geral 
do Estado, João Paulo Setti. 
A decisão foi tomada em As-

sembleia Geral Extraordiná-
ria na tarde de quarta-feira, 3.

A Associação divulgou nota 
assinada pelos procuradores do 
Estado, afirmando que o ato se 
baseou em “falsas ilações recente-
mente requentadas, em manifesta 
contrariedade ao entendimento 
do Governador do Estado, ausen-
te do país em viagem oficial”. Diz 

que a decisão “atenta contra o 
Estado Democrático de Direito e 
prejudica o regular funcionamen-
to da instituição, que jamais deve 
ser utilizada como instrumento 
ou alvo para a resolução de con-
flitos de natureza político-pessoal, 
notadamente quando públicos e 
notórios, sob pena de configura-
ção de abuso de autoridade”.

Eis a íntegra da nota de repúdio à exoneração 
e em apoio a João Paulo Setti Aguiar 

“A Associação dos Procuradores do Estado do Acre 
(APEAC), por deliberação tomada em Assembleia Geral 
Extraordinária, vem manifestar publicamente o seu re-
púdio quanto ao teor da coletiva de imprensa convoca-
da e conduzida na data de hoje, 03 de novembro, pelo 
Vice-Governador do Estado, Wherles Rocha, que, no 
exercício temporário da Chefia do Poder Executivo, e 
em manifesta discordância ao Governador do Estado, 
decidiu exonerar o Procurador-Geral do Estado.

O ato de exoneração da autoridade máxima da Pro-
curadoria-Geral do Estado, instituição permanente e es-
sencial à justiça, pelo Vice-Governador, atrelando o ato 
a falsas ilações recentemente “requentadas”, em ma-
nifesta contrariedade ao entendimento do Governador 
do Estado, ausente do país em viagem oficial, atenta 
contra o Estado Democrático de Direito e prejudica o 
regular funcionamento da instituição, que jamais deve 
ser utilizada como instrumento ou alvo para a resolução 
de conflitos de natureza político-pessoal, notadamente 
quando públicos e notórios, sob pena de configuração 
de abuso de autoridade.

Nesse sentido, a APEAC repudia que mais uma vez 
a PGE/AC, na condição de Órgão essencial ao funcio-
namento da justiça, e o seu Procurador-Geral do Esta-
do, sejam alvos de ataques de autoridades constituídas, 
em absoluta discrepância com a verdade dos fatos, de 
sorte que estudará todas as medidas judiciais e extraju-
diciais cabíveis que se mostrem necessárias à preser-
vação e/ou ao restabelecimento da imagem e honra da 
Procuradoria-Geral do Estado e dos membros da car-
reira de Procurador do Estado, reforçando, por fim, que 
não poupará esforços para garantir a manutenção do 
respeitável histórico conquistado em décadas de defesa 
da legalidade e dos demais princípios da administração 
pública.

Rio Branco – AC, 03 de novembro de 2021.

ANDREY HOLLANDA
Presidente da APEAC

O presidente da Ordem dos Advogados, seção 
Acre, Erick Venâncio, considerou a exonertação 
do procurador geral do estádio um mero “factói-
de” e com clara conotação de uma disputa po-
lítica. Para ele, o ato em si da exoneração é um 
ato político e legítimo. Que é válido de forma 
administrativa, mesmo quando realizado sem 
qualquer fundamento.

Entretanto, explica que a aquisição de pre-
catórios são negócios jurídicos absolutamente 
lícitos e corriqueiros, que dependem de homo-
logação pelo Poder Judiciário, realizada após 
consulta de informações públicas fornecidas 
por este mesmo Poder em seu site (https://www.
tjac.jus.br/adm/sepre/), bem como não demanda 
qualquer ato positivo, informação ou favor de 
qualquer órgão público;

Também poderá, questionando o ato do vice-
-governador, que a programação de pagamento 
de precatórios, por força de determinação do Su-
premo Tribunal Federal e do Conselho Nacional 
de Justiça é firmada entre os poderes Executivo 
e Judiciário e divulgada de forma transparente, 
sem qualquer sigilo, de acordo com cronograma 
que deve ser fielmente seguido.

O presidente da OAB/Acre diz que tudo deve 
ser investigado e esclarecido.

