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Cezar Negreiros

Os 48 médicos da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Rio Branco (Semsa) cru-

zaram os braços por tempo inde-
terminado. A paralisação para co-
brar reajuste salarial da prefeitura 
da capital acreana atingiu quase 
todas as unidades de saúde, cerca 
de 15 delas tiveram que reagendar 
os exames que estavam previsto 
para a última segunda-feira (dia). 

Apenas as unidades assistidas 
pelos profissionais do programa 
Mais Médicos que não tinham 
aderido ao movimento grevista.  
“A nossa principal reivindicação 
é a reformulação do Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunerações 
(PCCR) que possa permitir o re-
ajuste do salário base estipulado 
em apenas R$ 1,8 mil”, declarou 
o médico Guilherme Pulici,  pre-
sidente do Sindicato dos Médicos 
do Acre (Sindmed-AC). 

Declarou que desde julho des-
te ano que a categoria tenta a re-
tomada das negociações com a 
prefeitura de Rio Branco, mas a 
Semsa vinha empurrando o pro-
blema com a barriga, pois até o 
dia de ontem não tinham apre-
sentado nenhuma contrapropos-

ta concreta a categoria.  “Há seis 
anos que os profissionais de saú-
de não têm nenhum reajuste sa-
larial, o salário foi corroído pela 
inflação”, desabafou.  

A secretária municipal de Saú-
de Sheila Andrade, acompanhada 
dos secretários da Casa Civil Val-
tim José e da Gestão Administra-
tiva e tecnologia da Informação 
(Segati) Jonathan Santiago, con-
cedeu uma coletiva a imprensa 
para falar da greve dos médicos. 
O advogado Jonathan Santiago, 
falou dos impedimentos para a 
concessão do reajuste pleiteado 

pelos profissionais de saúde. 
Antecipou que neste momen-

to, a prefeitura de Rio Branco não 
pode aceitar que a população 
rio-branquense tenha prejuízos, 
muito embora a paralisação seja 
é legítima. “Acreditamos que não 
é o momento oportuno, porque 
continuamos fazendo os nossos 
estudos para avaliar o impacto 
na folha de pagamento, porque 
temos que respeitar os impedi-
mentos da lei complementar 
173/2020, que veda a concessão 
de qualquer tipo de reajuste”, 
ponderou o secretário da Segati.

Nenem exige explicações de empresa

Médicos cruzam os braços 
por tempo indeterminado 
na rede municipal

Em entrevista coletiva na ma-
nhã desta segunda-feira, 8, na sede 
da prefeitura, para falar sobre a 
greve dos médicos do município 
de Rio Branco o Assessor Especial 
Legislativo, Helder Paiva e os se-
cretários municipais de da Casa 
Civil, Valtim José, de Saúde (Se-
msa). Sheila Andrade e da Gestão 
Administrativa e tecnologia da 
Informação (Segati), o advogado 
Jonathan Santiago explicaram 
o estudo que o município está 
fazendo sobre o reajuste salarial, 
não somente para os médicos, mas 
também para todas as categorias.

“É uma posição já do prefeito 
Tião Bocalom e será concedido 
um reajuste linear. Para o per-
centual do reajuste, está sendo 
feito um objeto de estudo dos 
técnicos por parte da Segati que 
estão levantando esse impacto 
na folha de pagamento. Especifi-
camente aos médicos, que estão 

no movimento de paralisação, 
iremos abrir uma nova rodada de 
conversa para mostrar que nesse 
momento não é o caso de fazer 
paralisação, até porque nós temos 
alguns impedimentos legais que é 
a lei complementar 173 que veda 
qualquer tipo de reajuste”, afir-
mou o secretário.

Ainda de acordo com Santia-
go, o reajuste irá ocorre partir do 
dia 1º de fevereiro de 2022. “Neste 
momento nós não podemos acei-
tar que a população tenha prejuí-
zos do direito, embora legítimo de 
greve deles, mas, nós entendemos 
que neste momento não é opor-
tuno, porque o município em ne-
nhum momento se recusou a fa-
zer qualquer tipo de negociação. 
E seguimos fazendo os nossos es-
tudos que é necessário por conta 
do impacto na folha, porque nós 
temos que ter a responsabilidade 
fiscal”, finalizou o secretário.

Da Redação

O prefeito Tião Bocalom 
anunciou nas redes sociais da 
prefeitura, ao visitar a fábrica da 
Mercedes-Benz em Wörth, na 
Alemanha, que a capital deve 
comprar 10 ônibus elétricos para 
circular em Rio Branco até 2022 e 
que até o fim de seu mandato 50% 
da frota municipal será deste tipo 
de veículo.

A declaração é nada mais que 
um desejo, um sonho, longe da 
realidade. Em primeiro lugar, por-
que o sistema de ônibus da capital 
precisaria ser assumido pela pre-
feitura, com a criação de uma em-
presa de transportes, com capital 
suficiente para bancar a emprei-
tada. Depois, pelo custo abusivo 
desses ônibus, ainda em teste de 
fabricação no Brasil, na fábrica 
da Mercedes em São Bernardo do 
Campo. Até hoje, só uma empresa 
tem capacidade de produção des-
ses ônibus no país. 

Hoje, o modelo já existente do 
ônibus, tomando por base um 
concorrente já em operação, da fá-
brica BYD, em Campinas, o D11B, 
bi articulado custa R$ 3.420.000, 
mas o valor pode variar de acordo 
com os equipamentos instalados 
no veículo e também conforme 
a quantidade negociada. O mode-
lo a ser fabricado pela Mercedes 
Benz no Brasil, ainda em fase de 
testes, cujas primeiras unidades 
só devem ser produzidas comer-
cialmente no segundo semestre 

de 2022 custariam entre R$ 1,7 
milhão a R$ 2 milhões, no mode-
lo mais simples, parecido com um 
coletivo normal.  

O maior problema dos ônibus 
elétricos é a bateria, responsável 
por 50% do preço total do veículo, 
tem autonomia 200 ou 300 km, de 
acordo com as condições das ruas 
e do clima e levam cerca de três ou 
quatro horas para recarga. 

Outro problema é a carga, que 
depende da cara e precária oferta 
de energia elétrica na região, que 
poderia sobrecarregar a disponibi-
lidade de energia em Rio Branco.  

A algumas cidades do Brasil 
estão iniciando experiências com 
os ônibus elétricos, especialmente 
Campinas, sede da empresa BYD, 
pioneira na produção do veículo. 
Também São Paulo e Salvador, 
que licitou alguns veículos expe-
rimentais ainda não entregues. 
Mas tudo em pequena escala de 
experiência, para cerificar a viabi-
lidade e fazer a comparação com 
o método tradicional.

Antes de se concretizar a pro-
messa do prefeito Bocalom, al-
guns obstáculos teriam que ser 
vencidos: a constituição de em-
presa municipal, com o fim das  
outorgas para empresas privadas, 
a capitalização dessa empresa em 
pelo menos R$ 30 milhões para 
a compra dos veículos e a dispo-
nibilidade deles no mercado na-
cional, já que a importação enca-
receria em pelo menos 50% os já 
pesados custos.

Cezar Negreiros

Os vereadores de Brasileia 
e Epitaciolândia estiveram no 
dia de ontem na Secretaria Es-
tadual de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp), em busca de 
pedir socorro e mais seguran-
ça na região de fronteira com 
a cidade de Cobija, capital do 
Departamento do Pando.

Durante o encontro, eles 
cobraram o aumento do efe-
tivo das forças policiais na re-
gião do Vale do Alto Acre, pois 
as quadrilhas de puxadores de 
carro estão agindo em plena 
luz do dia. “Estamos aqui para 
pedir socorro às autoridades, 
pois nos últimos dias temos 
registrados vários roubos e fur-
tos nas duas cidades que fazem 
fronteira com a Bolívia", desa-
bafou o presidente da Câmara 
Municipal de Epitaciolândia, 
Diógenes Guimarães da Silva.

A vereadora de Brasileia 
Neiva Badotti, contou que 
num prazo de 24 horas regis-
traram o roubo de seis moto-
cicletas. Lamentou que numa 
região com uma população 
estimada em torno de 40 mil 
moradores, apenas duas viatu-
ras para fazer o patrulhamento 
com cinco militares. “A nossa 
população pede socorro, por-

que não aguentado com essa 
onda de criminalidade que ex-
plodiu na fronteira”, desaba-
fou a parlamentar.   

A reunião com o secretário 
de Segurança Paulo Cézar Ro-
cha dos Santos, contou com a 
presença do comandante-ge-
ral da Polícia Militar do Acre 
(PMAC) coronel Paulo César, 
do superintendente da Polí-
cia Federal no Acre (PF) dele-
gado Érico Alves, do delegado 
da Polícia Civil (PC) Martin 
Hessel, do secretário adjunto 
da Pasta Maurício Pinheiro, 
do diretor de Operações da 
Sejusp coronel Ulysses Araú-
jo e do chefe de segurança do 
Instituto de Administração 
Penitenciária do Acre ((IA-
PEN/AC) Marcelo Lotes. 

O secretário de Seguran-
ça destacou que o governo 
do Estado elegeu o combate 
aos crimes trans/fronteiriços 
como prioridade. Observou 
que a manifestação ocorrida 
no último fim de semana que 
estão monitorando o proble-
ma da entrada de estrangei-
ros no território brasileiro. 
“Instalamos uma base do  
Grupo Especial de Fronteiras 
(Gefron) que devem ajudar 
solucionar o problema na-
quela região”, declarou.

