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BomDia
*Paulo Sérgio Pinheiro

Em 21 de novembro de 1910, irrompeu um movimento de 
revolta na Marinha brasileira. Liderados por João Cândido 
Felisberto, os marinheiros, na maioria negros, se rebela-
ram contra as chibatadas impostas pelos oficiais brancos. 
Durante quatro dias, quatro encouraçados apontaram seus 
canhões para a baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
O motim terminou com a promessa do presidente Hermes 
da Fonseca de proibir o castigo e anistiar os revoltosos. 
Mas o marechal não cumpriu sua palavra. João Cândido 
foi expulso da Marinha e condenado a dois anos de prisão 
na Ilha das Cobras. Morreu em 1969, na miséria. Em 2008, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu, por 
lei, anistia póstuma a João Cândido e demais participantes 
da revolta.
Qual foi o meu contentamento ao me dar conta de que a 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Fe-
deral aprovou o projeto de lei nº 340/18, propondo incluir o 
nome de João Cândido no livro que homenageia heróis e 
heroínas da pátria. Tendo o projeto sido aprovado naquela 
comissão, em caráter terminativo. Se não houver recur-
so requerendo exame no plenário, o projeto de lei seguirá 
para a Câmara dos Deputados.
Porém, todo aquele meu entusiasmo derreteu quando 
soube pelo jornalista Bernardo Mello Franco (O Globo, 
31/10), que a Marinha enviou uma nota aos senadores da 
República pressionando-os a não aprovar aquele projeto.
A nota começa com a conversa mole de que, depois de 
111 anos, “dificilmente podemos aquilatar, com precisão, 
as origens e desdobramentos daquela ruptura do princípio 
hierárquico”. Desde o clássico “A Revolta da Chibata”, em 
1959, de Edmar Morel (aliás, cassado pela ditadura, em 
boa parte por causa desse livro), a historiografia sobre o 
episódio é volumosa.
A Marinha insiste em condenar João Cândido e seus com-
panheiros por quebra de hierarquia. Prega ridiculamente 
que a reivindicação contra os castigos ilegais aos mari-
nheiros negros somente poderia ter ocorrido “com a devi-
da compreensão (sic) e respaldo dos superiores, por meio 
da argumentação e, sobretudo, do diálogo (sic) entre as 
partes”. É um delírio supor que poderia haver diálogo entre 
oficiais brancos (algozes) e marinheiros negros (castiga-
dos como escravos).
A nota continua numa escalada risível: “Quaisquer que te-
nham sido as intenções do sr. João Cândido Felisberto 
e dos demais que participaram da revolta, a fizeram sem 
esgotar outras formas de persuasão e convencimento”. 
Gostaria de saber a que formas de persuasão poderiam 
ter recorrido marinheiros negros açoitados às vezes com 
250 chibatadas.
Mínima concessão: “a Marinha reconhece que os castigos 
físicos aplicados na época não estavam corretos”. Mas 
argumenta que em outros países “esse tipo de punição 
nunca esteve associado a questões raciais ou quaisquer 
outras, senão ao mau comportamento”. A Marinha quer 
dissimular o racismo dos oficiais, que estava patente no 
método de punição (chibatadas) adotado.
Não importa que a Marinha negue que a Revolta da Chiba-
ta tenha sido um “ato de bravura”. Exaltar João Cândido, 
como assim decidiu o Senado Federal, contribuirá para a 
educação e a formação de uma sociedade democrática 
sem racismo. Esperemos, agora, que os deputados não 
se sintam pressionados por essa vergonhosa manifesta-
ção da Marinha brasileira.

*Paulo Sérgio Pinheiro é Membro da Comissão Arns e 
pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Vio-
lência (NEV/USP), foi coordenador da Comissão Na-
cional da Verdade (2013) e ministro da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos (2001-02, governo FHC)

Fim
O STF havia formado maioria, 

até ontem à noite, com seis votos a 
favor e um contra, ratificando de-
cisão da ministra Rosa Weber que 
bloqueou a liberação de emendas 
do tal orçamento paralelo. Isso sig-
nifica o freio também às chamadas 
“emendas do relator”, principal 
combustível político do governo 
federal para a cooptação de parla-
mentares e baú sem fundo de re-
cursos para a ação política do sena-
dor Marcio Bittar.

Secreto
Na verdade, orçamento secreto é 

um eufemismo para a velha e antiga 
tática do toma lá dá cá, do é dando 
que se recebe tão comum na políti-
ca. Serve para impulsionar políticos 
fiéis aos poderosos de plantão.   

Excrecência 
A colunista e economista Ana 

Clara Abrão do Estadão definiu 
bem em sua coluna de ontem.  “As 
emendas de relator são uma excres-
cência que faz emergir o que há de 
pior nos nossos políticos – naqueles 
que as distribuem e nos que se dei-
xam guiar por elas. Representam 
nosso esfacelamento institucional 
ao permitir, também por meio de-
las, que o Executivo delegue ao Le-
gislativo sua função de governar, 
enquanto este, embevecido pelo 
poder que lhe caiu no colo, abando-
na sua função de legislar em prol de 
todos. Cabe hoje ao Judiciário – ve-
jam só – intervir para tentar recolo-
car cada um no seu lugar.” É isso.

Reflexos
A ladainha agora será dizer que 

o Acre pode perder até R$ 1 bilhão 
com essa decisão. O argumento é 
sem sentido. É como dizer que o 
Estado precisa de recursos ilegais 
ou ilegítimos para seu desenvolvi-
mento. A função de qualquer par-
lamentar é lutar por verbas e in-
vestimentos para seu Estado, mas 
dentro do marco ético e legal. Isso 
é óbvio e deveria ser a norma, in-
felizmente tão vilipendiada nesses 
tempos conturbados. 

Plano B
O pior é saber que o Congresso 

já elabora alternativas para conti-
nuar com o mesmo processo, sob 
outra denominação, talvez “emen-
das de comissões”, com a mesma 
suposta legalidade. Quanto ao se-
nador Marcio Bittar, vai ter que dar 
um “cavalo de pau” em suas táticas 
e estratégias políticas.

Volta
O governador Gladson Came-

li deve assinar hoje a anulação do 
decreto de exoneração de João 
Paulo Setti da PGA. O governador 
se reuniu ontem com o staff estra-
tégico do governo para decidir essa 
e outras medidas para promover 
mudança de rotas em algumas po-
sições e para uma ação de redução 
de danos pela passagem tumultua-
da do vice Rocha pelo governo.

Convocação
Como resultado da reunião, 

Gladson determinou a convoca-

ção do cadastro reserva da po-
lícia Civil e do IDAF, medida 
que estava sendo ansiosamente 
aguardada. Mostra o senso do 
timming correto do governo em 
criar fatos positivos.

Dossiê e crime
Vivem-se tempos muito esqui-

sitos mesmo. À guisa de combate 
à corrupção, para tentar justifi-
car seus atos, o vice-governador 
Rocha cometeu um crime, uma 
fragorosa violação dos princípios 
que deveriam reger a administra-
ção pública. Publicou e distribuiu 
fartamente um suposto dossiê 
que deveria estar, como os do-
cumentos mesmo apontam, em 
rigoroso sigilo de Justiça. Isso é 
grave, muito grave. É crime.

E aí?
Na análise da documentação 

vazada, vê-se que a montanha pa-
riu um rato. O que existe são meras 
conjecturas, nenhuma conclusão, 
nenhuma acusação formal, ne-
nhuma prova. Supostas evidências 
que só existem na famosa música 
sertaneja com esse nome. A própria 
Polícia Federal se declinou de agir 
no caso. Tudo ainda em fase em-
brionária de apuração. Bola fora.

Candidatura
Foi só o presidente Bolsonaro 

anunciar a intenção de se filiar 
ao PL que os mais afoitos já co-
gitaram o lançamento de uma 
chapa puro sangue no Acre, ten-
do a deputada Mara Rocha como 
candidata do partido ao governo 
e com Márcia Bittar candidata ao 
Senado. Felizmente, vozes mais 
conscientes lembraram que não 
é assim, que há um longo cami-
nho a ser considerado. 

Bom senso
A própria deputada Mara Rocha 

lembrou que não pode existir cha-
pa de um só partido e que essa é a 
principal crítica que os ex-aliados 
fazem à possibilidade do governa-
dor fechar sua chapa apenas com o 
Progressistas. Seria fazer o que con-
denam no outro. Boa declaração.

Sem reação
A prefeitura ainda foi incapaz 

de apresentar contraproposta aos 
médicos do município para encer-
rar a paralisação da categoria. Uma 
inércia absoluta. Parece que todos 
estão esperando a chegada do pre-
feito a bordo de um rápido ônibus 
elétrico.

Transporte
Por falar nisso, a vereadora Mi-

chele Melo postou enquete que fez 
entre passageiros no Terminal Ur-
bano que arrasaram o transporte 
público na avaliação de sua efici-
ência. Prova de que reduzir tarifa 
sem melhoria do serviço serve para 
nada. Como devidamente alertado 
há tempos. 

Violência
O Observatório de Análises Cri-

minais do Núcleo de Apoio Técni-
co (NAT) do Ministério Público do 
Estado do Acre (MPAC), registrou 

no período de janeiro a outubro de 
2021, forte e expressiva uma queda 
nos índices de Mortes Violentas 
Intencionais (MVI) no Acre, da or-
dem de 37,3%. Além disso, ainda 
apontou leve redução nos índices 
de roubo em Rio Branco.

Positivo
Os números são positivos, dão 

alento à população assustada com 
a violência. Os números apontam 
que só a região do Alto Acre ainda 
permanece com índices preocu-
pantes. Parabéns aos responsáveis.