Presidente da OAB 
vê ato meramente 
político na demissão 
de João Paulo Setti

Só duas deputadas acreanas votaram 
a favor da PEC dos precatórios 
aprovada em primeiro turno
Da Redação

Por 312 votos a 144, a Câmara 
dos Deputados aprovou na ma-
drugada desta quinta-feira (4), em 
primeiro turno, o texto-base da 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) dos Precatórios. A pro-
posta recebeu somente quatro vo-
tos a mais que os necessários (308) 
para aprovação de uma emenda à 
Constituição.

O Acre deu somente dois vo-
tos entre os oito possíveis para a 
aprovação da PEC, das deputadas 
Mara Rocha (PSDB) e Vanda Mila-
ni (PROS). Votaram contra Leo de 
Brito (PT) e Perpétua Almeida (PC 
do B) e não compareceram á vo-
tação Alan Rick (DEM), Flaviano 
Melo (MDB) Jéssica Sales (MDB) e 
Jesus Sérgio (PDT).

A PEC é a principal aposta do 
governo para viabilizar o progra-
ma social Auxílio Brasil — anun-
ciado pelo governo para suceder o 
Bolsa Família.

A proposta adia o pagamento 
de precatórios (dívidas do gover-
no já reconhecidas pela Justiça), 
a fim de viabilizar a concessão de 
pelo menos R$ 400 mensais aos 
beneficiários do novo programa 
no ano eleitoral de 2022.

O principal ponto questiona-
do por quem se posicionou de 
forma contrária foi a decisão de 
postergar parte do pegamento dos 
precatórios ligados á Educação, 
que impacta em abonos e salá-
rios de professores. Os precatórios 
nesse sentido que venceriam em 
2022 foram divididos, sendo fi-
xado que no próximo ano serão 
pagos 40%, e mais 30% em 3023 
e 2024. Vários deputados ques-
tionaram que não há previsão de 
recursos para pagar sequer os 40% 
no próximo ano com a aprovação 
da medida.

A PEC ainda passará pela vota-
ção dos destaques e depois precisa 
ser novamente aprovada em se-
gundo turno.

Deputadas Vanda Milani e Mara Rocha votaram a favor de PEC
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Em Plácido de Castro, 
Deracre recupera mais 
de 600 km de ramais
  governo do Estado, por meio do 
Departamento de Estradas e Roda-
gens do Acre (Deracre), em parceria 
com a Prefeitura de Plácido de Cas-
tro e a comunidade, tem trabalha-
do na recuperação das estradas vici-
nais de Plácido de Castro. A união 
possibilitou a recuperação de 600 
km de ramais do município que 
possui uma malha viária estimada 
em 870 quilômetros.

Os agentes técnicos do Deracre 
têm trabalhado no melhoramen-
to de pontos críticos, com serviços 
de instalação de mais de 10 linhas 
de bueiros de madeira, revitaliza-
ção de 46 pontes de madeira, le-
vantamento de aterro nos ramais 
(Mendes Carlos I, Enco, Samauma, 
Maloca, Mucura, Cabo Severino), 
limpeza, drenagem e estabilização 
das estradas vicinais.

Nesta etapa, Deracre e Prefeitura 
atuam na manutenção de 23 qui-
lômetros da estrada BR Velha, com 
objetivo de melhorar o tráfego nes-
se início de inverno, onde moram 
várias famílias que dependem do 
ramal para escoar suas produções.

 “O Deracre tem um papel de ga-
rantir a mobilidade da população 
e estamos trabalhando para que 
nossos produtores rurais consigam 
escoar sua produção. É um compro-
misso firmado pelo nosso governa-

Parceria entre a prefeitura e o Estado garante melhorias

dor Gladson Cameli e seguimos 
avançando com as obras em todo 
o estado”, afirmou o presidente do 
Deracre, Petronio Antunes.

Em 2021, foram recuperados 
mais de 600 km de ramais e foram 
empiçarrados mais de 300 km pela 
Prefeitura do município que neces-
sitavam de atenção há 40 anos. A 
ação é uma parceria entre governo, 
prefeitura e comunidade que se uti-
lizam de três pás carregadeiras, três 
patrol, três retroescavadeiras e oito 
caminhões basculantes.