Reposição
 Questionado pela im-

prensa, sobre o aumento 
do efetivo policial nos dois 
municípios fronteiriços, o 
coronel disse que segurança 
não tem como aumentar o 
efetivo por conta das res-
trições da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), mas 
que pretende repor o efeti-
vo policial na região com 
os soldados que estão termi-
nando o curso de formação. 
“Temos mais de 300 poli-
ciais que estão terminando 
o curso de formação de 
praça que serão destinados 
para preenchimento das va-
gas residuais no interior do 
estado”, revelou o oficial. 

O encontro com os par-
lamentares da região durou 
mais de três horas, o secretá-
rio aproveitou a ocasião, para 
apresentar os resultados opera-
cionais e desenvolvimento das 
ações das forças de segurança.  
Paulo Cezar divulgou ainda, 
os indicadores de recuperação 
de veículos furtados ou rouba-
dos, que tinham destino os pa-
íses andinos (Bolívia e Peru). As 
Forças Policiais devem inten-
sificar o cerco às quadrilhas de 
puxadores de carros que atu-
am na região da fronteira.

Vereadores pedem aumento do 
efetivo policial na região de fronteira

Prefeitura de Rio Branco
avalia reajuste para servidores

"Balela do ônibus elétrico" 
é um sonho altamente 
caro e ainda não testado

Sem aumento e sem justificativas os profissionais pararam

Modelos custariam até R$ 2 milhões e carga é um problema
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Acre pode perder até R$ 1 bi se 
STF vetar 'orçamento secreto'

Ministros do STF começam 
a decidir hoje se mantêm limi-
nar da ministra Rosa Weber 
que suspendeu a liberação de 
emendas do 'orçamento secre-
to', das chamadas “emendas do 
relator”, das quais, grande par-
te, estaria sob o comando do se-
nador Marcio Bittar. Dos mais 

de R$ 18 bilhões, ele havia pro-
metido pelo menos R$ 1 bilhão 
para o Acre, que agora ficam 
na pendência do STF, depois 
que a existência do orçamento 
foi questionada pelo episódio 
apontado como compra de 
apoio para aprovação da PEC 
dos Precatórios. Página 8

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Fazenda do 
Estado, votou a favor do congelamento do valor nominal dos 
combustíveis, que serve de base de cálculo para a cobrança do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
por 90 dias, na última reunião do Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) no dia 29 de outubro. Página 5

Governo do Acre congela 
preços nominais dos 
combustíveis por 90 dias

Duas chapas estão no pá-
reo da disputa pelo coman-
do da Ordem dos Advogados 
do Acre (OAB/AC), a primei-
ra capitaneada pelo atual 
presidente da entidade, Eri-

ck Venâncio que concorre à 
reeleição, enquanto a segun-
da pelo advogado, Rodrigo 
Aiache Cordeiro. A eleição 
está prevista para o dia 19 
deste mês. Página 5

Disputa acirrada para comando 
da presidência da OAB/AC

VVeerreeaaddoorreess  ppeeddeemm  aauummeennttoo  ddoo  
eeffeettiivvoo  ppoolliicciiaall  nnaa  rreeggiiããoo  ddee  ffrroonntteeiirraa

Os vereadores de Brasileia e Epitaciolândia estiveram na Secretaria Estadual de Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp), pedido mais segurança na região de fronteira com a cidade 
de Cobija, capital do Departamento do Pando. A reunião com o secretário de Segurança 
Paulo Cézar Rocha, contou com a presença da PMAC, da PF, da PC e do Iapen. Página 3

Gladson retorna de 
surpresa e promete 
decisões sérias e 
ajustes no governo

Governador deve cancelar demissão de João Paulo Setti 
da PGE e fazer ajustes na equipe. Um ato de desagravo e 
apoio ao governador está marcado para acontecer ao lon-
go da semana. Gladson era esperado hoje, mas desembar-
cou na tarde de ontem em Rio Branco. Página 8

Ex-governador postou em 
suas redes almoço com delega-
ção brasileira convidada para 
a conferência pelo IREE ECO, 
com destaque para a  Izabella 
Teixeira, a ex-ministra do 
Meio Ambiente dos governos 
Lula e Dilma e o fotógrafo e 
ambientalista Sebastião Salga-
do. Página 8

COP 26: Jorge 
Viana participa 
de debates

A prefeita em exercício 
Marfisa Galvão, informou, na 
manhã desta segunda-feira, 8, 
que os Centros de Referência 
de Assistência Social (CRASs), 
realizam o recadastramen-
to para o Auxílio Brasil que é 
novo Programa do Governo 
Federal, (antigo Bolsa Família). 
Página 3

Cadastro para o 
Auxílio Brasil é 
feito em CRASs

Os 48 médicos da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Rio 
Branco (Semsa) cruzaram os 
braços por tempo indetermina-
do para cobrar reajuste salarial 
da prefeitura da Capital. A secre-
tária municipal de Saúde Sheila 
Andrade falou sobre os impedi-
mentos para a concessão do re-
ajuste pleiteado pelos profissio-
nais de Saúde. Página 3

Médicos cruzam 
os braços e
cobram reajuste

Valor nominal serve como base de cálculo para a cobrança do ICMS

Erick Venâncio e Rodrigo Aiache disputam a presidência
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BomDia
*Ivan Valente

Depois de ensaiar um golpe de Estado com fechamento do 
Supremo Tribunal Federal e do Congresso, possível amorda-
çamento da imprensa e presença armada de milicos e mili-
cianos, Jair Bolsonaro parece querer continuar seu projeto de 
destruição pelas vias que a correlação de forças lhe permite.
Os democratas, progressistas e socialistas devem saber que 
não existe caminho fácil para superar este desgoverno. É um 
projeto de intencional implosão da nação e retrocesso civili-
zatório. A dimensão da tragédia nos aponta que o Brasil não 
suportará mais quatro anos de Bolsonaro.
O espelho destes três anos é a matança de mais de 600 mil 
vidas, sem luto, com deboche, negação da ciência, sabota-
gem das vacinas, corrupção e charlatanismo. É o armamento 
de milicianos em nome da liberdade, a substituição da ver-
dade factual por uma monstruosa rede de fake news. É o 
atiçamento dos quarteis para solapar a democracia.
É um governo que odeia pobres, em que o desemprego, o 
desalento e a informalidade atingem 60 milhões de brasilei-
ros. Fome, miséria, carestia e inflação voltaram com tudo. É 
a política da sopa de ossos disputada no lixo. Sob a batuta de 
Bolsonaro, o país virou pária na área ambiental e de direitos hu-
manos e se orgulha da vergonha internacional. O horror da ima-
gem aterrorizante de uma draga do garimpo ilegal sugando duas 
crianças yanomamis num rio é o retrato da política anti-indígena.
Quando o caldo engrossou, Bolsonaro comprou o centrão 
com cargos e ministérios. Este contempla suas bases, que 
garantem maioria congressual através da corrupção escan-
carada com o nome de emendas de relator (RP9). Apenas 
para este ano estão previstos R$ 16 bilhões aos apanigua-
dos. É o preço para barrar o impeachment e votar reformas 
antipopulares. Ele tenta, assim, garantir a reeleição, manten-
do o apoio do centrão e sustentando uma base radicalizada 
com discurso tosco, alimentado pelo preconceito e pelo ódio.
No entanto a barbárie bolsonarista produziu uma fratura im-
portante na elite brasileira. E essa ala procura desespera-
damente uma candidatura para se contrapor à polarização 
entre Bolsonaro e Lula. Querem a continuidade da política 
ultraliberal, mas sem o isolamento internacional e a fragiliza-
ção do regime democrático eleitoral.
Essa fração da elite é, também, poderosa economicamente 
e conta com significativo poder na grande mídia. Seus pré-
-candidatos são quase todos bolsonaristas “arrependidos”. 
Foram contribuintes ativos da chegada de Bolsonaro ao 
poder em 2018. Mas aí reside exatamente sua fraqueza. 
Corroboraram covardemente com a selvageria e a agenda 
antipovo e agora não têm discurso, programa ou candida-
tura competitiva. Tentarão assim mesmo uma unificação 
que se afigura difícil como “terceira via”, mas que não deve 
ser desprezada.
Nesse quadro complexo, é imprudente e mesmo irrespon-
sável pensar que uma alternativa à esquerda já tenha vitória 
assegurada. Portanto, é mais do que necessário continuar 
apostando nas ruas, aumentando a mobilização popular e a 
ação nas redes sociais pelo “Fora, Bolsonaro”. Isso é fun-
damental, não só para brecar a agenda conservadora, mas 
também para combater e inibir a milicianização da política 
e enfrentar a onda de mentiras propagadas com o apoio de 
empresários criminosos.
Imprescindível é a unidade das forças do campo democráti-
co e popular. Diante do perigo iminente, trabalhar de forma 
harmônica contra o hegemonismo e o sectarismo em uma 
luta que exige sabedoria, tolerância e generosidade, contem-
plando todos os atores na batalha pelo impeachment e na 
participação ampla do processo eleitoral.
Essa unidade se constrói na aposta e num programa voltado 
aos “de baixo”, na superação desse modelo econômico exe-
crável, concentrador de renda, riqueza e poder, que perpetua 
a exclusão social e os preconceitos que marcam a domina-
ção de classe no país. Sem distribuição de renda e busca do 
fim das desigualdades não há democracia.