BBB
A Assembleia Legislativa está 

inaugurando moderno equipamen-
to de vídeo, coisa digna de BBB, com 
câmeras em cada local, em cada 
andar, com sistema inteligente de 
ação, à distância, um investimento 
de mais de R$ 1,5 milhão.

Equipamentos
Entre os equipamentos instala-

dos, Central de transmissão com câ-
maras PTZ (com funcionalidades e 
tecnologias em rede IP), robóticas, 
para o plenário e sala de comissões. 
A tecnologia PTZ significa Pan – 
Tilt – Zoom, que são as característi-
cas de movimentação da câme-
ra. Os recursos VPTZ utilizam as 
tecnologias mais recentes e em 
alta resolução para controle das 
câmeras de forma virtual, o que 
permite um software gerenciar 
a movimentação da câmera de 
forma rápida. Além disso, moni-
tores em todos os andares para 
acompanhamento das sessões e 
informações internas da Aleac 
e mesa de som digital que com-
porta todos os microfones e de 
mais qualidade no áudio. Um 
grande investimento.

Pesquisa 
O MDB realizou pesquisa em 

todo o Estado para se posicionar a 
respeito das próximas eleições. O 
que já vazou dos números foi a já 
esperada boa dianteira do gover-
nador Gladson Cameli, favorito à 
reeleição e o bom desempenho da 
deputada Jessica Sales na disputa 
para o Senado. 

Visita
O governo prepara para a próxi-

ma semana um mutirão de vistas 
às obras dos ramais em todos os 
municípios. Será um a grande pres-
tação de contas do que já foi feito e 
do que está em andamento. O go-
verno tem o que mostrar, o traba-
lho do Deracre é muito expressivo 
e será uma necessária avaliação das 
ações no ano, às vésperas do inver-
no amazônico. 

Exoneração
A professora Degmar Kinpara 

pediu exoneração do cargo de pre-
sidente do Instituto de Mudanças 
Climáticas. Alegou problemas de 
saúde, plenamente justificáveis. 
Sai da incômoda exposição que 
nomeação havia trazido para ela, 
uma profissional da mais alta qua-
lidade que foi alvo de maldosos 
comentários só porque é esposa do 
ex-candidato Minoru Knpara. Boa 
recuperação a ela.
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 da Revolta da Chibata

Rio Branco, quarta-feira, 10 de novembro de 2021
A Tribuna  visite www.atribuna.com  GERAL  3

Cezar Negreiros

Mais de 40% das famílias 
assistidas pelo Pro-
grama Bolsa Família 

(PBF) na capital acreana preci-
sam procurar os Centros de Re-
ferencias de Assistência Social 
(CRAS), veiculados a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos (SASDH), 
para atualização dos dados ca-
dastrais que pode assegurar a in-
clusão no Auxilio Brasil.

Acre conta com 90.230 famí-
lias assistidas pelo programa so-
cial do Ministério da Cidadania, 
mas o município de Rio Branco 
chega em torno de 26.230 famílias 
assistidas, enquanto Cruzeiro do 
Sul beira as 10.317 contemplados.

“A intenção do governo fede-
ral é zerar a fila de espera”, disse 
Samara Pisano, coordenadora 
dos Programas Bolsa Família e 
CadÚnico da SASDH. 

Quem não atualizou os dados, 
devem procurar um CRAS mais 
próximo da sua residência com 
os seguintes documentos: RG, 
CPF, título de eleitor, carteira de 
trabalho, certidão de casamento 
ou nascimento, certidão de nas-
cimento dos filhos e o CPF dos fi-
lhos, inclusive o comprovante de 
endereço. “Com essa documenta-
ção podemos fazer a inclusão ou a 
atualização do cadastro”, revelou.

A prefeitura de Rio Branco 
conta com oito CRAS instaladas 
nas regionais que atendem mais 
de 100 bairros, no horário das 8 
horas às 17 horas.  Esse progra-
ma assistencial injetava  mais de 
R$200 mil na economia acreana 
todos os meses, pois cada família 
contemplada recebia uma mé-
dia  de renda mensal que variava 
entre R$ 200,00 ou R$ 300,0; R$ 
700,00 ou R$ 800,00. Confira os 
locais que devem ser procurados: 
CRAS São Francisco, localizado 
na rua Joaquim Macedo, nº  26, 
São Francisco. (Antigo Posto de 
Saúde) (3224-5874); CRAS Ca-
lafate: Estrada do Calafate, nº 
3937, bairro Waldemar Maciel 
(Próximo ao posto de gasolina) 

(3225-5173); CRAS Sobral, na  rua 
Oswaldo de Andrade, nº 258, So-
bral (atrás do restaurante Popu-
lar) (3225-0787); CRAS da Cidade 
do Povo, localizado na rua Padre 
João, Q10, no bairro Cidade do 
Povo (99932-7678); CRAS do Tan-
credo Neves, que fica na rua Anto-
nio Pessoa Juca, nº 810, Tancredo 
Neves (Após antigo box da PM), 
(3228-1234); CRAS Santa Helena: 
Rua Monte Sina, SN, Santa Helena 
(Em frente ao posto de saúde do 
Santa Helena), (3221-8311); CRAS 
Manoel Julião, na rua Tâmisa, 96, 
Residencial Iolanda (Rua atrás 
do supermercado Pague Pouco) 
(3229-1061). O contato do Auxílio 
Brasil no seguinte número: 3211-
2080/0800-6422081

Atendimentos para atualização cadastral são feitos em CRASs

Auxílio Brasil: mais de 
10,4 mil precisam fazer 
cadastro em Rio Branco

Cerca de 85 mil segurados do 
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) que recebem o benefí-
cio por incapacidade temporária 
(antigo auxílio-doença) podem 
ter o benefício suspenso até a pró-
xima quinta-feira (11). Eles foram 
convocados pela operação pente-
-fino do órgão para fazerem perí-
cia médica a fim de verificar pos-
síveis irregularidades.

Em 27 de setembro, o INSS 
convocou 95.588 segurados para 
agendarem perícia médica até 11 
de novembro. Segundo o órgão, 
até agora somente 10.397 marca-
ram o exame, com 85.191 passíveis 

de perderem o auxílio de incapa-
cidade temporária.

A relação completa dos convo-
cados pode ser consultada no Diá-
rio Oficial da União. Desde julho, 
o órgão está enviando cartas a 170 
mil segurados. As perícias come-
çaram em agosto. Quem recebe a 
notificação tem 30 dias, a contar 
da data de recebimento informa-
da pelos Correios, para agendar o 
procedimento.

De acordo com o INSS, as pes-
soas convocadas por meio do Di-
ário Oficial não foram localizadas 
nos endereços da base de dados 
do órgão ou receberam a carta de 

notificação, mas não marcaram a 
perícia médica.

O exame pode ser marcado de 
três formas: pelo aplicativo Meu 
INSS, pela central de atendimento 
135 ou pela página do INSS na inter-
net. O beneficiário deve levar os se-
guintes documentos no dia da perí-
cia: carteira de identidade, Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), exames 
médicos recentes que comprovem 
a incapacidade de trabalhar e lau-
do com nome do médico, registro 
no Conselho Regional de Medicina 
(CRM), código da doença/CID (clas-
sificação internacional de doenças) 
e a descrição da doença.

Cerca de 85 mil pessoas podem 
ter benefício do INSS suspenso

Beneficiários precisam fazer perícia médica para continuarem a receber aposentadorias

Nesta segunda feira (8), poli-
ciais civis investigadores foram 
informados, através de uma de-
núncia anônima, que um carrega-
mento de drogas estaria chegando 
a Tarauacá, vindo do município 
de Cruzeiro do Sul. Logo foi mon-
tada uma equipe no sentido de 

identificar a pessoa que estaria 
transportando a droga.

Em menos de 20 minutos os 
policiais obtiveram êxito na ação, 
retirando de circulação mais de 1 
kg de maconha prensada, dinhei-
ro e efetuando a prisão de uma 
mulher que transportava a droga.

Polícia Civil prende mulher 
com 1kg de maconha

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) instaurou inquéri-
to civil público para apurar 
omissão dos entes federados 
a respeito da publicização dos 
arquivos vinculados aos ór-
gãos de repressão política no 
estado do Acre.

Segundo o procurador 
Regional dos Direitos do Ci-
dadão Lucas Costa Almei-
da Dias, responsável pelo 
procedimento, a Comissão 
Nacional da Verdade reco-
mendou que, no âmbito dos 
estados brasileiros, deve ha-
ver a localização e abertura 
dos arquivos dos órgãos vin-
culados à repressão política, 
em especial os acervos dos 
departamentos ou delega-
cias de ordem política e so-
cial (DOPS), promovendo 
seu recolhimento e trata-
mento técnico nos arquivos 
públicos e sua disponibili-
zação no banco de dados do 
Arquivo Nacional. 

Como providências ini-
ciais do inquérito, foram en-
viados ofícios ao secretário 
de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública do Acre e ao 
comandante do 4º Batalhão 
de Infantaria de Selva (BIS) 
requisitando informações 
sobre a guarda (localização e 
manutenção) e se há dispo-
nibilização ao público dos 
dados e arquivos dos órgãos 
vinculados à ditadura militar, 
em especial os acervos dos de-
partamentos ou delegacias de 
ordem política e social (Dops) 
no estado.

O inquérito tem, ainda, 
um outro objetivo, segundo 
o MPF: a promoção da mis-
são da Justiça de Transição, 
que é o fortalecimento do 
Estado Democrático de Di-
reito, com o aprimoramento 
das garantias fundamentais  
para que não se voltem a re-
gistrar violações em massa 
aos direitos humanos.

