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Secretária Municipal de 
Saúde comemora 96% da 

população com 1ª dose

Secretária Sheila Andrade Vieira (foto) vai 
retomar mutirão nos supermercados para am-
pliar a cobertura. Ela aponta para os cuidados 
para evitar a proliferação do mosquito da den-
gue como preocupação da prefeitura neste fim 
de ano. A secretária fez um apelo à população 
para redobrar os cuidados nas suas residências,  
com a chegada das chuvas por conta do risco de 
um novo surto de dengue.  Página 8
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Petrônio Antunes, do Deracre, 
defende emendas do relator 
suspensas pelo STF e vê grandes 
prejuízos para o Estado com decisão

Presidente do Deracre lamenta que pessoas no Estado estejam comemorando 
suspensão das emendas do relator, como foi definido por 8 votos a dois pelo STF e 
diz que obras fundamentais para o Acre podem ser prejudicadas, afetando a popu-
lação e os setores econômicos diretamente ligados a elas. Página 3

Presidente do TCE considera que 
Acre deu passo inicial para novo 
diagnóstico socioeconômico

Conselheiro Ronald Po-
lanco (foto) participou 
de caravana acreana que 
foi a Minas Gerais debater 
com especialistas a reali-
zação do projeto que vai 
atualizar os dados exis-
tentes e comemorar os 60 
anos de elevação do Acre a 
Estado. Página 8

Inflação
acumulada

é de 11,94%
Página 3

Ex-presidente do Depasa é 
condenado a devolver R$ 246 mil

O plenário do TCE con-
denou o ex-presidente do 
Departamento Estadual 
de Pavimentação e Sane-
amento (Depasa) Edvaldo 
Magalhães, Rogério da Silva 
Rocha e os fiscais do órgão 
à devolução solidária da 
quantia de R$ 246.141,60. O 

relator do caso, conselhei-
ro José Ribamar Trindade 
condenou o ex-presidente 
ao pagamento de uma mul-
ta no valor de R$ 14.280,00, 
mais a quantia de R$ 24 mil, 
correspondente por 10% 
dos prejuízos dados ao erá-
rio público. Página 5

Jornalista Cristiana Lôbo 
morre aos 64 anos

A jornalista e colunista de 
política da GloboNews Cristia-
na Lôbo morreu nesta quinta-
-feira (11), em São Paulo, em 
decorrência de um quadro de 
saúde que envolvia tratamen-

to contra um câncer e uma 
pneumonia contraída recen-
temente, informou a emisso-
ra. Ela tinha 64 anos e estava 
internada no hospital Albert 
Einstein. Página 7

Decisão do TCE 
é duro golpe
à greve de
médicos

A decisão do Tribunal de 
Contas do Estado do Acre 
(TCE-AC) foi um balde de 
água fria na greve geral dos 
médicos da Capital acreana. 
Os conselheiros emitiram um 
parecer da consulta do presi-
dente da Câmara Municipal, 
vereador N. Lima (Progressis-
tas) que a prefeitura de Rio 
Branco não pode conceder 
nenhuma correção de perdas 
ou reajuste salarial aos servi-
dores municipais. Página 3

Gladson Cameli 
dobra valores 
de emendas de 
deputados

Anúncio foi feito em reu-
nião com a base do governo, 
ontem. Governador destacou 
o bom relacionamento com a 
Assembleia Legislativa. A reu-
nião com os deputados, segun-
do o diretor-presidente do De-
racre, Petrônio Antunes, teve 
como objetivo aproximar a 
base do setor de infraestrutura 
do governo. Página 3
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BomDia
*Silvio Almeida