*Ivan Valente é Deputado federal (PSOL-SP)

Armadilhas
O governador Gladson Came-

li antecipou ainda mais o retorno 
ao Acre. Esperado na terça-feira, 
chegou ontem no fim da tarde e 
pegou o vice Rocha no contrapé. 
Essa chegada sorrateira, sem avi-
so, tem sobejas razões. Foi para 
desmontar uma grande armação 
preparada para acontecer na ter-
ça-feira pela manhã. 

Desmontou
O vice-governador estava com 

tudo pronto para encaminhar de 
surpresa, hoje, antes da previsão 
da chegada do titular, uma série 
de medidas para a Assembleia 
Legislativa, desde abertura de 
sindicâncias até mudanças na 
estrutura do governo. As mensa-
gens estavam prontas, decretos 
seriam publicados com exonera-
ções e reformas no Diário Oficial 
de hoje e a volta do governador 
frustrou todos os planos. Uma jo-
gada de mestre, de quem entende 
de política e de quem conhece os 
meandros do poder. 

Conflitos
A partir de hoje, Gladson vai 

enfrentar os desafios que se ar-
mam sobre seu governo, terá que 
administrar os conflitos internos 
de aliados, as relações com novos 
e velhos desafetos, a montagem 
da coligação que lhe dará susten-
tação para a busca da reeleição. O 
governador não voa em céu de 
brigadeiro, ao contrário, nuvens 
cinzentas estão no horizonte.

Casa Civil
Muita gente no entorno do 

governador prevê conflitos com 
a chegada do secretário Rômulo 
Grandidier na Casa Civil. Acham 
que, mais cedo ou mais tarde, 
haverá trombada com o secretá-
rio de governo, Alysson Bestene, 
mesmo sendo ambos do Progres-
sistas. O partido terá que se posi-
cionar a respeito. As competên-
cias de cada secretaria não estão 
tão claras assim e dão margem 
para sobreposição das ações. O 
governador terá que determinar 
limites para cada um.

No PL
A decisão do presidente Bol-

sonaro de se filiar ao PL provo-
cou intensa comemoração da 
deputada Mara Rocha, que está 
entrando no partido e almeja o 
lançamento de sua candidatura 
ao governo do Estado. Estar no 
mesmo partido que o presidente 
poderia turbinar suas chances, 
mas nem tudo é o que parece. Ao 
contrário, os acordos para a filia-
ção de Bolsonaro criam uma situ-
ação estranha no Acre.

PL/PP
Acontece que Bolsonaro acer-

tou com as lideranças do PL que 
seu vice vai sair dos quadros do 
Progressistas, partido que seria 
seu destino inicial. Seria uma for-
ma de se contrapor às alianças 

entre PSL e DEM, na fusão pre-
vista e também com a decisão do 
PSD de lançar o senador Rodrigo 
Pacheco. Bolsonaro considera 
quem diante do quadro atual, 
seria a coligação mais forte que 
conseguiria.

No Acre
Como sempre, o Acre provoca 

confusão. É de dar urticária nos 
dois partidos, tanto no PL quan-
to no Progressistas a possibilida-
de de uma convergência. Signi-
ficaria mesmo palanque para os 
Rocha e para o governador, can-
didato à reeleição. Mais fácil um 
boi voar. Vai ser engraçado ver os 
desdobramentos dessa confusão.

Federação
O maior problema será se os 

dois partidos decidirem formar 
a tal federação, obrigando a 
verticalização das alianças. Aí é 
que será complicada uma com-
posição nesse pequeno e explo-
sivo Acre. 

Tentativa
E o PC do B é que está buscan-

do aliados, estrutura para seus 
candidatos. Sabe que se disputar 
eleição solo ficará inviabilizado. 
Tem conversado com o PSB, com 
o Psol, até com a direção do PT. 
Mas se essa decisão não partir da 
nacional, nada feito.

Orçamento
O prefeito Bocalom quer ou-

sar ao mandar para a Câmara 
a proposta orçamentária para 
2022 de R$ 1,4 bilhão. É quase 
40% superior ao total deste ano. 
Bocalom está contando com di-
nheiro, com verbas que ainda 
não tem. Alguns analistas consi-
deram muito otimismo. Acham 
que a crise é feia e que 2022 será 
um ano apertado.

Ônibus
Mesma posição em relação à 

ideia dos ônibus elétricos, con-
siderada um factoide. Nenhuma 
cidade do Brasil tem uma estrutu-
ra regular de coletivos elétricos, 
a não ser experiências pontuais. 
Os ônibus são caros e as baterias 
ainda mais dispendiosas. Cada 
um não sairá por menos de R$ 2 
milhões.

Médicos
A paralisação dos médicos 

do município era uma situação 
anunciada. Há muito os profis-
sionais denunciam o baixo salá-
rio básico. A prefeitura promete 
há tempos solução e nada. Agora 
estuda mandar uma proposta de 
reajuste. Poderia ter feito antes.

Linear
O secretário da SEGATI muni-

cipal, Jonathas Santiago, anun-
ciou que é desejo da prefeitura 
conceder um reajuste linear aos 
servidores municipais a partir de 
fevereiro, pelo menos para repor 
a inflação. Necessário. 

Preocupado
Interlocutores do senador 

Marcio Bittar constataram no 
final de semana que ele estava 
preocupado com a decisão da mi-
nistra Rosa Weber de bloquear os 
recursos do chamado “orçamen-
to secreto”, que em grande parte 
estavam sob sua coordenação. 
Hoje o plenário da corte supre-
ma decide se mantém ou não a 
decisão e a tendência, que pode 
ter sido acertada ontem em reu-
nião com o Congresso, é manter 
as emendas, mas com absoluta e 
rigorosa supervisão e fiscalização.

Recursos
Ainda assim, Márcio Bittar 

conversou com alguns aliados e 
revelou ter pelo menos R$ 20 mi-
lhões para gastar e impulsionar a 
candidatura da ex-esposa Márcia 
Bittar ao Senado.   

Chapas
Neste fim de semana também 

houve conversas para a monta-
gem de uma chapa com Mara 
Rocha candidata ao governo e 
Márcia Bittar ao Senado. Mas 
Bittar afora trabalha com outra 
possibilidade. Se não conseguir 
emplacar a ex-esposa ao senado 
com o apoio do governador, vai 
lutar para que ela seja a candida-
ta a vice-governadora. Mais uma 
confusão.

Pesquisa
De qualquer forma, Bittar re-

cuou da intenção de ampla pes-
quisa estadual, que foi orçada em 
R$ 120 mil. Pediu orçamento para 
uma mais restrita nos principais 
colégios eleitorais, que ficaria em 
R$ 50 mil. Ficou de ver recursos 
em Brasília e não deu resposta até 
agora. 

Atraso
Em todo o país só se fala em 

leilão 5G, nova tecnologia para 
smartphones. No Acre, a luta ain-
da é para consolidar a tecnologia 
mais antiga, o 4 G. Pelo menos em 
Assis Brasil e Manoel Urbano, o 
que existe é o velho 3G. Rio Bran-
co está de fora das capitais priori-
tárias para a instalação do 5G.

Entrevista
Em entrevista na TV, ontem, 

em que novamente se saiu bem, 
tranquila e mostrando compe-
tência e conhecimento, a secretá-
ria Socorro Neri foi confrontada 
com uma situação delicada. No 
final do programa surgiu a de-
núncia de problemas com a me-
renda escolar em uma escola da 
Capital. A secretária mandou 
anotar o que estava acontecendo.

Solução
Imediatamente ao fim da entre-

vista, a secretária saiu dos estúdios 
diretamente para a tal escola, para 
ver de perto a questão. Já em sua vi-
sita anunciou a solução, moveu as 
engrenagens necessárias e sanou o 
problema.  Assim que se faz.
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Campanha Novembro 
Azul busca conscientizar 
pela busca do exame
Na manhã desta segunda-

-feira, 8, os servidores 
da Secretaria de Estado 

de Saúde (Sesacre) estiveram no 
hall do órgão para participar do 
início das atividades alusivas à 
campanha Novembro Azul, de 
prevenção ao câncer de prósta-
ta, e que alerta para a saúde do 
homem, que ocorreu junto com 
ações voltadas à conscientização 
sobre o diabetes.

Com o slogan “Não se escon-
da atrás dos seus preconceitos” as 
equipes chamam a atenção para os 
tabus que impedem o homem de 
se atentar à sua saúde. Além disso, 
durante a abertura, foi realizada a 
aferição da pressão arterial e glice-
mia capilar dos servidores, cálculo 
de IMC, aplicação de questionário 
de risco para diabetes.

E, também, foi feito um painel 
expositivo de alimentos, além de 
sessões de auriculoterapia, SPA dos 
pés e ventosaterapia, e sorteio de 
brindes.

“Hoje, por exemplo, o exame 
de próstata do toque é realizado 
em homens que apresentem os 

sintomas, ou que tenham históri-
co na família. Após essa conversa 
e diagnóstico, o clínico solicita os 
exames laboratoriais e posterior-
mente encaminha o paciente ao 
especialista”, explicou a chefe da 
divisão de ações programáticas e 
estratégicas da Sesacre, Silvia He-
lena de Araújo.