MPF: inquérito apura 
omissão estatal sobre 
transparência de órgãos

Ciretrans e unidades do 
Detran na capital passam 
a atender sem agendar

Unidades do Detran em Rio Branco, que não necessitam de agen-
damento

Vistoria – Travessa Caramuru, 113, 7º BEC.

Parqueamento – Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Vila 
Ivonete.

Serviços de veículos – Avenida Nações Unidas, 2710, Estação 
Experimental.

O Departamento Estadual 
de Trânsito do Acre (Detran/
AC) informa à população do 
Acre que a partir do próximo 
dia 17 de novembro, passará 
a atender ao público, sem a 
necessidade de agendamento, 
em todas as Circunscrições Re-
gionais de Trânsito (Ciretrans) 
do interior,  e nas unidades de 
Vistoria, Parqueamento e Veí-
culos, em Rio Branco.

A medida se deve em vir-
tude do retorno gradual das 
atividades, tendo em vista que 
os casos de Covid-19 no Acre 
reduziram com o avanço da 
vacinação.

 “A nossa intenção é de 
proporcionar um serviço 
público de qualidade à po-
pulação de nosso estado e 

atender toda a demanda re-
primida do período pandê-
mico”, declarou a presiden-
te do Detran/AC, Taynara 
Martins.

A unidade do Detran 
Sede, localizada na Avenida 
Ceará, continua com o aten-
dimento agendando,  com 
exceção do recebimento de 
pedidos de junta médica e 
entrega da habilitações,  e o 
Detran OCA, localizado no 
Centro de Rio Branco, tam-
bém irá atender mediante 
data marcada.  O agenda-
mento deve ser realizado no 
site do órgão, no endereço 
www.detran.ac.gov.br.

O horário de funcionamen-
to de todas as unidades do De-
tran segue de 7h30 às 13h30.
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Governador convoca
aprovados em concursos 
da Polícia Civil e do Idaf
De volta à rotina normal 

dos trabalhos, já no exer-
cício das funções em seu 

escritório, o governador do Acre, 
Gladson Cameli, se reuniu com sua 
equipe na tarde desta terça-feira, 9, 
para determinar a convocação de 
aprovados no cadastro de reserva 
dos concursos do Instituto de De-
fesa Agropecuária e Florestal (Idaf) 
e Polícia Civil do Acre (PC/AC).

Participaram da reunião os 
secretários Rômulo Grandidier, 
da Casa Civil e o secretário de 
articulação, Alysson Bestene. O 
chefe de gabinete, José Messias 
e também o chefe da Casa Mili-
tar, Amarildo Martins, além da 
coordenadora da Casa Civil, Sil-
vania Pinheiro e o procurador 
João Paulo Setti, que deverá ser 
reintegrado ao cargo de procu-
rador Geral do Estado (PGE) já 
nesta quarta-feira, 10.

“Estou cumprindo com o que 
prometi em mais uma demons-
tração de compromisso com as 
categorias profissionais do nosso 
estado. Nesta quarta-feira, ama-
nhece no Diário Oficial, a lista 
com os convocados do cadas-
tro de reserva da Polícia Civil e 
também Idaf, dando reforço ao 
quadro de servidores efetivos e 
garantindo a continuidade dos 

serviços públicos à população do 
estado”, destacou o governador.

Mesmo perante uma crise fi-
nanceira global, desencadeada 
pela pandemia no novo corona-
vírus, o governo do Acre tem de-
monstrado eficiência na gestão 
pública, não medindo esforços 
para se manter dentro dos limites 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), e convocando novos servi-
dores públicos, sem comprometer 
a folha de pagamentos.

Só na administração de Glad-
son Cameli, já foram 1,6 mil con-
vocados, nas áreas da segurança 
pública, saúde e educação, hon-

rando os candidatos que pres-
taram concurso público e espe-
ravam o ingresso nas fileiras do 
cadastro de reserva.

“Enquanto alguns criticam, 
estamos trabalhando e mostran-
do resultado. A convocação do 
cadastro de reserva do Idaf e da 
Polícia Civil demonstra respeito 
com a população e com os servi-
dores que confiaram no compro-
misso firmado pelo governador 
Gladson Cameli. Para o próximo 
ano, teremos mais concursos pú-
blicos para anunciar”, falou o se-
cretário de articulação do gover-
no, Alysson Bestene.

Gladson fez anúncio após reunião com equipe

Com o objetivo de incentivar 
projetos públicos e privados de 
Redução das Emissões por Des-
matamento e Degradação Flores-
tal (REDD+) e da bioeconomia, o 
governo do Acre concedeu nesta 
terça-feira, 9, o Selo Acre Sisa de 
Sustentabilidade e Serviços Am-
bientais ao Departamento de 
Negócios Energia Estratégica In-
dustrial (BEIS), do Reino Unido. A 
entrega da insígnia foi realizada na 
sala de reuniões do Consórcio dos 
Governadores da Amazônia, na 
manhã desta terça-feira, 9, na 26ª 
Conferência das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (COP26),  
em Glasgow (Escócia).

O Selo constitui numa platafor-
ma de reconhecimento de projetos 
que contribuem para a manuten-
ção e a ampliação da oferta dos ser-
viços ambientais de forma integra-
da e sustentável contribuindo para 
fomentar uma economia de baixo 
carbono.

Atualmente, o governo do Acre 
executa uma série de iniciativas 
no âmbito do Sistema de Incenti-
vo aos Serviços Ambientais (Sisa) 
com o apoio financeiro do Pro-
grama REDD Early Movers (REM), 
considerado o primeiro programa 
jurisdicional no mundo, financia-
do por meio do Banco alemão de 
Desenvolvimento KfW, e, nesta 
segunda fase, conta com a contra-
partida do Reino Unido.

O secretário de Estado de Meio 
Ambiente e das Políticas Indígenas 

COP 26: governo concede Selo Acre de
Sustentabilidade e Serviços Ambientais

(Semapi), Israel Milani, represen-
tando o governador Gladson Ca-
meli, disse que o Selo simboliza 
um reconhecimento aos parcei-
ros do Reino Unido pela impor-
tante contribuição financeira 
para continuidade da segunda 
fase do programa.

 “Esses investidores nos ajudam 
a fomentar o desenvolvimento 
sustentável no estado. Eles garan-
tem recursos que permitem a im-
plementação de políticas públicas 
estaduais voltadas para agricultura 
familiar de baixas emissões e ter-
ritórios indígenas. Nosso gover-
nador Gladson Cameli não tem 
medido esforços para levarmos 
oportunidades de melhoria de ren-
da a milhares de famílias que cui-
dam de nossas florestas”, enfatizou 
o secretário.

A chefe do BEIS, Felicity Le 

Quesme, externou os agradeci-
mentos a comitiva acreana em 
Glasgow pelo importante reco-
nhecimento. “Nos sentimos honra-
dos e agradecemos muito. É muito 
bom saber que estamos ajudando a 
fomentar a economia de baixo car-
bono no Acre, garantindo seguran-
ça alimentar, agricultura familiar e 
assim melhorando a vida das popu-
lações tradicionais e povos indíge-
nas”, pontuou Le Quesne.

Participaram ainda do encon-
tro o procurador do Estado, Érico 
Barboza, a coordenadora do Pro-
grama REM e assessora da presi-
dência do Instituto de Mudanças 
Climáticas do Acre (IMC), Nesia 
Moreno, a diretora Técnica da 
Casa Civil, Aline Albuquerque e a 
assessora especial de Clima da Em-
baixada do Reino Unido no Brasil, 
Bruna Cerqueira.

Selo foi entregue ao BEIS, do Reino Unido, durante encontro

Dando seguimento ao seu II 
ciclo de palestras, a Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag), por meio do Departamen-
to de Capacitação do Servidor (De-
cap), realiza a palestra com o tema 
“A importância das Práticas Inte-
grativas Complementares – PICs 
nas sequelas da Covid”. O evento 
será realizado na quarta-feira, 10 de 
novembro, às 15h por meio da pla-
taforma Go To Webinar.

As Práticas Integrativas Com-
plementares (PICs) são iniciativas 
terapêuticas baseadas em conhe-
cimentos tradicionais, trazendo 
uma visão diferente da medicina 
tradicional, porém, sem jamais 
substituir o tratamento conven-
cional, agindo como um elemento 
auxiliar no tratamento principal 
das doenças. As PICs possuem uma 
ênfase no autocuidado, na escuta 
acolhedora do paciente e no víncu-
lo terapêutico entre o profissional 
de saúde e a pessoa que busca ajuda.

A palestra será ministrada 
pela pedagoga e biomédica Karen 
Christine Ferreira da Silva. Forma-
da em Pedagogia pela Universi-
dade Federal do Acre (Ufac), e em 

Biomedicina pela Faculdade Meta 
(Fameta). Karen também possui 
pós-graduação em Acupuntura 
e Medicina Tradicional Chinesa. 
Atualmente trabalha com as PICs 
na Divisão de Qualidade de Vida e 
Bem-Estar na Secretaria de Estado 
de Educação e Esporte (SEE).

“As práticas integrativas com-
plementares já estão sendo traba-
lhadas em várias unidades de saú-
de e até em clínicas particulares 
para que as pessoas consigam se 
recuperar das sequelas da Covid-19 
o mais rápido possível”, afirma Ka-
ren Christine.

A palestra é voltada aos servi-
dores do Estado que devem ma-
nifestar interesse por meio de ins-
crição que pode ser realizada no 
link: http://servicos.seplag.ac.gov.
br/capacitacao/course/view.
php?id=132. Todos os participan-
tes receberão certificação.

Para quem não é servidor 
público e deseja acompanhar a 
apresentação, o link https://at-
tendee.gotowebinar.com/regis-
ter/8546468016184327949 dá aces-
so à palestra no dia, porém sem a 
certificação.