 “Queremos ressaltar a impor-
tância do Deracre nessa parceria 

com a prefeitura municipal de 
Plácido de Castro, ressaltar o apoio 
dado pelo governador Gladson Ca-
meli na melhoria da zona rural e da 
cidade, tem sido um governo par-
ceiro e nossa gratidão pela atenção 
que dada ao município”, agradeceu 
o prefeito Camilo Silva.

As intervenções nos ramais 
são realizadas pelo Deracre e vi-
sam garantir a trafegabilidade 
dos produtores agrícolas e o es-
coamento da produção para os 
mercados municipais. O Deracre 
segue avançando com as obras 
em todo o estado.

Devido a necessidade de di-
ferentes estruturas para cada 
tipo de serviço, os atendimen-
tos e serviços serão divididos 
em quatro locais diferentes, 
das 8h às 16h.

O município de Assis Brasil 
é o próxima cidade contem-
plada com os atendimentos 
do Projeto Cidadão que ocor-
rerão nesta sexta-feira e sába-
do, 5 e 6 de novembro. O Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Acre (TJAC), segue na missão 
de levar cidadania e justiça, 
percorrendo o Estado com o 
projeto há 26 anos.

Devido a necessidade de di-
ferentes estruturas para cada 
tipo de serviço, na sexta-feira, 
5, os atendimentos e serviços 
serão divididos em quatro lo-
cais diferentes, das 8h às 16h. 

Veja a seguir:
No Fórum da Comarca de 

Assis Brasil, o Tribunal Regional 
Eleitoral fará o atendimento de 
serviços eleitorais e Título de 
Eleitor. Já na Câmara de Verea-
dores de Assis Brasil, ficarão os 
atendimentos e orientações ju-
rídicas do Ministério Público e 
Defensoria Pública. O Posto de 
Saúde Teresinha Batista dos San-
tos acolherá os atendimentos 
odontológicos.

Os demais atendimentos se-
rão ofertados na Escola Iris Célia 

Projeto Cidadão e Casamento Coletivo 
serão realizados em de Assis Brasil

Cabanellas, como Carteira de 
Identidade, Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), orientações sobre 
emissão de Carteira do Traba-
lho, atendimentos médicos, va-
cinação e exames, atendimen-
tos e orientações de Assistência 
Social sobre Registro Civil de 
Nascimento, imigração, direitos 
humanos, psicólogas, palestras, 
dentre outras atividades.

No sábado, 6, os atendimen-
tos continuam, mas com ho-
rário reduzido, das 8h às 12h. 
O Casamento Coletivo será às 
10h30 no Ginásio Poliesportivo 
Sidney Nascimento de Morais, 
que será celebrado pelo juiz de 
Direito Alex Oivane.

 Projeto Cidadão
A equipe do Projeto Cidadão 

já percorreu milhares de quilô-
metros ao longo de sua história, 
e a atual gestão, que tem como 
presidente, a desembargadora 
Waldirene Cordeiro, reforça o 
compromisso com ação.

Coordenado pela decana 
da Corte, desembargadora Eva 
Evangelista, o projeto democra-
tiza os serviços públicos e for-
talece o exercício da cidadania, 
com o apoio de diversas institui-
ções e órgãos federais, estaduais, 
municipais e não-governamen-
tais e, por conta disso, alcança a 
quem mais precisa com diversas 
atividades.

Há 26 anos o Tribunal de Justiça garante serviço itinerante

Em tempos de pandemia, os 
pequenos aparelhos de telefo-
nia móvel aproveitaram o cená-
rio e mostraram mais uma vez o 
seu lado essencial. Na educação, 
com a necessária continuidade 
das aulas em formato online, os 
celulares passaram a ser uma im-
portante ferramenta de acesso às 
plataformas mobile.

Diante da emergente necessi-
dade, pensando em possibilitar 
melhores condições a estudantes 
de baixa renda, o governo do Esta-
do do Acre, por meio do Instituto 
de Administração Penitenciária 
(Iapen), doou, na manhã desta 
quinta-feira, 4, um total de 45 apa-
relhos celulares ao Colégio Militar 
Dom Pedro II, em Rio Branco. Os 
celulares são fruto de apreensões 
feitas nas unidades penitenciárias 
do estado e serão entregues a estu-
dantes beneficiados por programas 
de transferência de renda, como o 
Bolsa Família. 