Os sintomas são: micção fre-
quente, fluxo urinário fraco ou 
interrompido, vontade de urinar 
frequentemente à noite (Nictúria), 
sangue na urina ou no sêmen, dis-
função erétil, dor no quadril, cos-
tas, coxas, ombros ou outros ossos 
se a doença se disseminou, fraque-
za ou dormência nas pernas ou pés.

Estratégias do Plano de Recuperação 
Verde da Amazônia em debate na COP

A comitiva acreana participou 
na tarde desta segunda-feira, 8, da 
mesa de discussões sobre o Plano 
de Recuperação Verde da Amazô-
nia (PRV), do uso da terra.

O evento foi realizado no es-
tande do Consórcio dos Governa-
dores da Amazônia, na 26ª Con-
ferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas  (COP26), 
em Glasgow (Escócia).

O Acre é parte integrante do 
PRV e possui uma série de estraté-
gias e eixos construído dentro da 
necessidade de promover mudan-
ças capazes de combater o desma-
tamento ilegal e reduzir a emissão 
de CO2 alinhadas com as metas 
propostas na Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudan-
ça do Clima (UNFCCC).

O evento contou com a presen-
ça dos membros da diretoria da 
Companhia de Desenvolvimento 

dos Serviços Ambientais (CDSA), 
Leonardo Carvalho e Rosangela Ben-
jamim, a assessora técnica de projeto, 
Esmeralda Queiróz de Araújo e do 
chefe do Departamento de Áreas Pro-
tegidas e Biodiversidade da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e das 
Políticas Indígenas (Dapbio/Semapi), 
Adriano Alex do Rosário.

O plano prevê estratégias de 
transição para uma economia ver-
de para a região Amazônica, que 
seja compatível com o combate 
às desigualdades, com a geração 
de emprego e renda e com o cres-
cimento econômico sustentável 
inspiradas nas melhores práticas 
internacionais respeitando as par-
ticularidades de cada região.

A execução do PRV se dará por 
meio da Secretaria de Estado de 
Indústria, Ciência e Tecnologia 
(Seict), Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e das Políticas Indígenas 

(Semapi), Instituto de Mudanças 
Climáticas e Regulação dos Serviços 
Ambientais (IMC) e a Companhia 
de Desenvolvimento dos Serviços 
Ambientais (CDSA), para desenvol-
vimento de iniciativas previstas no 
Plano de Agricultura de Baixa Emis-
são de Carbono (ABC) voltado para 
o agronegócio com foco na cadeia 
produtiva da fruticultura, a exem-
plo do açaí e da piscicultura.

O PRV conta com a contrapar-
tida de R$ 100 milhões de fundos 
públicos a serem divididos entre 
os noves Estados que compõem a 
Amazônia Legal.

Além disso, o Estado possui 
ações vinculadas com os demais 
que compõem a Amazônia.

O objetivo é que se unam para 
desenvolver uma plataforma in-
tegrada de negócios amazônicos, 
baseados em bioeconomia, entre 
outras iniciativas.

Prevenção do câncer da próstata é o objetivo da campanha

Comitiva acreana participou de mesa sobre Plano de Recuperação Verde da Amazônia

A Comenda da Ordem de 
Mérito Cultural encerra suas 
inscrições na terça-feira, 9. O re-
conhecimento trata-se de uma 
homenagem que o Conselho 
de Cultura (Concultura) presta, 
junto à Fundação de Cultura 
Elias Mansour (FEM), às pessoas 
que executaram ações de desta-
que na cultura acreana.

Serão contempladas duas indi-
cações: uma em memória e outra 
em homenagem a duas pessoas 
com forte atuação no atual cená-
rio cultural do Acre. As pessoas 
envolvidas em movimentos so-

ciais, coletivos e grupos podem 
indicar alguém. Os nomes serão 
escolhidos de maneira detalha-
da pelo Concultura. Neste ano, a 
edição contemplará o biênio de 
2020/2021, entretanto os nomes 
de 2020 já foram escolhidos.

As indicações devem ser envia-
das por e-mail, acompanhadas do 
currículo artístico da pessoa indi-
cada. A entrega tem previsão para 
ocorrer no dia 10 de dezembro des-
te ano.

E-mail para a 
inscrição:concultura.acre@gmail.
com

Inscrição para comenda de  
mérito cultural só até hoje

A equipe da Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura (Seinfra) vi-
sitou a obra do Centro Integrado 
de Segurança Pública (Cisp) em 
Mâncio Lima, na última semana. 
A ação está sendo executada pela 
Secretaria de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp) e conta com recur-
sos de mais de R$ 1,2 milhões e irá 
concentrar o trabalho das forças 
de segurança em um único local, 
o que trará melhorias nas condi-
ções de trabalho dos servidores e 
proporcionará mais segurança à 
população.

A intervenção conta com a re-
forma do antigo prédio da Delega-
cia-Geral de Polícia do município. 
De acordo com o gestor da Seinfra, 

Cirleudo Alencar, a previsão é que 
a obra seja concluída até o primei-
ro trimestre do próximo ano.

“Será uma delegacia com es-
trutura totalmente nova e moder-
nizada que irá atender toda a po-
pulação de Mâncio Lima. Viemos 
fazer essa visita técnica para acom-
panhar o andamento da obra e 
constatamos que está em estágio 
avançado”, destacou.

No início de 2020, o Cisp de 
Acrelândia passou por melhorias 
e foi totalmente reformado, o que 
possibilitou condições adequadas 
para os servidores e a população. O 
investimento foi de aproximada-
mente R$ 240 mil, fruto de recurso 
próprio da Sejusp.

Seinfra vistoria obras
de Cisp em Mâncio Lima

O governo do Estado do Acre, 
por meio do Departamento Es-
tadual de Água e Saneamento 
(Depasa) e da Rede Estadual de 
Humanização, realizou nesta se-
gunda-feira, 8, na sede adminis-
trativa do Depasa, em Rio Bran-
co, nova ação educativa com o 
objetivo de sensibilizar sobre a 
importância de prevenir o cân-
cer de próstata e diabetes.

Coordenada pela Divisão do 
Serviço Social do Depasa, a ativi-
dade marcou o início da campa-
nha Novembro Azul no âmbito 
autarquia. Como forma de in-
centivar o engajamento dos ser-
vidores, a ação distribuiu laços 
azuis, símbolos oficiais da cam-
panha, e informou sobre formas 
de prevenção e tratamento.

 “O mês de novembro tam-
bém é dedicado ao combate ao 
diabetes, uma doença que atinge 
a maioria dos homens, princi-
palmente a partir dos 50 anos de 
idade. Então existe a necessidade 
de, além da prevenção ao câncer 
de próstata, a gente pode passar 
essa informação, para que todos 
posam consultar o médico, rea-
lizar testes de glicemia e avaliar 
a predisposição, já que muitas 
vezes as pessoas têm uma dessas 
doenças e nem sabem”, alertou a 
coordenadora da Divisão do Ser-
viço Social do Depasa, Terezinha 
Pereira.

Aos 58 anos de idade, José 
Vieira Torres reafirmou  a im-
portância dos exames periódi-
cos. “Gosto de estar com a saúde 
em dia. Este ano, antes mesmo 
do início da campanha, ainda 

no mês de outubro, em viagem, 
aproveitei para fazer todos meus 
exames”, afirmou.

Voltada ao público mascu-
lino, no Depasa,  a campanha 
Novembro Azul também conta 
com a adesão das trabalhadoras 
da autarquia. Para Vivian Vas-
concelos, as mulheres podem 
e devem colaborar com a cam-
panha. “Vale ressaltar o alerta 
a todas que tem seus pais, tios, 
avós vivos, para que possam 
levar essas informações de for-
ma simples, didática e auxiliem 
também para que eles vençam 
esse tabu e procurem fazer seus 
exames”, enfatizou.

A programação continua du-
rante todo o mês de novembro, 
com palestras e divulgação da 
campanha nas unidades do De-
pasa na capital e interior do esta-
do. “Contando com a parceria da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
na capital estaremos realizando 
ações presenciais, com aferição 
de pressão, testes rápidos, cam-
panhas de vacinação  contra a 
gripe e covid-19, para aqueles 
que ainda não tiveram a oportu-
nidade de receber os imunizan-
tes”, lembrou Terezinha.

A diretora-presidente do De-
pasa, Waleska Bezerra, destacou 
que o bem-estar e a saúde dos 
servidores está entre as priori-
dades da gestão Gladson Cameli. 
“Ações como essa só refletem o 
cuidado e o respeito a esses tra-
balhadores que dedicam a vida 
a os ajudar a levar os serviços de 
água e esgotamento sanitário 
aos usuários do Depasa.