Seplag faz palestra
sobre práticas terapêuticas 
para tratar sequelas

Os diretores escolares da rede 
estadual de Rio Branco começaram 
a semana recebendo orientações 
acerca do monitoramento da sín-
drome gripal e possíveis casos sin-
tomáticos de Covid-19 em escolas.

Com a intenção de propor-
cionar aos estudantes o retorno 
seguro das atividades escolares, os 
técnicos da Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa) estiveram no 
auditório da SEE, nesta segunda, 
8, apresentando os protocolos de 
segurança que devem ser seguidos 
pelas escolas. 

A secretária de Estado de Edu-
cação, Socorro Neri, agradeceu 
à Prefeitura de Rio Branco pelo 
apoio prestado neste momento 
de retomada das aulas presenciais. 
“Nós precisamos garantir que a re-
tomada do ensino presencial se dê 
sem nenhum atropelo e sem avan-
ço no número de notificações de 
Covid-19 no nosso estado”. 

Todos os alunos e profissionais 
escolares terão a temperatura cor-
poral aferida e serão questionados 
sobre a presença de sintomas de 
gripe na entrada da unidade esco-
lar. Aquele que apresentar tempe-
ratura igual ou maior que 37,8°C 
e/ou sintomas de gripe deverá ser 
orientado a procurar atendimento 
médico. 

Durante as atividades, se o alu-
no ou profissional apresentar sin-
tomas como tosse seca, coriza, dor 
de garganta, congestão nasal, falta 
de ar, dor de cabeça, dores no cor-
po, diarreia, diminuição no olfato 
e paladar, deverá ser isolado em 
ambiente apropriado. 

No caso de aluno que apresente 
algum destes sintomas, os pais ou 
responsáveis devem ser chamados 
imediatamente e serem orientados 
a procurarem atendimento médi-
co. Já o profissional deve ser afas-
tado do local de trabalho imedia-
tamente e também ser orientado a 
procurar atendimento médico. 

Todos os casos identificados no 
processo  de triagem deverão ser 
registrados no formulário de mo-
nitoramento disponibilizado às 
escolas pela Semsa. Não havendo 
casos suspeitos durante a semana, 
deverá ser feita uma notificação 
negativa. 

Quanto ao isolamento seguro, 
o período de incubação da Co-
vid-19 é estimado de um a 14 dias, 
com mediana entre cinco e seis 
dias, desde a exposição ao vírus e o 
início dos sintomas. 

Para aquelas pessoas que tive-
ram contato desprotegido com 
casos confirmados de Covid-19 e 
estejam assintomáticos, o período 
de isolamento é de 10 dias. 

Em casos confirmados e que 
apresentem quadro de leve a mo-
derado, ou mesmo aqueles que 
apresentem sintomas de síndrome 
gripal, o afastamento é de 10 dias, 
desde o início dos sintomas, com 
pelo menos 24 horas sem febre 
(sem uso de antitérmico) e melho-
ra dos sintomas. 

Já os casos graves que passa-
ram por internação hospitalar, 
o isolamento é de 20 dias, desde 
o início dos sintomas, e também 
pelo menos 24 horas sem febre 
(sem uso de antitérmico) e me-
lhora dos sintomas.

Diretores recebem
orientações de protocolos 
de monitorammento
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Operação Open Source II: 
preso grupo que promovia 
facção nas redes sociais
Nesta terça-feira, 09, o Minis-

tério Público do Estado do 
Acre (MPAC), por intermé-

dio do Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), e a Polícia Militar prende-
ram 12 pessoas em Rio Branco, Por-
to Acre e Santa Rosa do Purus. In-
vestigações do Gaeco apontaram 
que elas utilizavam as redes sociais 
para promover uma organização 
criminosa com atuação nacional.

Trata-se da segunda fase da Ope-
ração Open Source, que envolveu, 
além de promotores de Justiça, 
cerca de 100 policiais militares. 
Foram cumpridos 28 mandados 
de prisão e de busca e apreensão, 
tendo sido determinada, ainda, 
pelo Juízo da Vara de Delitos de 
Organização Criminosa a preser-
vação dos perfis e postagens.

“Não se trata apenas de uma 
mera promoção da organização 
criminosa nas redes sociais, pois 
esses indivíduos fazem parte da 
facção, exercendo diversas fun-
ções. Entre os presos, nós temos 
os que praticam os crimes de 
tráfico de drogas, assalto e ho-
micídio”, ressaltou o promotor 
de Justiça Bernardo Albano, co-

ordenador-adjunto do Gaeco.
Foram apreendidos celulares, 

anotações e dois pés de maco-
nha. “O material apreendido 
hoje será objeto de novas inves-
tigações e irão, certamente, sub-
sidiar operações futuras contra 
o crime organizado e, com isso, 
aumentar a sensação de segu-
rança da população”, informou 
o comandante da PM, coronel 

Paulo Cesar Gomes da Silva.
A operação foi denominada 

Open Source porque a investiga-
ção obteve êxito em cruzar ele-
mentos captados em fontes aber-
tas, notadamente redes sociais, e 
publicações realizadas pelos inves-
tigados com outros elementos de 
prova. Na primeira fase, realizada 
em maio deste ano, 28 integrantes 
da mesma facção foram presos.

Cerca de cem policiais cumpriram mandados de prisão

A Polícia Militar informou 
que foi acionada pela própria 
mulher do suspeito, que alegou 
ter sido agredida e que depois 
disso Barbosa começou a amea-
çar os irmãos armado com uma 
faca. A confusão teria começado 
enquanto os envolvidos conver-
savam em frente a uma quadra.

Nadson Barbosa, de 23 anos, 
morreu na manhã de segunda-fei-
ra (8) após ser alvejado por um tiro 
na tarde de domingo (7) ao tentar 
agredir policiais que haviam sido 
acionados para atender a ocorrên-
cia registrada como tentativa de 
homicídio e ameaça na rua Bio-
nor dos Santos, na cidade de Porto 
Walter, no interior do Acre.

A Polícia Militar informou que 
foi acionada pela própria mulher 

do suspeito, que alegou ter sido 
agredida e que depois disso Barbo-
sa começou a ameaçar os irmãos 
armado com uma faca. A confusão 
teria começado enquanto os en-
volvidos conversavam em frente a 
uma quadra.

Ao avistar os policiais, o sus-
peito entrou no quintal de uma 
casa, descendo até um terreno 
baldio, onde ficou escondido. Os 
policiais então entraram na mata 
e acharam o suspeito deitado no 
chão. Ao receber voz de prisão, 
Barbosa não obedeceu a ordem 
e correu com a faca na mão em 
direção a um dos policiais e foi 
quando a guarnição disparou e o 
tiro atingiu o tórax do suspeito.

“Vale ressaltar que a arma de 
fogo era o único meio disponível 

naquele momento para repelir a 
injusta agressão, não tínhamos 
disponível Spark ou Taser (arma 
de choque) com cartucho, pois 
ambas estão sem cartuchos. Foi 
realizado um único disparo de 
arma de fogo que atingiu o autor 
na região do abdômen. A Polícia 
Civil recolheu a faca utilizada 
pelo autor, que se encontra na 
Delegacia”, alega a PM.

A direção do hospital de 
Porto Walter confirmou que o 
suspeito seria transferido para 
Cruzeiro do Sul, mas teve com-
plicações e parada cardíaca, sen-
do atestada a morte na manhã 
de segunda. Tenatamos ouvir 
a Polícia Civil para saber como 
será a condução do inquérito, 
mas não obtivemos retorno.

Ameaça de execução familiar 
leva polícia alvejar trabalhador

Da Redação

O deputado estadual Luiz Gon-
zaga (PSDB), primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa do Acre, 
reuniu-se na segunda-feira (8) com 
o diretor geral do Deracre, Petrônio 
Antunes. Os dois debateram a desti-
nação de novas emendas e a situa-
ção das já liberadas para os serviços 
de manutenção de ramais e estra-
das que estão sendo realizados nos 
municípios acreanos. O deputado 
acertou novas visitas técnicas às 
obras para verificar seu andamento.

Em 2021, o deputado destinou 
emendas para vários municípios 

ficando a cargo do Deracre reali-
zar trabalhos de manutenção e 
abertura de ramais, construções 
de pontes e limpezas de rios e iga-
rapés, além de recursos para manu-
tenção de máquinas e compra de 
combustível.

Gonzaga vem acompanhan-
do a execução para comprovar 
se os recursos destinados por ele 
estão sendo bem aplicados na 
zona rural. O parlamentar defen-
de o uso de investimentos públi-
cos no interior do estado para 
melhorar a vida do produtor ru-
ral no transporte e escoamento 
da produção agrícola.

“A melhoria de ramais e es-
tradas, assim como a limpeza de 
rios e igarapés, é de suma impor-
tância para facilitar a vida do 
homem do campo e ribeirinhos. 
É dessa forma que o Estado pode 
ajudar essas pessoas a garantirem 
emprego e renda para sustentar 
suas famílias”, disse o deputado. 
O deputado Gonzaga, assim, tem 
acompanhado e comprovado a 
execução correta e eficiente por 
parte do Deracre. Desta forma, de-
bateu com o diretor presidente do 
Deracre Petrônio Antunes novas 
emendas para ajudar ainda mais 
os produtores rurais.

A Defensoria Pública do Acre 
começa a agendar o atendimento 
presencial por meio de platafor-
ma online, que estará disponível 
a partir desta quarta-feira, dia 10, 
no site da instituição de segunda 
a sexta-feira, no horário de 7h00 às 
11h00. O sistema de agendamento 
será aberto todas as segundas-feiras 
e ficará disponível até que as vagas 
para a semana seguinte sejam pre-
enchidas. 