Para aqueles que acompanham a 26ª conferência do clima, em Glas-
gow, na Escócia, a insistente referência por parte de ativistas ao termo 
“justiça climática” tem provocado questionamentos.
Afinal, qual relação poderia haver entre justiça —termo que remete à 
política, ao direito e à economia— e fenômenos da natureza?
A história da filosofia tem nos ensinado que a separação entre ser huma-
no e natureza resulta de uma construção histórica e, portanto, política.
Sua elaboração mais recente tem raízes na modernidade, quando co-
meça a ser gestado o capitalismo, cuja sociabilidade tem como base a 
troca mercantil, a predominância da exploração do trabalho assalariado 
e a mercantilização de praticamente todos os aspectos da existência.
Assim, as formas de viver e de pensar não compatíveis com essa socia-
bilidade são sufocadas, subalternizadas ou mesmo eliminadas.
Como afirmam Adorno e Horkheimer em “Dialética do Esclarecimento”, 
“o que os homens querem aprender da natureza é como empregá-la 
para dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais importa. 
Sem a menor consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou 
com seu cautério o ultimo resto de sua própria autoconsciência. 
Ailton Krenak, ao se referir aos povos indígenas, afirma que “a moder-
nização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas 
e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pes-
soas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e 
jogadas nesse liquidificador chamado humanidade”.
Falar de justiça climática, dentre outras coisas, é compreender como a 
ação destrutiva da humanidade sobre a natureza é uma ação política e 
que, por isso, provoca efeitos igualmente políticos, tais como o aprofun-
damento das diversas formas de desigualdade.
A preservação do meio ambiente é a luta pela vida digna das 
pessoas que habitam o planeta, do mesmo modo que a luta 
contra a desigualdade torna inafastável a reivindicação pela 
preservação do meio ambiente.
Os países mais pobres são os mais atingidos pelas consequências das 
mudanças climáticas provocadas por ações humanas, como desmata-
mento e emissão de gases poluentes impactam condições de moradia, 
de alimentação e, em casos de migração, até a locomoção territorial.
E como afirmam Olumide Abimbola, Joshua Kwesi Aikins, Tselane 
Mkhesi-Wilkinson e Erin Roberts no artigo “Racism and Climate (In) 
Justice”: “Os países do Norte-Global não estão perseguindo ativamente 
a meta de 1,5ºC nem estão cumprindo seus compromissos financei-
ros com os países em desenvolvimento para apoiar a adaptação, bem 
como os esforços para lidar com as perdas e danos dos impactos das 
mudanças climáticas e para garantir o acesso a energia de qualidade e 
acessível para todos”.
Outro fator importante é a relação entre os impactos da degradação 
ambiental e os fatores de raça e de gênero, tanto em países do centro 
como da periferia do capitalismo, em que pessoas negras e mulheres 
são os mais pobres.
Como lembra o professor André Carvalho, da Fundação Getulio Var-
gas, cidades como Nova Orleans e qualquer bairro pobre e periférico 
de São Paulo têm em comum, além de populações de maioria negra, a 
suscetibilidade a chuvas concentradas ou à escassez hídrica.
É possível ver a rotina de desabamento de casas, alagamentos e falta 
de água nos bairros. E no campo, essa situação afeta a agricultura de 
subsistência ou os pequenos produtores rurais em razão das secas e 
da menor previsibilidade climática. Comunidades tradicionais quilom-
bolas ou indígenas também são afetadas por conta de queimadas e 
escassez de alimentos e de água.
Dados esses fatores, não é de se estranhar a dificuldade de um acordo 
sobre as medidas a serem adotadas no enfrentamento das mudanças 
climáticas.
Ações necessárias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas não 
se reduzem ao plano moral; dependem de transformações no nível da 
economia política. O dilema é que estamos diante da duríssima reali-
dade de que a destruição do meio ambiente está em conexão com a 
reprodução das formas sociais do capitalismo, cuja racionalidade não 
leva em conta a possível eliminação da vida na terra.

*Silvio Almeida é Professor da Fundação Getulio Vargas e do Ma-
ckenzie e presidente do Instituto Luiz Gama.