Depasa realiza ação
educativa para servidores
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 Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre 

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da 
Informação - SEGATI 

Coordenadoria de Licitações  
Comissão Permanente de Licitação – CPL 02 

 
AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - CPL/PMRB 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de quadras 
poliesportivas e quadra de grama sintética no Município de Rio Branco – Acre.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação 02 JULGOU e CLASSIFICOU: as concorrentes 
do lote I: 1º colocado: O CONSORCIO PROMESSA composto pelas empresas: R M 
CONSTRUÇÕES LTDA e GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI, 2º colocada: M & E 
ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÃO ETERRAPLANAGEM LTDA, 3º 
colocada: LIDER CONSTRUÇÕES - EIRELI e 4º colocada: SARAIVA ENGENHARIA 
LTDA.   
Lote II: 1º colocado: O CONSORCIO PROMESSA composto pelas empresas: R M 
CONSTRUÇÕES LTDA e GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI 2º colocada: 
CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI, 3º colocada: LIDER CONSTRUÇÕES – EIRELI 
e 4º colocada: SARAIVA ENGENHARIA LTDA. 
Lote III: 1º colocado: O CONSORCIO PROMESSA composto pelas empresas: R M 
CONSTRUÇÕES LTDA e GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI e 2º colocada: SARAIVA 
ENGENHARIA LTDA. 
Em seguida, a Comissão aplicou o que dispõe o art. 109, I, alínea “b” da Lei 8.666/93, 
concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as empresas inconformadas com 
esta decisão, querendo, apresentem suas razões de recurso e, não havendo recurso, o 
referido processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Mobilidade Urbana - SEINFRA, para homologação e adjudicação, conforme disposto 
no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, em nome da empresa: 1º colocada no Lote 
I : O CONSORCIO PROMESSA composto pelas empresas: R M CONSTRUÇÕES 
LTDA e GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI com proposta de preço no valor de: R$ 
739.329,87 (setecentos e trinta e nove mil trezentos e vinte nove reais e oitenta e 
sete centavos) e 1º colocada no Lote II: O CONSORCIO PROMESSA composto pelas 
empresas: R M CONSTRUÇÕES LTDA e GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI com 
proposta de preço no valor de: R$ 227.899,90 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos 
e noventa e nove reais e noventa centavos) e a 1º colocada no Lote III: O 
CONSORCIO PROMESSA composto pelas empresas: R M CONSTRUÇÕES LTDA e 
GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI com proposta de preço no valor de: R$ 527.166,47 
(quinhentos e vinte e sete mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete 
centavos). As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos 
interessados, para consulta na Rua Alvorada, nº. 411 – Bosque – Rio Branco-AC, das 
08h às 17h. 

Rio Branco-AC, 08 de novembro de 2021. 
 

 
Maria Cristina Soares Rocha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL02  
 

Rua Alvorada, 411 – Bosque – Rio Branco/AC - CEP: 69.900-631 
E-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br 

 

 
 
 

  
 
 
Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre 

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da 
Informação - SEGATI 

Coordenadoria de Licitações  
Comissão Permanente de Licitação – CPL 02 

 
AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - CPL/PMRB.  

 
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a execução dos serviços 
de Reforma da Praça do Bairro Bela Vista, Município de Rio Branco – Acre.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação JULGOU e CLASSIFICOU: as 
concorrentes: 1º colocada: M & E ELETRICIDADE, COMERCIO, 
CONSTRUÇÃO ETERRAPLANAGEM LTDA, 2º colocada: SOARES 
CONSTRUÇÕES & EVENTOS EIRELI e 3º colocada: CONSTRUTORA 
MIRANDA EIRELI, 4ª colocada: E. G. SILVA CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
– EIRELI, 5ª colocada: LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI e 6ª NEO 
CONSTRUCAO & COMERCIO – EIRELI. 
Em seguida, a Comissão aplicou o que dispõe o art. 109, I, alínea “b” da Lei 
8.666/93, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as empresas 
inconformadas com esta decisão, querendo, apresentem suas razões de recurso 
e, não havendo recurso, o referido processo será encaminhado à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, para homologação 
e adjudicação, conforme disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, em 
nome da empresa: 1º colocada: M & E ELETRICIDADE, COMERCIO, 
CONSTRUÇÃO ETERRAPLANAGEM LTDA com proposta de preço no valor 
de: R$ 233.284,43 (duzentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e quatro 
reais e quarenta e três centavos). As razões que motivaram tal posicionamento 
encontram-se à disposição dos interessados, para consulta na Rua Alvorada, nº. 
411 – Bosque – Rio Branco-AC, das 08h às 17h. 
 
 

Rio Branco-AC, 08 de novembro de 2021. 
 

Maria Cristina Soares Rocha 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 02 

 
 
PREFEITURA DE MUNICIPAL RIO BRANCO – ACRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO – SEGATI 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01 

 
AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 – CPL 01/PMRB.  
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DA 
AVENIDA CEARÁ E ESTRADA DIAS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - 
ACRE. 
  
A Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, julgou e CLASSIFICOU as licitantes: 
1ª colocada START CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 2ª colocada 
ALVES & LIMA LTDA. Em seguida, a Comissão aplicou o que dispõe o art. 109, I, 
alínea “b” da Lei 8.666/93, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as 
empresas inconformadas com esta decisão, querendo, apresentem suas razões de 
recurso e, após, não havendo recurso, o processo será encaminhado à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, para homologação e 
adjudicação, conforme disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993 em nome da 
licitante START CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total 
de R$ 409.352,00 (quatrocentos e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais). 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 – Acre, e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08:00h às 12:00h e 13:00h às 
17:00h. 

Rio Branco – Acre, 08 de novembro de 2021. 

 

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

 
 
PREFEITURA DE MUNICIPAL RIO BRANCO – ACRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO – SEGATI 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01 

 
AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 – CPL 01/PMRB.  
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO PRAÇA DO 
JUVENTUS, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE. 
  
A Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, julgou e CLASSIFICOU as licitantes: 
1ª colocada AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, 2ª colocada J G DE MEDEIROS EIRELI. Em seguida, a 
Comissão aplicou o que dispõe o art. 109, I, alínea “b” da Lei 8.666/93, concedendo 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as empresas inconformadas com esta 
decisão, querendo, apresentem suas razões de recurso e, após, não havendo recurso, 
o processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana – SEINFRA, para homologação e adjudicação, conforme disposto no art. 43, 
inciso VI, da Lei nº 8.666/1993 em nome da licitante AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com o valor total de R$ 
281.901,43 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e um reais). 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 – Acre, e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08:00h às 12:00h e 13:00h às 
17:00h. 

Rio Branco – Acre, 08 de novembro de 2021. 

 

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

 
 

  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
 

AVISO DE SUSPENSÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – PMRB 
 
 
A Comissão de Avaliação e Classificação instituída pela Portaria Conjunta nº 100 de 05 
de agosto de 2021, torna público a SUSPENSÃO da CHAMADA PÚBLICA Nº 
002/2021 – PMRB, cujo o objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, 
provenientes da Agricultura familiar pelo período de 200 dias letivos, para 
atender aos alunos do Programa de Alimentação Escolar (PNAEC, PNAEF, 
PNAEP e PNAEJA), Processo n° 101/2021/SEME. 

 
Rio Branco – Acre, 08 de novembro de 2021. 

 
 

Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz 
Presidente da Comissão 

 
  

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO – SEGATI 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 01 

 
 
 

 AVISO DE SUSPENSÃO   
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2021 – CPL01/PMRB 

 
 
A Pregoeira da CPL 01 da Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre, torna público a 

SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2021 – CPL01/PMRB, cujo o 

objeto é Aquisição de Teste de urinálise, coleta consanguínea, reagente para tipagem 

sanguínea por lote, teste de coagulograma com cessão de equipamento, destinados a 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Processo CPL 

01/PMRB N° 079/2021 e no site www.licitacoes-e.com.br, através do Nº 885073, em 

virtude de pedidos de esclarecimentos e impugnação. 

 
Rio Branco – Acre, 05 de novembro de 2021. 

 
 

Selma Sales de Mesquita 
Pregoeira da CPL 01/PMRB 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

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

INFORMAÇÃO – SEGATI 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 02 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 
Pregão Eletrônico SRP n° 076/2021 – Comissão Permanente de Licitação 02. 
Tipo: Menor preço por item. Objeto: eventual Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de material de consumo do tipo gênero alimentício (refeição pronta, 
tipo marmita: almoço e janta e kit café da manhã). Data e local de Abertura: dia 
24/11/2021, 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 10 de novembro de 2021, através www.licitacoes-
e.com.br,  nº 906295 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, 08 de novembro de 2021. 
 
 

Maria Cristina Soares Rocha 
Pregoeira da CPL 02/PMRB 

Decreto Municipal n° 662/2021 
 

  
  

   
 

 

 
 
 
 
 
 

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

INFORMAÇÃO – SEGATI 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 02 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 
Pregão Eletrônico SRP n° 076/2021 – Comissão Permanente de Licitação 02. 
Tipo: Menor preço por item. Objeto: eventual Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de material de consumo do tipo gênero alimentício (refeição pronta, 
tipo marmita: almoço e janta e kit café da manhã). Data e local de Abertura: dia 
24/11/2021, 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 10 de novembro de 2021, através www.licitacoes-
e.com.br,  nº 906295 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, 08 de novembro de 2021. 
 
 

Maria Cristina Soares Rocha 
Pregoeira da CPL 02/PMRB 

Decreto Municipal n° 662/2021 
 

  
  

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.o 0005627-49.2021.8.01.0000. Pre-
gão Eletrônico no 64/2021. Tipo: Menor Preço por Gru-
po. Objeto: Contratação de empresaespecializada para 
prestação de serviço continuado de lavagem, encera-
mento e polimento nos veículos que compõem a frota do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de 
Rio Branco, para o período de 12 (doze) meses, conforme 
as condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. Local e data da realização do cer-
tame: A licitação será realizada em ambiente virtual do 
site www.comprasnet.gov.br, no dia 26 de novembro de 
2021, às 10h00min (horário de Brasília). UASG: 925509. 
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos te-
lefones (68) 3302-0345 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco – AC, 08 de novembro de 2021

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro do TJAC

 
 
 
 

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

INFORMAÇÃO – SEGATI 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
  CONCORRÊNCIA Nº 002/2021  
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO 
NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE. 
Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA. 
Data da Abertura: 10/12/2021 às 08h30min (oito horas e trinta minutos). 
Retirada do Edital: 10/11/2021 à 09/12/2021 - 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, 08 de novembro de 2021. 
 