Esta semana, excepcionalmen-
te por causa dos feriados da Pro-
clamação da República, em 15 de 
novembro, e do Tratado de Petró-
polis, transferido do dia 17 para o 
dia 16, os atendimentos serão agen-
dados para datas a partir do dia 17 
de novembro.

O atendimento presencial 
abrangerá inicialmente as defen-
sorias do Atendimento Cível Ini-
cial, Central de Alimentos, Subnú-
cleo de Saúde e da Execução Penal 
na sede da Defensoria Pública em 
Rio Branco como também nas uni-
dades de Tarauacá, Feijó, Cruzeiro 
do Sul, Sena Madureira, Senador 
Guiomard, Capixaba, Brasileia e 
Epitaciolândia. Nos municípios 
de Bujari, Porto Acre e Assis Brasil, 
a oferta dos serviços se dará unica-
mente de forma virtual pelo chat 
de atendimento.

O atendimento presencial 
estava sendo efetuado excepcio-
nalmente para demandas urgen-
tes com a anuência do defensor 
público desde agosto, quando foi 
publicada a Portaria Conjunta nº 
01/2021, que dispunha sobre o 
retorno gradual e presencial de 
assessores jurídicos e servidores 
no âmbito da Defensoria Pública 
respeitando as diretrizes do Co-
mitê de Acompanhamento Espe-
cial da Covid-19.

Tutorial 
Para ser atendido nas unidades 

da Defensoria Pública de forma 
presencial, o usuário deverá preen-
cher o pré-cadastro, descrever a de-
manda e aguardar a confirmação 
por mensagem de SMS, que deverá 
conter a data e o horário do aten-
dimento. É importante informar 
um número de telefone ativo para 
receber a confirmação. 

“Tanto o atendimento on-
line como o presencial rea-
firmam o compromisso da 
instituição para garantir e pro-
mover o acesso à Justiça. Ti-
vemos todo o cuidado para o 
cumprimento das medidas de 
prevenção à covid-19, confor-
me as orientações do Comitê 
de Acompanhamento para ofe-
recer segurança não só à popu-
lação usuária, mas também aos 
nossos servidores”, explica a de-
fensora-geral, Simone Santiago. 

No dia do atendimento, o usuá-
rio deverá apresentar a carteira de 
vacinação para comprovar que já 
recebeu as duas doses da vacina ou 
a dose única. Para quem não pu-
der comprovar a imunização será 
ofertado o atendimento virtual. 

Todas as orientações sobre o 
agendamento e o atendimento 
presencial estarão disponíveis 
no site da instituição (www.
defensoria.ac.def.br). O usuário 
pode acessar diretamente o link 
https://agendamento.ac.def.br a 
partir desta quarta-feira, dia 10. 
Mais informações sobre o retor-
no gradativo do atendimento 
presencial, entre outras orienta-
ções, podem ser conferidas pelos 
canais da instituição nas redes 
sociais Facebook (Defensoria Pú-
blica do Acre), Instagram e Twit-
ter (@defensoria_acre).

Defensoria Pública inicia 
agendamento online 
para atendimento

O Ministério Público Federal 
(MPF) recorreu da sentença da Jus-
tiça Federal do Acre que condenou 
Temístocles Barbosa Freire, Gilvan 
Souza Nunes, Sinézio Adriano de 
Oliveira Júnior, Gisleno José Oli-
veira de Araújo Sá, Sebastião Júnior 
de Oliveira Costa, Gilson Doria de 
Lucena Júnior, Reginaldo Ribei-
ro da Silva e Gersildo dos Santos 
Araújo por crimes contra a fauna 
pela morte de animais silvestres na 
zona rural no estado do Acre. 

Segundo o MPF, há provas 
suficientes de que ocorreram 
mais eventos de caça do que foi 
considerado pela Justiça ao sen-
tenciar o caso, o que justificou o 
recurso de apelação. Além disso, 
para o MPF, em ao menos uma 
das caçadas reconhecidas pela 
justiça, a pena fixada merece ser 
aumentada em razão da quanti-
dade de animais mortos, sendo 
este um parâmetro que torna o 
crime mais grave. 

O MPF também quer que a Jus-
tiça reforme a sentença para con-
denar todos os acusados pelo cri-
me de associação criminosa, tendo 
em vista a prova de que as caçadas 
não eram eventos isolados e que o 
grupo era voltado para o propósi-
to específico de promover caças, 
mediante o compartilhamento 
de informações, técnicas, cães de 
caça, etc.

O MPF questiona, ainda, a 
absolvição de dois dos réus acu-
sados pelos crimes de depósito 
de produtos oriundos da fauna, 
considerando que um suposto 
pagamento de multa administra-
tiva aplicada pelo Ibama já seria 
suficiente para a reprovação da 
conduta. Com base na própria 
Constituição Federal, o MPF tam-
bém recorreu desta absolvição.

A apelação interposta pelo MPF 
deverá ser encaminhada ao Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, 
em Brasília.

MPF recorre da sentença 
que condenou caçadores de 
onças e animais silvestres

Deputado Luiz Gonzaga acompanha 
obras e vai destinar mais emendas
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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 01 

 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021 – CPL 01  

 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre, comunica 
aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS nº 016/2021 – CPL 01/PMRB, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE, 
para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, 
Processo CPL 01/PMRB N°. 197/2021, fica prorrogada para o dia 26 de novembro de 2021 
às 08h30min (oito horas e trinta minutos), e as datas de retiradas do edital serão do dia 
11/11/2021 a 25/11/2021.  
 
 

Rio Branco – Acre, 09 de novembro de 2021. 
 

 
Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz  

Presidente da CPL 01/PMRB 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 02 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 
Processo administrativo n° 204/2021. Pregão Eletrônico SRP n° 077/2021 – 
Comissão Permanente de Licitação 02. Tipo: Menor preço por item. Objeto: 
Aquisição de Calcário Dolomítico para atender as demandas a serem realizadas 
através da Diretoria de Apoio à Agricultura Familiar da Secretaria Municipal de 
Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico – SAFRA. Data e local de 
Abertura: dia 24/11/2021, às 10h15min, 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 906670 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. 
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Aruza de Abreu Sarkis 
Pregoeira 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 
  

 
Processo administrativo n°: 193/2021. Pregão Eletrônico SRP n° 078/2021 – 
Comissão Permanente de Licitação 02. Tipo: Menor preço por item. Objeto: para 
eventual e futura fornecimento de materiais para sinalização viária (solvente, tintas 
para demarcação viária, Segregadores e Tachões, para atender as necessidades da 
Sede da RBTRANS. Data e local de Abertura: dia 26/11/2021, 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 11 de novembro 
de 2021, através www.licitacoes-e.com.br,  nº 906798 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. 
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Maria Cristina Soares Rocha 
Pregoeira da CPL 02/PMRB 

Decreto Municipal n° 662/2021 
  
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MUDANÇA DE ESTATUTO E FORMAÇÃO 
DA COMISSÃO ELEITORAL

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do 
Acre - SINJAC, com CNPJ sob o nº 04.582.250/0001-38, 
na Avenida Getúlio Vargas, 130, Galeria Daniele, Centro, 
Rio Branco, AC, CEP 69900-660, Estado do Acre, por seu 
presidente abaixo assinado, nos termos do artigo 88º do 
estatuto social da entidade, convoca todos os seus asso-
ciados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
que será realizada no dia 17 de novembro de 2021, às 
19h, em primeira convocação, ou às 19h30min, em segun-
da e última convocação, no auditório da Prefeitura Munici-
pal de Rio Branco - Acre, para discutir e deliberar acerca 
da seguinte Ordem do dia:

1) Mudança no Estatuto do Sindicato
2) E eleição dos membros da Comissão Eleitoral que 

coordenará e conduzirá o Processo Eleitoral para eleição 
da nova Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Estado do Acre - SINJAC, para o 
triênio 2022/2024, conforme artigo 88º do estatuto social 
da entidade. 

Rio Branco - Acre, 09 de novembro de 2021.

Victor Augusto Nogueira de Farias
Presidente

Na expectativa do Auxílio Brasil, capitais 
têm filas para inscrição no Cadastro Único
Postos do Cadastro 

Único em pelo me-
nos três capitais re-

gistraram longas filas entre 
quinta (4) e segunda-feira 
(8). A inscrição ou atualiza-
ção na base de dados é um 
dos requisitos para recebi-
mento do Auxílio Brasil, 
substituto do Bolsa Família.

A alta procura se inten-
sificou desde o fim de ou-
tubro, quando o governo 
anunciou o fim do Bolsa 
Família e intensificou as 
discussões do Auxílio Brasil, 
que foi regulamentado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) nesta segunda.

No Recife, as longas filas 
começaram já na sexta-feira 
(5), com centenas de pessoas 
em frente à unidade locali-
zada no centro da cidade. 
Pessoas presentes relataram 
que havia inclusive venda 
de lugares nas filas.

No local de atendimento 
na Rua do Imperador, uma 
das principais do centro da 
capital pernambucana, são 
distribuídas 60 senhas por dia. 
As entradas acabaram em cer-
ca de dez minutos na sexta.

O novo programa de 
transferência de renda vai 

usar a base de dados do 
Cadastro Único, que é do 
governo federal. Mas a ins-
crição na plataforma é de 
responsabilidade da prefei-
tura de cada município.

Em Belém, no Pará, as 
longas filas começaram na 
sexta no Centro de Refe-
rência e Atenção Social do 
bairro Guamá. Muitas pes-
soas ficaram aglomeradas e 
reclamaram do número de 
senhas para atendimento 
na sexta.