Orçamento
Não há dúvida de que o blo-

queio das chamadas emendas do 
relator ou como a imprensa do 
Sul chama, orçamento secreto, 
decidido por oito votos a dois no 
STF pode prejudicar e muito o 
Acre. Grandes projetos que esta-
vam contemplados com verbas 
dessa rubrica ficam ameaçados, 
se não for encontrada uma ma-
neira de flexibilizar ou regula-
mentar a decisão.

Relator
É que o reator do Orçamen-

to, senador Marcio Bittar, usan-
do de suas prerrogativas, reser-
vou cerca de R$ 1 bilhão para 
projetos no Acre. Nenhuma 
benesse de mãos beijadas. Ele 
sempre alertou que a liberação 
dessas emendas dependeria de 
bons projetos executivos, que 
fossem aprovados pelos mi-
nistérios e órgãos federais. Mas 
agora tudo pode ser cancelado.

Projetos
Na lista dos projetos ameaça-

dos no Estado constam o novo 
anel viário de Rio Branco, a passa-
rela de Marechal Thaumaturgo, a 
ponte de Xapuri, a duplicação da 
ponte Brasileia-Epitaciolândia, a 
ligação do Bujari à Vila do V e a re-
cuperação das rodovias estaduais. 
Fora projetos para a prefeitura da 
Capital e outras do interior.

Alerta
Esse é o alerta que fez, por 

exemplo, o presidente do Dera-
cre, Petrônio Antunes. Na mesma 
cadência, o posicionamento do 
subsecretário Moisés Dinis e do 
próprio governador Gladson Ca-
meli. A decisão do Supremo foi 
tema da conversa do governador 
com a base aliada da Assembleia  
no café da manhã. É preciso uma 
mobilização de todo o Estado para 
garantir a verba.

Emendas
 O governador deu uma boa no-

tícia para os deputados estaduais. 
Vai dobrar para o próximo ano o 
valor das emendas impositivas de 
cada parlamentar. Elas passarão de 
R$ 600 mil para R$ 1 milhão. Em 
ano eleitoral, como se diz, sopa no 
mel. Não pode haver notícia me-
lhor.

Unidade
A base que compareceu ao café 

da manhã era composta por 12 de-
putados, exatamente a metade do 
total da Assembleia. Mas na verda-
de, o governo conta com o apoio 
de pelo menos 16 deputados.

Crítica
O governador aproveitou para 

fazer justas e necessárias críticas à 
postura do deputado petista Da-
niel Zen, que atacou a primeira-da-
ma Ana Paula Cameli. Envolver 
família em questões partidárias e 
políticas é muito perigoso, além 
de antiético. Fez mal o deputado e 
levou o troco exato.

Diagnóstico
O presidente do TCE, Ronald 

Polanco, está muito confiante na 
execução do novo diagnóstico 
socioambiental do Estado, depois 
que participou de comissão acrea-
na que foi a Minas Gerais debater 
o assunto com as instituições que 
são exemplo de capacidade nesse 
setor. Polanco cita o exemplo de 
documento semelhante feito para 
Sergipe e que está sem plena exe-
cução, mudando paradigmas na-
quele pequeno Estado. 

Norte
O diagnóstico pode dar um 

rumo correto para a economia 
do Estado, um norte para os in-
vestimentos e para atender às 
necessidades da população. Vai 
atualizar documento feito ainda 
na década de 1970.

Sucam
Foi criada a comissão especial 

para analisar emenda à Constitui-
ção (PEC) que cria o plano vitalício 
para os ex-funcionários da antiga 
Sucam, os conhecidos guardas da 
malária. Eles atuaram no comba-
te à doença no país, sobretudo na 
Amazônia, com o uso prolongado 
do inseticida DDT. 

Apoio
O deputado Flaviano Melo 

(MDB) comemorou a iniciativa e 
disse que em breve a propositura 
será aprovada. “Isso quer dizer que 
logo vamos solucionar essa ques-
tão”. Flaviano é um dos ardorosos 
defensores dessa justa proposta 
que vai beneficiar esses heróis 
anônimos da Amazônia. 