 
Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz 

Presidente da CPL 01/PMRB 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

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

INFORMAÇÃO – SEGATI 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 

 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 
– ACRE. 
Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA. 
Data da Abertura: 13/12/2021 às 08h30min (oito horas e trinta minutos). 
Retirada do Edital: 10/11/2021 à 10/12/2021 - 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, 08 de novembro de 2021. 

 
 

Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz 
Presidente da CPL 01/PMRB 
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Disputa acirrada para
novo comando da
presidência da OAB/AC
Cezar Negreiros

Duas chapas estão no páreo 
da disputa pelo comando 
da Ordem dos Advogados 

do Acre (OAB/AC), a primeira ca-
pitaneada pelo atual presidente da 
entidade, Erick Venâncio que con-
corre à reeleição, enquanto a segun-
da pelo advogado, Rodrigo Aiache 
Cordeiro. A eleição está prevista 
para o dia 19 deste mês, mas a dispu-
ta acirrada pode está relacionada a 
vaga no Tribunal de Justiça do Esta-
do do Acre (Tjac), com a aposenta-
doria compulsória do desembarga-
dor Pedro Ranzi. 

Se levar em conta o entendi-
mento jurisdicional dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
do 5º Constitucional, a nova vaga 
pode ser ocupada por um operador 
do direito indicado pela entida-
de, pois a última indicação para a 
Corte coube ao Ministério Público 
Estadual (MPAC), com o nome da 
promotora de Justiça Waldirene 
Lima Cordeiro.  

Como o Judiciário Acreano 
conta com 10 desembargadores, 
mantendo a mesma estrutura ju-
risdicional a próxima vaga por ser 
ocupada por um magistrado por 
merecimento, pois a última vaga 
por idade foi ocupada pelo juiz, 
Luis Vitório Camolez. Desponta na 
bolsa de apostas os seguintes ma-

Erick Venâncio tenta a reeleição em disputa com Rodrigo Aiache

gistrados: Olívia Ribeiro, Lois Car-
los Arruda, Clóvis Ferreira e José 
Augusto Cunha Fontes da Silva. 
Os quatro magistrados prestam 
relevantes serviços no Tribunal, 
mas quem tiver mais aproxima-
ção dos desembargadores pode 
ser o escolhido para a cúpula da 
magistratura acreana. 

Candidatos 
O advogado rio-branquense 

Erick Venâncio, é formado pela 
Faculdade de Direito de Marília, no 
interior de São Paulo. Com quase 
20 anos como operador do direito, 
tem  especialidade em Direito Pú-
blico e Mestrando em Direito e Ci-
ência Jurídica pela Universidade de 

Lisboa. Começou como presidente 
de comissões e chegou ao cargo de 
Secretário-Geral, mas na OAB Na-
cional chegou a conselheiro por 
dois mandatos (consecutivo),  Se-
cretário da Comissão Nacional de 
Legislação e presidiu a Comissão 
Nacional da Jovem Advocacia.  O 
advogado Rodrigo Aiache Cordei-
ro, é formado em Direito pela Uni-
versidade Federal do Acre (Ufac), 
com  especialização em Direito Pro-
cessual Civil pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC/
SP) e em Direito Tributário pela 
Universidade da Amazônia (UNA-
MA) e mestrado em Direito Políti-
co e Econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

O governo do Acre, por meio 
da Secretaria de Fazenda do Estado, 
votou a favor do congelamento do 
valor nominal dos combustíveis, 
que serve de base de cálculo para 
a cobrança do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), por 90 dias, na última reu-
nião do Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz) no dia 29 
de outubro.

Formado por secretários de Fa-
zenda dos Estados e do Distrito Fe-
deral, o Confaz aprovou o congela-
mento do valor do ICMS cobrado 
sobre os combustíveis por 90 dias, 
com isso, o valor do imposto não 
vai mudar no país. O objetivo é ten-
tar controlar os aumentos frequen-
tes dos preços dos combustíveis.

Para o governador Gladson Ca-
meli, a medida é essencial para uma 
estabilização no preço da gasolina e 
do diesel após as altas recentes. “O 
aumento nos preços dos combustí-
veis não tem qualquer relação com 
a sistemática de tributação do esta-
do. As alíquotas permanecem está-
veis há muitos anos. Os valores ele-
vados são decorrentes da alteração 
da política de preços da Petrobras, 
que prevê reajustes baseados nas co-
tações internacionais do petróleo e 
do dólar, repassando ao preço dos 
combustíveis toda a instabilidade 
do cenário externo do setor e dos 
mercados financeiros”, disse o go-
vernador.

Hoje, o preço médio ao consu-
midor é calculado de 15 em 15 dias 
pelos estados com base nos preços 
dos combustíveis praticados no 

Governo do Acre congela preços
nominais dos combustíveis por 90 dias

varejo. Com a decisão, o cálculo do 
ICMS, que é feito com base no Pre-
ço Médio Ponderado ao Consumi-
dor Final (PMPF), ficará congelado 
até 31 de janeiro do próximo ano.

O secretário da Receita Estadual 
da Sefaz, Breno Caetano, falou que 
os constantes aumentos de preços 
dos combustíveis não são causados 
pela alíquota de ICMS do estado. 
“O ICMS não é o ‘vilão’ do aumen-
to dos preços de combustíveis. O 
ICMS não tem efeito sobre a osci-
lação do valor dos combustíveis, 
uma vez que não há alterações de 
alíquotas que ampliem a partici-
pação do imposto na formação de 
seus preços”, pontuou Breno.

Ele explica ainda que o ICMS é 
quem se ajusta ao preço do com-
bustível e não o preço que se ajusta 
ao ICMS, permanecendo a alíquo-
ta de 17% desde de 2004, o que 
representa cerca de 22% sobre a 

arrecadação do estado, ou seja, há 
17 anos o imposto permanece o 
mesmo sobre o combustível.

PMPF
O PMPF é o preço praticado 

nos postos de combustíveis e a 
base de cálculo do ICMS para que 
se aplique a alíquota do imposto 
devido em cada operação. Esse le-
vantamento é feito a cada 30 dias 
pela Sefaz, a partir das notas fiscais 
emitidas a consumidores finais em 
postos de combustíveis localizados 
em todo o estado, e encaminhado 
ao Confaz.

Sendo assim, o PMPF retrata 
fielmente as operações de venda e 
os preços praticados no mercado. A 
decisão do congelamento do ICMS 
dos combustíveis foi tomada du-
rante 339ª Reunião Extraordinária 
do Confaz, de forma unânime pe-
los estados.

Medida é essencial para a estabilização dos preços nas bombas

A prefeita em exercício e secre-
tária de Assistência Social e Direitos 
Humanos (SASDH), Marfisa Galvão, 
informou, na manhã desta segun-
da-feira, 8, que os Centros de Refe-
rência de Assistência Social (CRAS), 
realizam o recadastramento para o 
Auxílio Brasil que é novo Programa 
do Governo Federal, (antigo Bolsa 
Família).

“Está havendo o recadastra-
mento, a atualização de cadastro 
das pessoas que fazem parte do Bol-
sa Família. Existem muitas pessoas 
que já tem o benefício do Bolsa Fa-
mília que vão migrar para o Auxí-
lio Brasil. Os demais estão passando 
por uma triagem e qualquer pessoa 

pode ir até um CRAS para fazer a 
inscrição ou pode fazer pela inter-
net por meio de agente e automati-
camente ser inserido no Programa 
CadÚnico”, disse a secretária.

Ainda de acordo com a secre-
tária, as famílias que ainda não re-
cebem o Bolsa Família, têm que se 
inscrever através do Cadúnico. “O 
CadÚnico pode se ter acesso em 
qualquer CRAS próximo a sua resi-
dência. Tem o CRAS do São Francis-
co, Tancredo Neves, Cidade Nova, 
Cidade do Povo, Santa Helena, Bai-
xada da Sobral e o CRAS do Manoel 
Julião. Podem se dirigir em um de-
les para serem inseridos no Cadúni-
co”, finalizou Galvão.

Recadastramento para o 
Auxílio Brasil é feito pela 
prefeitura em CRASs

A Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública (Sejusp), 
por meio do Programa Acre pela 
Vida e o Ministério Público do 
Acre (MPAC), certificaram nes-
ta segunda-feira, 8, os servido-
res que concluíram o Curso de 
Formação para Agentes de Segu-
rança Pública. O evento ocorreu 
no auditório do MPAC, em Rio 
Branco.

Aproximadamente 40 alu-
nos concluíram o curso online, 
com carga de 40 horas, ofertado 
pelo Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional (CEAF). 
A capacitação foi formalizada 
por meio de termo de coope-
ração técnica entre MPAC e Se-
jusp. As temáticas são direciona-
das às violações e aos direitos de 
crianças e adolescentes, com os 
seguintes conteúdos: papel do 
Estado nos direitos das crianças 
e adolescentes, questões de gê-
nero, igualdade racial, suicídio, 
combate e prevenção à violên-
cia doméstica.