Em Ananindeua, na 
Grande Belém, a espera es-
tava tão demorada que pes-
soas interessadas desistiram 
de ficar na fila na quinta-
-feira (4).

Na Bahia, populares 
passaram a noite da quarta 
para a quinta passada em 
frente ao ponto do bairro 
da Barroquinha, em Salva-
dor. Alegando número re-
duzido de senhas, as pessoas 
montaram acampamentos 
para conseguir as primeiras 
vagas de atendimento na 
manhã seguinte.

Para tentar contornar 
os transtornos, a Prefeitu-
ra de Salvador ampliou de 
200 para 1.200 o número de 

atendimentos diários de se-
gunda a sexta-feira.

A ideia do governo fe-
deral é seguir o mesmo ca-
lendário de pagamentos do 
Bolsa Família.

O governo Bolsonaro 
quer viabilizar um benefí-
cio de ao menos R$ 400 até 
dezembro de 2022, ano elei-
toral. Para isso, precisa que o 
Congresso Nacional aprove 
a PEC do Calote, que já rece-
beu aval da Câmara dos De-
putados em primeiro turno.

A Proposta de Emenda à 
Constituição dribla o teto 
de gastos para que o gover-
no aumente o Auxílio Brasil.

Apesar da procura das fa-
mílias, a obrigatoriedade de 
atualização no CadÚnico 
está suspensa desde o início 
da pandemia e assim segui-
rá pelo menos até janeiro. 
Isso porque o governo pror-
rogou a medida em outu-
bro por mais 120 dias.

No entanto, o usuário 
precisa ter seus dados no 
Cadastro Único para rece-
ber o Auxílio Brasil.

O Auxílio Brasil começa 
a ser pago neste mês e terá 
três eixos básicos. O Be-
nefício Primeira Infância, 
destinado a famílias com 
crianças até 3 anos, terá va-

lor mensal de R$ 130. O Be-
nefício Composição Fami-
liar, voltado a famílias com 
gestantes ou pessoas entre 
3 e 21 anos, será de R$ 65 ao 
mês. Há ainda o Benefício 

de Superação da Extrema 
Pobreza, pago em valor que 
permita que a família saia 
da linha da extrema pobre-
za, estipulada em R$ 100 de 
renda per capita mensal.

Filas e reclamações na espera por atendimento para a inclusão no Cadastro Único (CadÚnico)

Senado aprova PEC que garante 
renda básica à população pobre

Por unanimidade, o Senado 
aprovou nesta terça-feira (9) 
uma PEC (proposta de emen-
da à Constituição) que inclui 
a renda básica para pessoas de 
baixa renda como direito so-
cial. O texto segue para a Câ-
mara, onde precisará do apoio 
de 308 deputados.

Se promulgada, programas 
como o Auxílio Brasil, que 
substituirá o Bolsa Família, se 
tornarão política de Estado, 
não mais de governo. Com isso, 
eles não poderão ser extintos.

“Seja o Bolsa Família, o 
Auxílio Brasil, ou outro novo 
benefício a ser criado, haverá 
o mesmo status que hoje pos-
suem políticas consagradas 
como o seguro-desemprego, 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada, o abono salarial, as 
aposentadorias e as pensões”, 
explicou o relator, Antonio 
Anastasia (PSD-MG).

O senador também argu-
mentou que a alteração vai re-
sultar em mais segurança para 

quem recebe o benefício e evi-
tar que o programa seja usado 
com finalidades eleitorais.

“Os beneficiários estarão 
mais seguros quanto aos seus 
direitos, e boatos ou rumores 
quanto aos benefícios, que 
tanto já prejudicaram a vida 
dos que recebiam o Bolsa Fa-
mília, hão de acabar. O novo 
status das transferências de 
renda dará maior força para 
este tipo de política que, em 
momentos de ajuste fiscal, 
acaba competindo por recur-
sos com gastos decorrentes da 
Constituição”, disse.

A aprovação da PEC pelos 
senadores ocorre após o fim 
do auxílio emergencial e em 
um momento de mudanças 
no principal programa social 
do país. De acordo com uma 
MP (medida provisória) publi-
cada pelo governo em agosto, 
a lei de 2004 que criou o Bol-
sa Família deixa de valer nesta 
quarta-feira (10).

No lugar, é instituído o Au-

xílio Brasil, que tem provocado 
incertezas entre especialistas 
sobre a forma de financiamen-
to e os possíveis riscos fiscais.

Na noite de segunda-
-feira (8), o governo editou 
o decreto que regulamenta 
e traz os detalhes dos bene-
fícios do novo programa, 
que passa a valer neste mês. 
Os valores consideram rea-
juste de menos de 20% em 
relação ao Bolsa Família, 
anunciado anteriormente. 
Também não ficou claro 
como será possível elevar o 
patamar médio do benefício 
a R$ 400 até o fim de 2022.

O texto inicial da PEC, apre-
sentado pelo senador Eduardo 
Braga (MDB-AM) em 2020, es-
tabelecia que as despesas rela-
tivas ao programa renda básica 
ficassem fora das regras do teto 
de gastos. O relator, porém, 
retirou essa previsão do texto 
para evitar “contenda e preju-
dicar o necessário andamento 
célere desta proposta”.

O PT apresentou um des-
taque para tentar manter o ar-
tigo, mas não teve o apoio da 
maioria.

“Este programa só se mate-
rializa, só terá vida, se nós o re-
tirarmos do teto de gastos para 
garantir que essa renda possa 
se viabilizar. O teto de gastos 
não pode ser uma âncora tão 
pesada que gere sofrimento e 
dificuldades ao povo brasilei-
ro”, argumentou o senador Ro-
gério Carvalho (PT-SE).

A PEC dos Precatórios, que 
tramita na Câmara, já dribla o 
teto de gastos para viabilizar 
a promessa de Bolsonaro de 
elevar para R$ 400 mensais o 
valor transferido pelo Auxílio 
Brasil.

Pelo texto, a Constituição 
será alterada para que o teto 
anual de despesas federais pas-
se a ser corrigido pelo IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo) acumu-
lado em 12 meses de janeiro a 
dezembro.

Rio Branco, quarta-feira, 10  de novembro de 2021 
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ENTENDA O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM AS EMENDAS PARLAMENTARES
A cada ano, o governo tem que enviar ao Congresso até o final de agosto um projeto de lei com a proposta 

do Orçamento Federal para o ano seguinte. Ao receber o projeto, congressistas têm o direito de direcionar 
parte da verba para obras e investimentos de seu interesse. Isso se dá por meio das emendas parlamentares.

AS EMENDAS PARLAMENTARES SE DIVIDEM EM:
Emendas individuais: apresentadas por cada um dos 594 congressistas. Cada um deles pode apresentar 

até 25 emendas no valor de R$ 16,3 milhões por parlamentar (valor referente ao Orçamento de 2021). Pelo 
menos metade desse dinheiro tem que ir para a Saúde

Emendas coletivas: subdivididas em emendas de bancadas estaduais e emendas de comissões perma-
nentes (da Câmara, do Senado e mistas, do Congresso), sem teto de valor definido

Emendas do relator-geral do Orçamento: As emendas sob seu comando, de código RP9, são divididas 
politicamente entre parlamentares alinhados ao comando do Congresso e ao governo

CRONOLOGIA
Antes de 2015
A execução das emendas era uma decisão política do governo, que poderia ignorar a destinação apresen-

tada pelos parlamentares
2015
Por meio da emenda constitucional 86, estabeleceu-se a execução obrigatória das emendas individuais, o 

chamado orçamento impositivo, com algumas regras:
a) execução obrigatória até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior;
b) metade do valor das emendas destinado obrigatoriamente para a Saúde
c) contingenciamento das emendas na mesma proporção do contingenciamento geral do Orçamento. As 

emendas coletivas continuaram com execução não obrigatória
2019
O Congresso amplia o orçamento impositivo ao aprovar a emenda constitucional 100, que torna obrigatória 

também, além das individuais, as emendas de bancadas estaduais (um dos modelos das emendas coletivas)
Metade desse valor tem que ser destinado a obras
O Congresso emplaca ainda um valor expressivo para as emendas feitas pelo relator-geral do Orçamento: 

R$ 30 bilhões
Jair Bolsonaro veta a medida e o Congresso só não derruba o veto mediante acordo que manteve R$ 20 

bilhões nas mãos do relator-geral
2021
Valores totais reservados para cada tipo de emenda parlamentar:
Emendas individuais (obrigatórias): R$ 9,7 bilhões
Emendas de bancadas (obrigatórias): R$ 7,3 bilhões
Emendas de comissão permanente: R$ 0
Emendas do relator-geral do Orçamento (código RP9): R$ 16,8

STF forma maioria para suspender emendas de 
relator e pode abrir crise com Congresso e Planalto
O STF (Supremo Tribunal 

Federal) formou maioria 
nesta terça-feira (9) para 

manter a decisão da ministra Rosa 
Weber de proibir o pagamento 
das emendas de relator a deputa-
dos e senadores.

Esses recursos eram manejados 
por governistas com apoio do Pa-
lácio do Planalto às vésperas de 
votações importantes para o Exe-
cutivo.

A decisão do STF tem poten-
cial para desencadear uma crise 
e opor o Supremo ao Legislativo 
e o Executivo. Os ministros Luís 
Roberto Barroso, Edson Fachin, 
Cármen Lúcia, Ricardo Lewan-
dowski e Alexandre de Moraes 
votaram para manter a decisão 
de Rosa Weber.

O ministro Gilmar Mendes foi 
o único a divergir até o momento. 
Ele votou para manter a execução 
das emendas, mas afirmou que, 
para isso, seria necessária a adoção 
de providências “para que sejam 
publicizadas as decisões das pas-
tas ministeriais no que se refere 
ao acolhimento ou à rejeição das 
solicitações feitas pelos membros 
do Congresso Nacional”.