“Cabe destacar que esses celu-
lares estavam há um bom tempo 
parados. Eles passam por todo um 
procedimento pelo Núcleo de 
Apoio Técnico do Ministério Públi-
co, o Núcleo de Análise Criminal e 
também pelo Núcleo de Inteligên-

cia do Iapen,  onde são resetados e 
todo o conteúdo é limpo para que 
possa ser novamente utilizado”, ex-
plicou o presidente do Iapen, Arle-
nilson Cunha.

Ele destacou que todo o pro-
cedimento tem anuência da Vara 
de Execuções Penais da Comarca 
de Rio Branco e percorre trâmites 
administrativos e judiciais. “Eram 
aparelhos que estavam inutilizados 
e que, certamente, serão de grande 
valia e utilidade para auxiliar os 
alunos do Colégio Dom Pedro II, 
principalmente neste momento 
pandêmico”, disse.

Em nome do Colégio Militar, 
o comandante do Corpo de Bom-
beiros Bombeiros Militares do Acre 
(CBMAC), coronel Carlos Batista, 
agradeceu a doação dos aparelhos 
e destacou que estes serão bastan-
te úteis para os alunos. “Principal-
mente aqueles de baixa renda, para 
quem essa ferramenta possa facili-
tar os estudos em suas casas, em 
pesquisas da língua portuguesa, 
estudar uma língua estrangeira e o 
celular pode até servir como uma 
calculadora. É uma ferramenta 
muito útil para que o aluno possa 
utilizar também em pesquisas na 
internet”, afirmou.

Iapen doa 45 celulares 
apreendidos a alunos do 
Colégio Dom Pedro II

Depois dos dias de luta, final-
mente vieram os dias de glória. 
Nesta quinta-feira, 4, último dia de 
competições dos Jogos Escolares 
Brasileiros (JEBs), evento que ocor-
reu no Parque Olímpico, na cidade 
do Rio Janeiro, as equipes acreanas 
conquistaram diversas vitórias nas 
modalidades coletivas.

A primeira delas veio no fut-
sal masculino, quando o time 
formado por atletas do Colégio 
Militar Tiradentes, no Calafate, 
venceu a equipe do Rio de Janei-
ro (sede) pelo placar de 7 a 2 pela 
chave bronze. No dia anterior, os 
acreanos haviam perdido para o 
Tocantins por 5 a 1.

A segunda vitória desta 
quinta-feira da equipe acreana 
veio no vôlei de praia masculi-
no. Se por um lado as meninas 
já estavam desclassificadas, por 
outro, os meninos venceram 
o time do Pará pelo placar de 
dois sets a zero, com parciais de 
21 a 12 e 21 a 12. Com a vitória, 
a dupla formada pelos atletas 

Cauê Franco e Brunno Santana 
conquistaram o primeiro lugar 
da série bronze.

Outra vitória importante da 
equipe acreana veio com o vôlei 
masculino, que venceu a equipe do 
Tocantins pelo placar de dois sets a 
1, com parciais de 25 a 20, 18 a 25 e 
16 a 14 no terceiro set. Com a vitó-
ria, os atletas da escola municipal 
José Valmir, de Plácido de Castro, 
conquistaram o sétimo lugar na 
competição.

Já o handebol masculino não 
obteve o mesmo sucesso. A equi-
pe formada por alunos do Ins-
tituto Odilon Pratagi (IOP), de 
Brasileia, não conseguiu passar 
pelo time de Sergipe, perdendo a 
partida pelo placar de 11 a 8. Com 
isso, eles ficaram com o segundo 
lugar na série bronze.

Quem também não conseguiu 
encontrar o caminho da vitória 
nos Jogos Escolares foi a equipe de 
vôlei feminino, que perdeu nesta 
quinta-feira para o time do Distrito 
Federal (DF) pelo placar de 2 sets a 0.

Equipes acreanas têm dia 
histórico nos Jogos Escolares

Vôlei masculino venceu a equipe de Tocantins e ficou em 7º lugar