 “O curso trata-se de uma 
importante parceria celebra-
da entre o MP e Sejusp. Os 
mais variados temas relativos 
à segurança pública e direitos 
humanos foram abordados, 
fazendo com que os agentes 
de Segurança Pública saiam 
ainda mais preparados para 
servir a sociedade acreana. 

Além dessa capacitação, ou-
tros cursos serão realizados. 
Tudo isso faz parte da políti-
ca de prevenção e defesa so-
cial executada pelo Programa 
Acre pela Vida”, ressaltou a 
coordenadora do Programa 
Acre pela Vida, delegada Már-
dhia El-Shawwa Pereira.

Ainda em seu discurso, a dele-
gada enfatizou que o Ministério 
Público do Acre foi o primeiro 
órgão no estado a aderir ao Pro-
grama Acre pela Vida, ao desta-
car a importância das parcerias 
institucionais para uma melhor 
entrega de serviços à sociedade.

O curso contemplou tam-
bém alunos de Cruzeiro do Sul, 
que participaram da cerimônia 
de certificação. Integrantes da 
Patrulha Maria da Penha, Ins-
tituto Socioeducativo do Acre 
(ISE/AC), Delegacia Especializa-
da de Atendimento à Mulher 
(Deam), Delegacia Especializa-
da de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DEPCA), Colégio 
Militar e Colégio Cívico-militar, 
Polícia Comunitária e Progra-
ma Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd) 
foram certificados.

Autoridades dos Poderes Exe-
cutivo Estaduais e Municipais, 
Sistema Integrado de Segurança 
Pública (Sisp), Sejusp e MPAC, 
participaram da cerimônia.

Estado avança na
capacitação de agentes 
de Segurança Pública

Mais uma turma de servidores concluiu curso de formação

Rio Branco, terça-feira, 9  de novembro de 2021 
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ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE ABERTURA.

Pregão eletrônico nº 053/2021.
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO.

Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, retifico a 
publicação efetuada no Diário Oficial da União, nº 200, do dia 22 
de outubro de 2021 e Jornal A Tribuna, do dia 22 de outubro de 
2021, referente ao Aviso de Licitação. Onde se lê: Data de abertura 
dia 05/11/2021 as hs 14:30min, Leia-se: Data de abertura dia 
22/11/2021 as 10:30 HS (Horário Brasília).   

Felix de Melo Sarah Neto
Pregoeiro

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARECHAL THAUMATURGO

Aviso de Retificação do Edital e Prorrogação do Prazo de Abertura.
Pregão eletrônico nº 053/2021.
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO.
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, retifico a pu-

blicação efetuada no Diário Oficial da União, nº 200, do dia 22 de outu-
bro de 2021 e Jornal A Tribuna, do dia 22 de outubro de 2021, referente 
ao Aviso de Licitação. Onde se lê: Data de abertura dia 05/11/2021 as 
hs 14:30min, Leia-se: Data de abertura dia 12/11/2021 as 10:30 HS 
(Horário Brasília).   

Felix de Melo Sarah Neto
Pregoeiro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campus Universitário – BR 364 – Km 04 – Fone: (68) 3901-2593 (68) 3229-7288 – Rio Branco – Acre 
CEP: 69.915-900 – http://www.ufac.br  

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

AVISO  DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2021  

PROCESSO Nº 23107.016934/2020-22 
 

Fica revogada a licitação supracitada, 

referente ao processo Nº 

23107.016934/2020-22. Objeto: O presente 

Pregão Eletrônico tem por objeto a 

aquisição de materiais de consumo 
para o funcionamento da Unidade de 
Ensino e Pesquisa em Medicina 
Veterinária da Universidade Federal 

do Acre - UFAC, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital e seus anexos. Motivo da 
Revogação: Para fins do disposto no art. 

109, I, alínea c da Lei 8.666/93, torna 

público aos interessados, com fundamento 

no art. 49 da Lei nº 8.666/93 c/c Súmula 

473 do STF, substanciado pela justificativa 

constante no processo administrativo, que 

decidiu revogar o Processo Licitatório.  

 

Rio Branco–AC, 09 de novembro de 2021. 

 

EVERTON FIDELIS DA SILVA 

Pregoeiro da CPL/UFAC  

PEC para rever atos de PGR pressiona 
Aras e provoca questionamentos

O PGR, Augusto Aras, recebe o relatório final da CPI da Covid

Acusado de omissão dian-
te de condutas do presi-
dente Jair Bolsonaro na 

pandemia, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, inspirou 
uma PEC segundo a qual arquiva-
mentos em ações penais determi-
nados pelo PGR também devem 
estar sujeitos a revisões.

O texto, proposto pela CPI da 
Covid do Senado, compõe o relató-
rio final da comissão, apresentado 
no final de outubro. A justificativa 
é evitar que pedidos de instaura-
ção de inquéritos contra autorida-
des com foro, entre eles Bolsonaro, 
sejam ignorados por Aras.

Além da proposta de emenda 
à Constituição, os senadores su-
gerem ainda uma modificação 
na Lei das CPIs, de 1952, para 
deixar claro que os mesmos pra-
zos estabelecidos pelo Código 
de Processo Penal para investi-
gações sejam aplicados para a 
análise do relatório da comis-
são, o que permitiria caracteri-
zar eventual inércia do PGR.

Aras recebeu o relatório um 
dia após o término da CPI, elogiou 
o trabalho dos parlamentares e se 
comprometeu a dar a “agilidade 
necessária” ao material, postura 
que agradou aos senadores.

Porém, na primeira reunião da 
Frente Parlamentar Observatório 
da Pandemia, criada para acom-
panhar os desdobramentos das in-
vestigações, foi levantada a hipó-
tese de convocação do PGR, caso 
não haja manifestação sobre os 
indiciamentos propostos dentro 
do prazo de 30 dias.

Até o momento, Aras deter-
minou apenas a abertura de um 
procedimento preliminar para 
análise dos documentos da CPI, 
a chamada notícia de fato, eta-
pa que antecede o inquérito e na 
qual não há novas investigações.

Como mostrou a Folha, sub-
procuradores avaliam que o si-
nal não é suficiente para mos-
trar que o PGR está disposto a 
não se omitir.

As proposições legais feitas 
pela CPI, na análise de especialis-
tas ouvidos pela reportagem, res-
pondem à conjuntura atual, em 
que não houve respostas efetivas 
do chefe do Ministério Público a 
acusações contra Bolsonaro.

Tal atitude também tem des-
pertado manifestações de inte-
grantes do STF (Supremo Tribu-
nal Federal).

A PEC sugerida pelos senado-
res insere na Constituição um 
dispositivo determinando que, 
nas ações penais, ao ordenar o ar-
quivamento do inquérito ou de 
outros elementos de investigação, 
“o órgão ministerial, inclusive o 
chefe do Ministério Público, co-
municará à vítima, ao investiga-
do e à autoridade policial e enca-
minhará os autos para a instância 
da revisão da instituição, para fins 
de homologação”.

Presidente do movimento Mi-
nistério Público Democrático, o 
procurador de Justiça aposentado 
Ricardo Prado afirma que a prá-
tica de não submeter os arquiva-
mentos sugeridos pelo PGR à revi-
são é resultado da jurisprudência, 
diante da lacuna existente na le-
gislação sobre o tema.

Alterar isso seria possível tan-
to por uma mudança de entendi-
mento por parte do STF quanto 
por uma alteração na lei orgânica 
do Ministério Público, que seria 
mais fácil de ser aprovada do que 
a PEC, que precisa do aval de 308 
deputados e 49 senadores em dois 
turnos de votação.

O empecilho no caso de uma 
alteração na lei complementar é 
que a proposta teria que ser apre-
sentada ao Legislativo pelo pró-
prio PGR. Logo, a PEC foi o cami-
nho possível para os senadores. 
Entretanto, Prado aponta que, se o 
texto for aprovado tal como está, 
não será possível colocá-lo em 
prática de forma imediata.

A redação da proposta é criti-
cada por não especificar qual seria 
a instância de revisão no caso do 
PGR. A outra crítica é a confusão 
que pode ser gerada pelo texto, 
uma vez que já existem instâncias 
de revisão dentro do Ministério 
Público.

Em ações penais, o promotor 
encaminha o pedido de arquiva-
mento ao juiz e, caso o magistrado 
discorde, ele pode encaminhar ao 
procurador-geral, que pode fazer a 
revisão ou determinar outro pro-
motor para o caso, diz Prado.

Luiza Frischeisen, subprocura-
dora-geral da República e número 
um na lista tríplice da categoria 
para sucessão de Aras (ignorada 
por Bolsonaro), acrescenta que, de 
acordo com a lei complementar 
do Ministério Público (75/1993), 
no Ministério Público Federal essa 
tarefa cabe às Câmaras de Coorde-
nação e Revisão.

Há ainda previsão para que o 
PGR seja investigado, caso cometa 
algum crime, pelo CSMPF (Conse-

lho Superior do Ministério Públi-
co Federal), que, na avaliação dos 
entrevistados, seria a melhor ins-
tância de revisão para as decisões 
de Aras.