O julgamento ocorre no ple-
nário virtual e os demais magis-
trados podem incluir seus votos 
no sistema até as 23h59 de quarta-
-feira (10). Os ministros que já vo-
taram também têm até esta data 
para mudar de posição, mas é in-
comum que isso aconteça.

Além disso, há a possibilidade 
de algum magistrado pedir vista 
(mais tempo para analisar o caso) 
e interromper o julgamento. Nes-
se caso, seguiria valendo a decisão 
individual de Rosa Weber. Outra 
hipótese é um ministro pedir des-
taque para tirar a análise do tema 
do ambiente virtual e retomá-la 
no plenário presencial, o que tam-
bém não teria poder para derru-
bar a eficácia da ordem judicial da 
relatora. 

Pela maioria formada até o 
momento, a execução dessas 
emendas deverá ser suspensa “in-
tegral e imediatamente”. Além 
disso, o Congresso deverá dar 
“ampla publicidade, em platafor-
ma centralizada de acesso públi-
cos”, a todos os documentos re-
lacionados à distribuição dessas 
verbas em 2020 e 2021.

A decisão afirma que os repas-
ses deverão ser suspensos até que 
o STF julgue o mérito da ação do 
PSOL que está em discussão. No 
julgamento em curso, está em 
debate a concessão de ordem li-
minar (provisória) sobre o tema. 
Ainda não há data para análise 
do mérito do processo.

Os seis ministros que já se po-
sicionaram concordaram com a 
tese de Rosa Weber de que não há 
transparência nos repasses dessas 
emendas e, por isso, elas violam 
os princípios constitucionais 
da “legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e efici-
ência”. As emendas de relator re-
presentavam a principal moeda 
de troca do governo em votações 
importantes no Congresso.

O dinheiro disponível neste 

ano é de R$ 16,8 bilhões. Antes da 
aprovação da PEC do Calote, tam-
bém chamada de PEC dos Preca-
tórios, por exemplo, foram libera-
dos R$ 1 bilhão em emendas desta 
natureza. Essa proposta permite a 
expansão de gastos públicos e via-
biliza a ampliação do Auxílio Bra-
sil prometido pelo presidente Jair 
Bolsonaro em ano eleitoral.

O texto-base foi aprovado em 
primeiro turno por 312 a 144. A 
expectativa é que os destaques e 
o segundo turno sejam aprecia-
dos na terça-feira (9).

A decisão do STF deve dificul-
tar a vida do governo no Congres-
so e pode gerar uma crise entre os 
Poderes. O Palácio do Planalto já 
tinha enfrentando dificuldade 
para aprovar matérias que consi-
dera importantes, principalmen-
te em temas que dependem de 
mudança na Constituição, o que 
exige apoio de 308 deputados.

Além da questão dos precató-
rios, a reforma administrativa, 
por exemplo, precisará da mesma 
quantidade de votos no parla-
mento para ser aprovada.

O temor do governo com a 
derrubada das emendas ficou ex-
plícito na segunda-feira (8), quan-
do o presidente Jair Bolsonaro 
criticou a decisão de Rosa Weber.

Para o mandatário, os argu-
mentos usados pela ministra 
“não são justos” e não existe 
“barganha” na liberação dessas 
emendas.

“Agora, os argumentos usados 
pela relatora do Supremo não são 
justos, dizer que nós estamos bar-
ganhando. Como posso barga-
nhar se quem é o dono da caneta 
é o relator, um parlamentar? E 
não é [orçamento] secreto porque 
está no Diário Oficial da União”, 
disse Bolsonaro, em entrevista à 
Jovem Pan.

Rosa Weber, porém, fez duras 
críticas às emendas e disse que 
elas foram desvirtuadas ao longo 
do tempo.

Segundo a ministra, essas 
emendas foram instituídas em 
2006 com o propósito de “con-
ferir ao relator-geral do projeto 
de lei orçamentária os poderes 
necessários à organização do 
conjunto de modificações intro-
duzidas na proposta legislativa 
inicial”.

Em 2020, porém, elas ganha-
ram novo formato. “Até o exer-
cício financeiro de 2019, as des-
pesas oriundas de emendas do 
relator não possuíam indicador 
de classificação orçamentária 
próprio”, disse. Segundo ela, isso 
significa que, uma vez aprovado 
o projeto de lei orçamentária, “já 
não mais possível distinguir se 
as despesas nela previstas resul-
taram do projeto original ou de 
emenda do relator”.

A ministra afirmou que a sus-
pensão é necessária porque esses 
recursos controlados pelo relator 
criam um grupo privilegiado de 
parlamentares que poderá desti-
nar volume maior de recursos a 
suas bases eleitorais.

A magistrada disse ainda que 
falta transparência na destinação 

dessas emendas.
Não há como saber quem são, 

de fato, os deputados federais e 
senadores componentes desse 
grupo incógnito, pois a progra-
mação orçamentária utilizada 
por esse fim identifica apenas a 
figura do relator-geral

Em julgamentos no plená-
rio virtual, os ministros têm a 
opção de apenas acompanhar 
a relatora ou podem incluir 
um voto por escrito no sistema. 
Desta vez, a maioria seguiu Rosa 
Weber e apenas Cármen Lúcia 
apresentou seu voto.

A magistrada foi enfática nas 
críticas às emendas de relator. “A 
utilização de emendas orçamen-
tárias como forma de cooptação 
de apoio político pelo Poder Exe-
cutivo, além de afrontar o princí-
pio da igualdade, na medida em 
que privilegia certos congressis-
tas em detrimento de outros, põe 
em risco o sistema democrático”.

Esse comportamento com-
promete a representação legíti-
ma, escorreita e digna, desvirtua 
os processos e os fins da escolha 
democrática dos eleitos, afasta 
do público o interesse buscado 
e cega ao olhar escrutinador do 
povo o gasto dos recursos que 
deveriam ser dirigidos ao atendi-
mento das carências e aspirações

A ministra seguiu nas críticas 
e afirmou que as ações institucio-
nais e a atuação dos agentes es-
tatais devem sempre ser guiadas 
pelo interesse público.

O controle de legalidade e da 

finalidade dos comportamentos 
e gastos dos recursos pela Admi-
nistração Pública não pode ser 
escamoteado nem esvaziado pela 
sombra a impedir a garantia da 
transparência na gestão pública

Segundo a magistrada, não 
cabe imposição de sigilo aos gas-
tos públicos neste caso. “Segredo 
é exceção na República, somente 
se legitimando se devida e sufi-
cientemente justificada. E a justi-
ficativa mesma há de ser pública 
a demonstrar a coerência entre o 
feito e a finalidade buscada”.

No voto que foi acompanha-
do pela maioria dos colegas, Rosa 
Weber citou relatório do TCU 
(Tribunal de Contas da União) 
sobre os recursos controlados 
pelo relator da lei orçamentária e 
afirmou que causa perplexidade 
a descoberta de que parcela signi-
ficativa do orçamento da União 
seja ofertada a grupo de parla-
mentares, “mediante distribui-
ção arbitrária entabulada entre 
coalizões políticas”.

O parecer da corte de contas 
mencionado afirma que hou-
ve um aumento em relação 
ao ano passado de 523% em 
relação às emendas de relator 
apresentadas e de 379% nas do-
tações consignadas.

Gilmar Mendes, o único a 
divergir até o momento, afir-
mou que as verbas das emen-
das de relator já estão autoriza-
das e que a suspensão imediata 
pode gerar problemas na ges-
tão do dinheiro público.

“A Administração Pública já 
começou a adotar medidas de 
execução, tais como recebimen-
to de propostas para a realização 
de convênios, contratos de re-
passe ou até mesmo iniciado ou 
concluído processos licitatórios. 
A assim permanecer, instala-se 
quadro em que várias programa-
ções orçamentárias sofreriam pa-
ralisação total, independente do 
estágio de execução de despesa”, 
disse.

Gilmar afirmou que os re-
cursos das emendas são “des-
tinados à construção de hos-
pitais, à ampliação de postos 
de atendimento ou a quais-
quer outras finalidades de 
despesa primária que podem 
ser destinados a todas as uni-
dades federativas nacionais e 
que terão sua execução sim-
plesmente paralisada”.

Por meio de nota, o PSOL, au-
tor da ação, comemorou a maio-
ria formada até o momento. “A 
decisão do STF é importante para 
abreviar essa tragédia que é o go-
verno Bolsonaro, pois comprova 
a forma corrupta e antidemocrá-
tico como ele e seus aliados ope-
ram”, disse o presidente da sigla, 
Juliano Medeiros.

Ele afirma que agora é neces-
sário abrir uma CPI para apu-
rar os gastos das emendas de 
relator a fim de “investigar os 
valores que já foram desviados 
para comprar parlamentares en-
quanto o povo morria sem vaci-
na, comida e oxigênio”.

Rio Branco, quarta-feira, 10 de novembro de 2021
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MPAC registra redução de 37,3% no 
número de mortes violentas no Estado
Da Redação

O Observatório de 
Análises Criminais 
do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) do Minis-
tério Público do Estado do 
Acre (MPAC), registrou no 
período de janeiro a outu-
bro de 2021, uma queda ex-
pressiva nos índices de Mor-
tes Violentas Intencionais 
(MVI) no estado do Acre, e 
uma leve redução nos índi-
ces de roubo em Rio Branco.

O informativo mensal do 
MP estadual mostra que, no 
período de janeiro a outu-
bro de 2021, houve uma re-
dução de 37,3% das MVI no 

estado e redução de 4% nos 
roubos ocorridos na Capital, 
tomando como referência o 
mesmo período de 2020.