Frischeisen afirma que as câ-
maras têm seus coordenadores 
indicados pelo próprio PGR, en-
quanto o Conselho Superior é 
composto por membros indica-
dos pela categoria e pelos pro-
curadores-gerais, o que indicaria 
maior independência.

Para o procurador Ubiratan 
Cazetta, presidente da ANPR (As-
sociação Nacional dos Procurado-
res da República), a forma como o 
tema foi colocado pela PEC não 
incomoda, desde que a revisão 
seja feita pelo próprio Ministério 
Público.

“Desde que a última palavra 
fique dentro do Ministério Públi-
co, que é o titular da ação penal, a 
gente não vê problema em que os 
arquivamentos do PGR sejam sub-
metidos a um órgão revisional. E 
o ideal seria que fosse o Conselho 
Superior”, diz.

O cientista político Fábio Ker-
che, professor da UniRio (Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro) e especialista em Ministé-
rio Público, diz que a redação da 
proposta dá margem para que até 
mesmo ações penais possam ser 
arquivadas sem a participação do 
Judiciário, o que ele aponta como 
problemático.

“Se o espírito é não vamos dei-
xar que o PGR tenha a última pa-
lavra, o que me causa estranheza é 
que a última palavra continuaria 
sendo dada pelo próprio Minis-
tério Público. Talvez fizesse mais 
sentido que outro órgão tivesse 
esse poder”, afirma.

Embora o tema já tenha sido 
debatido internamente pelo Mi-
nistério Público, Frischeisen diz 
que até a gestão de Raquel Dodge 
não houve uma proposta no Le-
gislativo questionando o poder 
do PGR e que essa é uma reação à 
conduta de Aras. Ao mesmo tem-
po, ela defende que o órgão resol-
va a questão, e não o STF.

“Me parece que a PEC cria um 
caminho de debate. Não adianta 
dizer que o Supremo vai devol-
ver, porque isso também está er-
rado, porque o STF ficar fazendo 
investigação e cautelar é contra 
o sistema acusatório. Isso é outro 
sintoma da doença. A PEC abre a 
possibilidade de discutir essa ne-
cessidade que surgiu diante desse 
contexto”, diz.

Kerche também não se recorda 
de propostas de alterações legais 
nesse sentido, embora o ex-procu-
rador-geral da República, Geraldo 
Brindeiro, tenha tido postura se-
melhante na blindagem do pre-
sidente Fernando Henrique Car-
doso (PSDB), o que lhe rendeu o 
apelido de “engavetador geral da 
República”.

O que mudou é que desta vez, 
para além da postura do PGR, são 
as atitudes do presidente, que mo-
tivam a busca de outros remédios 
institucionais, diz ele, que alerta 
para o risco de fazer alterações de 
longo prazo por causa do chefe do 
Executivo.

“Temos que reconhecer que 
todo esse debate de reformas 
institucionais no Ministério Pú-
blico estão marcados pela con-
juntura e, no caso do PGR, por 
ser o Bolsonaro.”

Para os especialistas, outro 
ponto fundamental seria rever a 
forma de indicação do PGR, o que 
diminuiria a influência política 
sobre o cargo.

Rio Branco, terça-feira, 9 de novembro de 2021
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Da Redação

Esta será uma semana de 
incertezas que podem afe-
tar de modo especial as 

perspectivas de recursos para o 
Acre. É que o estado tem sido um 
dos maiores beneficiados com as 
chamadas “emendas do relator”, 
estrutura criada no orçamento 
da união que permite envio de 
recursos para destinos definidos 
por parlamentares escolhidos de 
acordo com a fidelidade ao gover-
no federal. Como relator do Orça-
mento, o senador Marcio Bittar é 
um dos controladores desses re-
cursos, que agora foram barrados 
de forma liminar pela ministra 
Rosa Weber, do Supremo Tribu-
nal Federal. Ela suspendeu a libe-
ração de recursos e a execução das 
emendas do vem sendo chamado 
também de “orçamento secreto” 
que chega a R$ 18,5 bilhões no 
total de gastos previstos pelo go-
verno. A decisão de Weber será 
levada ao plenário do STF que, 
segundo analistas de Brasília 
está dividido quanto à legalida-
de dessas ações. Com um cole-
giado de 10 ministros, com um 
cargo ainda vago, qualquer pos-
sibilidade está em aberto. 

Se STF decretar ilegal o “orçamento secreto”, Acre pode 
perder até R$ 1 bilhão e afeta planos de Marcio Bittar

Caso se confirme o blo-
queio dessa verba, o Acre cor-
re o risco de perder verbas 
para obras estruturantes que 
receberam emendas do sena-
dor Marcio Bittar.

Em abril desde ano, Marcio 
Bittar havia anunciado que até 
R$ 1 bilhão do valor total do 
Orçamento secreto teria como 
destino o Acre, que estaria dire-
tamente submetido a sua defini-
ção. Mas isso pode mudar agora.

A votação da PEC dos Pre-
catórios, com a evidência de 
que muitos deputados foram 
“convencidos” a votar com o 
governo em troca de libera-
ção de verbas acendeu o sinal 
vermelho e levou à decisão 
da ministra, que deu 24 horas, 
que vencem hoje, para que o 
presidente do Congresso, de-
putado Artur Lira explicasse 
a veracidade ou não da acusa-
ção. O STF pode determinar o 
cancelamento da votação.

O cancelamento dos recur-
sos para o estado, além de in-
fluir em obras prometidas tan-
to para o estado como para a 
prefeitura de Rio Branco pode 
ter impacto direto na anuncia-
da pré-candidatura da ex-espo-

sa de Bittar para o Senado, pois 
ele perderia força para conseguir 
apoios. Márcio quer que Gladson 
se defina por Mércia Bittar até 
o fim do ano, acenando com as 
vernas do orçamento. 

A decisão dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal co-
meçará a ser definida hoje, 9, 
para quando decidirão, em jul-
gamento que não se tem previ-
são de resultados, se suspendem 

a liminar dada por Rosa Weber 
ou se a confirmam.

De toda forma, é esperado que, 
mesmo que as liberações sejam 
autorizadas, que elas ocorram sob 
estrita supervisão da Justiça.

Senador Bittar, relator do Orçamento, conta com recursos de emendas para ‘obras estruturantes’

Da Redação

O governador Gladson Ca-
meli retornou na tarde de on-
tem ao Acre para, segundo ele 
próprio revelou em vídeo,  to-
mar decisões e fazer ajustes na 
estrutura de governo. A posição 
foi explicitada em postagem 
desde Glasgow, na Escócia, onde 
participa da 26ª Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP26). Prevista 
para terça-feira, o retorno do 
governador na tarde de ontem 
pegou toda a estrutura da admi-
nistração de surpresa, especial-

mente o vice-governador Ro-
cha, que não foi informado. 

É esperado que uma de suas 
primeiras decisões, ao reassu-
mir o posto será reintegrar o 
Procurador Geral do Estado, 
João Paulo Setti ao cargo do 
qual foi exonerado pelo vice 
governador maior Rocha. Ain-
da ontem, Gladson reuniu as-
sessores para tratar do caso.

“Fiquem na certeza de que tenho 
uma equipe forte, com compromis-
so com nosso estado, e os ajustes que 
terão que ser feitos, iremos fazer no 
meu retorno”, afirmou na postagem 
ainda em solo escocês.

Gladson se referiu ao que clas-
sificou de “política desnecessária’, 
dizendo que tomará providências 
em relação a isso.

Uma manifestação de apoio e 
desagravo ao governador está pre-
vista para que a equipe demonstre 
a fidelidade a seu comando. Esse 
pode ser um momento impor-
tante para que Gladson veja real-
mente com quem pode contar no 
caminho de sua reeleição. Emis-
sários também tentam fortalecer 
sua base na Assembleia Legisla-
tiva, não sendo descartado que 
algumas acomodações políticas 
possam acontecer.

Governador antecipa retorno 
e desembarcou ontem à tarde 
para decisões firmes e ajustes

Jorge Viana participa
de debates na COP 26

Da Redação

O ex-senador Jorge Viana 
está em Glasgow, na Escó-
cia, para participar da COP 
26, Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas, a convite do IREE 
ECO, um centro de estudos 
dedicado a acompanhar e 
produzir análises sobre as 
principais questões da agen-
da ambiental do Brasil e do 
mundo. É o que ele expli-
cou em postagem nas redes 
sociais, com foto de almoço 
com integrantes da entida-
de e personalidades brasi-
leiras convidadas. Ele será o  
coordenador dos debates. 

Como postou em sua pá-
gina, “Chico Mendes sempre 

foi minha inspiração. Agora 
que já sentimos os efeitos 
das mudanças climáticas, 
o mundo inteiro discute 
como evitar o agravamento 
da crise que ameaça a vida 
na Terra”, escreveu.

Jorge criticou os negacio-
nistas no governo, que fize-
ram o Brasil chegar “muito 
mal” na Conferência. “Mas, 
mesmo com tantas crises, 
sou otimista com o futuro 
próximo”. Na postagem, 
de domingo, 7, ele aparece 
com Izabella Teixeira, a ex-
-ministra do meio ambiente 
dos governos Lula e Dilma, 
Ana Toni do Instituto Clima 
e Sociedade, e o fotógrafo e 
ambientalista Sebastião Sal-
gado. Governador Gladson Cameli fará a reintegração do cargo do procurador João Paulo Setti

Jorge Viana participa de conferência a convite do IREE ECO