Na divisão territorial ad-
ministrativa do Sistema de 

Segurança Pública do es-
tado, que se  distribui em 
dez regionais, nove apre-
sentam redução satisfa-
tória nos índices de MVI, 
considerando os níveis to-
leráveis do ponto de vista 
social, histórico e crimino-
lógico. A Regional do Alto 
Acre, que compreende os 
municípios de Assis Brasil, 
Brasiléia, Epitaciolândia e 
Xapuri, é a única que, atu-
almente, apresenta varia-
ção de aumento em rela-
ção ao ano anterior.

Porém, o comportamen-
to da taxa de MVI por gru-
po de 100 mil habitantes, 
mostra que desde 2016 a 

taxa do Acre é maior do 
que a taxa nacional, mas 
está em tendência decres-
cente que pode pôr o Acre, 
já em 2021, entre os esta-
dos com taxa abaixo da 
taxa média nacional.

Para a equipe do Obser-
vatório, o notável compor-
tamento dos índices tem 
relação direta com o con-
junto de ações preventivas 
e repressivas desenvolvidas 
pelos atores que compõem 
o Sistema de Justiça Crimi-
nal, pois o atual formato 
de execução das compe-
tências institucionais, de-
monstra que há maior ob-
servância no que tange à 

otimização e emprego dos 
recursos humanos e logísti-
cos/tecnológicos.

A coordenadora do NAT, 
promotora de Justiça Mar-
cela Ozório, enalteceu a 
integração existente entre 
as instituições. “É impor-
tante a contribuição do 
Ministério Público atra-
vés do Observatório para 
fornecer informações a 
fim de que outros órgãos 
do Executivo e Judiciário 
possam estar realizando as 
suas funções com base nes-
sas informações que são 
prestadas, subsidiando a 
tomada de decisões”, disse 
a coordenadora.

O comportamento dos 
índices tem relação direta 
com o conjunto de ações 
preventivas e repressivas 
desenvolvidas pelos atores 
que compõem o Sistema de 
Justiça Criminal

Cezar Negreiros

O presidente do diretório 
estadual do Partido Liberal no 
Acre (PL/AC) Sérgio Antonio 
Pereira Bayum, ficou entusias-
mado com o ingresso do presi-
dente da República, Jair Bolso-
naro (sem partido) na legenda. 
Acredita que com o capitão 
na disputa da reeleição a presi-
dência da República, o partido 
ganha densidade eleitoral no 
estado para viabilizar a candida-
tura da deputada federal, Mara 
Rocha ao governo ou a vaga do 
Senado.  “A nossa missão é trans-
formar o PL num grande parti-
do, para atrair novos quadros na 
disputa da Câmara dos Deputa-
dos e na Assembleia Legislativa 
do Estado do Acre (Aleac)”, apos-
ta Sérgio Bayum.   

Destacou que a ex-deputada 
tucana aguarda a janela parti-
dária para mudar de legenda. 
Antecipou que a direção na-
cional não abre mão da dispu-
ta majoritária no Acre, o mo-
tivo que credencia a legenda 
para dialogar com os partidos 
alinhados no governo Bolso-

Degmar Kinpara pede 
exoneração do IMC por 
problemas de saúde

Eis a publicação da ex-presidente nas redes sociais 

“Infelizmente, as sequelas deixadas pelo câncer que tive em 
2013, me impedem de continuar. Recentemente, fiz uma “bateria” 
de exames que detectaram inúmeras lesões no fígado, podendo, 
inclusive ser metástase. Assim, atendendo aos pedidos da minha 
família e amigos próximos, decidi entregar a Presidência do IMC 
e continuar cuidando da minha saúde. Aproveito a oportunida-
de para agradecer ao Governador Gladson Cameli pela confiança 
depositada na minha pessoal e reafirmar o apoio a nossa parceria 
para ajudar na construção de um Acre melhor. Também agrade-
ço aos amigos que sempre oraram, torceram e me apoiaram nesse 
jornada de luta contra essa terrível doença. Fica minha imensa gra-
tidão e o meu pedido de oração para que Deus possa continuar ilu-
minando o meu caminho e me dando força nessa difícil luta”, diz.

Degmar Kinpara assumiu o IMC em agosto passado.

Da Redação

A professora Degmar Kinpa-
ra, presidente do Instituto de 
Mudanças Climáticas do Acre 
(lMC) e esposa do ex-reitor Mi-
noru Kinpara pediu exoneração 
do cargo, alegando problemas de 
saúde. Em publicação nas redes 
sociais, legou que se recupera de 
sequelas de um câncer.

Bolsonaro no PL, pode alavancar
candidatura majoritária de Mara Rocha

naro. Questionado sobre uma 
possível aliança com PSL-AC 
na disputa do próximo ano, 
não descartou essa hipótese. 
“Por enquanto, buscaremos 
convidar novas lideranças que 
pretendam militar na política, 
como consequência  ampliar o 
número de filiados que chega a 
pouco mais de duas mil pesso-
as”, revelou.   

Bayum falou do grande 
desafio de construir um pa-
lanque que caibam todos os 
apoiadores do presidente da 
República, Jair Bolsonaro no 
estado. A ideia é construir uma 
ampla frente suprapartidária, 

que permita a agregação destas 
legendas que não fazem parte 
da base de apoio ao governa-
dor Gladson Cameli e do ex-
-governador Jorge Viana. “O 
nosso partido sempre teve uma 
visibilidade muito acanhada 
no Acre, mas vamos trabalhar 
para fortalecê-lo nos 22 muni-
cípios acreanos”, prometeu.

Destino - A ex-deputada An-
tonia Lúcia deve deixar a legen-
da que comandou no estado 
por muitos anos.  A dúvida se os 
partidos comandados por líderes 
religiosos evangélicos vão acom-
panhar a missionária acreana no 
palanque do próximo ano.    

Bolsonarista de carteirinha, 
a ex-parlamentar tem preten-
são de concorrer uma das va-
gas da Câmara dos Deputados, 
enquanto a sua filha Gabriela 
Câmara foi a 5ª vereadora mais 
votada da capital, mas faltou 
legenda para assumir uma ca-
deira na Câmara Municipal 
pelo PL/AC.     A ex-candidata 
continua com um programa 
de entrevista na Rádio Boas 
Novas, uma emissora evangéli-
ca pertencente à família.

Sérgio Bayum está otimista
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MP registra queda expressiva 
de mortes violentas no Acre

Entre 2020 e 2021, com da-
dos até outubro, a redução das 
chamadas MVI foi de 37,3% e o 
Acre deve fechar 2021 com nú-

meros abaixo da média nacio-
nal. Também houve pequena 
redução do número de roubos 
na Capital. Página 8

Criminosos que 
promoviam facção em 
redes sociais são presos

O MPAC, por intermédio do Gaeco, e da Polícia Militar 
prenderam 12 pessoas em Rio Branco, Porto Acre e Santa Rosa 
do Purus. Investigações do Gaeco apontaram que elas utiliza-
vam as redes sociais para promover uma organização crimi-
nosa com atuação nacional. Foram cumpridos 28 mandados 
de prisão e de busca e apreensão, tendo sido determinada, ain-
da, pelo Juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa a 
preservação dos perfis e postagens. Página 5

Governador convoca aprovados em 
concursos da Polícia Civil e do Idaf

De volta à rotina normal 
dos trabalhos, já no exercício 
das funções em seu escritório, 
o governador do Acre, Gladson 

Cameli, se reuniu com sua equi-
pe na tarde desta terça-feira, 9, 
para determinar a convocação 
de aprovados no cadastro de 

reserva dos concursos do Insti-
tuto de Defesa Agropecuária e 
Florestal (Idaf) e Polícia Civil do 
Acre (PC/AC). Página 4

Quase 50% das famílias as-
sistidas pelo Programa Bolsa Fa-
mília (PBF) na capital acreana 
precisam procurar os Centros 
de Referencias de Assistência 
Social (CRAS), para atualização 

dos dados cadastrais que pode 
assegurar a inclusão no Auxi-
lio Brasil. O Acre conta com 
90.230 famílias assistidas pelo 
programa social do Ministério 
da Cidadania. Página 3

Auxílio Brasil: mais de 10,4 mil 
precisam atualizar dados na Capital

85 mil   aposentadorias 
podem ser suspensas

Cerca de 85 mil segurados 
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) que recebem 
o benefício por incapacidade 
temporária (antigo auxílio-do-
ença) podem ter o benefício 

suspenso até a próxima quinta-
-feira (11). Eles foram convoca-
dos pela operação pente-fino 
do órgão para fazerem perícia 
médica a fim de verificar possí-
veis irregularidades. Página 3

Degmar Kinpara 
pede para sair 
do IMC por
motivo de saúde

Esposa do ex-reitor Mi-
noru Kinpara explicou nas 
redes sociais que se recupera 
das sequelas de um câncer. 
Página 8

Caçadores:
MPF recorre
de sentença

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) recorreu da senten-
ça da Justiça Federal do Acre 
que condenou oito caçadores 
por crimes contra a fauna pela 
morte de animais silvestres na 
zona rural no estado do Acre. 
Página 3

Luiz Gonzaga se reuniu 
com presidente do Deracre, Pe-
trônio Antunes para acompa-
nhar obras em execução fruto 
de suas emendas e acertou a 
destinação de mais recursos 
para ações em ramais de todo 
o Estado. Página 5

Deputado Luiz 
Gonzaga
faz vistorias

Cadastro está sendo feito nos CRASs dos bairros

Operação uniu forças do MPE, do Gaeco e da PM para realizar os mandados de prisão

Governador Gladson Cameli fez anúncio ontem após reunião com secretários