Cobertura
A Secretária municipal de Saú-

de, Sheila Vieira é o exato oposto 
de seu antecessor. Competente, 
concentrada em suas atribuições, 
sem estrelismo e vem cumprindo 
com louvor duas funções. A pri-
meira dose da vacina atingiu 94% 
das pessoas aptas a tomar na Capi-
tal. Com a segunda dose atingindo 
74%. Para ampliar esse número, 
a secretária anunciou a volta dos 
mutirões nos supermercados e ou-
tros eventos.  

Dengue
A preocupação agora da secre-

taria é com a dengue. O índice 
de infestação apontou que mais 
de quatro casas em cada cem na 
Capital têm focos do mosquito 
transmissor. O permitido é até 
uma casa. A prefeitura já está fa-
zendo campanha nos bairros 
mais afetados, agentes estão le-
vando pulverizador costal para 
extermínio de focos e acertar a 
aplicação do novo inseticida, efi-
ciente e menos tóxico.

Responsabilidade
Mas a responsabilidade é, fun-

damentalmente, da população, 
Todo mundo sabe como evitar 
os focos de mosquito, as medidas 
sanitárias para evitar empoça-
mento de água que propicia um 

criadouro no quintal. Basta seguir 
as regras. Se todos colaborarem, a 
dengue e as doenças associadas se-
rão contidas. 

Bravata?
O prefeito Tião Bocalom vol-

tou animado. Promete 10 ônibus 
elétricos até agosto de 2022 no 
Acre, desta vez com mais um de-
safio. Diz que eles podem ser recar-
regados com energia produzida 
pela reciclagem de lixo da Capital. 
Alguém acredita?

Lixo
O prefeito deveria ficar lon-

ge dessa promessa de geração de 
energia com lixo. Onde foi im-
plantada, acabou em escânda-
lo. Exemplo está bem na cara. O 
aproveitamento do lixo era uma 
das maiores promessas do prefeito 
de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordei-
ro. Acabou em um escândalo, com 
gasto de milhões que não acende-
ram uma só lâmpada. 

LED
A prefeitura prometeu nova 

licitação para a complementação 
da iluminação de LED da Capital, 
pela modalidade de tomada de 
preços. Tem o dever de conseguir 
uma proposta bem mais barata do 
que a da prefeita Socorro Neri, que 
tanto a prefeitura hostilizou. 

Europa
E Bocalom voltou dizendo que 

na Europa ninguém está preocu-
pado com essa história de LED. 
Será mesmo? Pois a iluminação 
a LED gasta de 70% a 75% menos 
energia, é mais limpa, polui me-
nos que a lâmpada a gás de sódio 
ou mercúrio, esquenta menos e 
mais ambientalmente correta. 

Médicos
Consultado pela Câmara Mu-

nicipal, o Tribunal de Contas do 
Estado do Acre (TCE-AC) emitiu 
parecer afirmando que prefeitura 
de Rio Branco não pode conceder 
nenhuma correção de perdas ou 
reajuste salarial aos servidores mu-
nicipais, em cumprimento da Lei 
173/2920 em vigor até o dia 31 de 
dezembro deste ano. Foi um golpe 
na paralisação dos médicos. Mes-
mo assim, o diálogo com a catego-
ria precisa ser retomado. 

Judas
Foi assim que o ex-governador 

Tião Viana se referiu a Sérgio Moro 
e Deltan Dellagnol em suas publi-
cações nas redes sociais, depois 
que os dois anunciaram candida-
tura no próximo ano. Para Tião, os 
dois agiram em conluio para tirar 
Lula das eleições, fizeram cons-
tantes ataques à política e agora se 
apresentam como candidatos. 

Inflação
Rio Branco teve queda na infla-

ção do mês de outubro, que che-
gou a 0,99%. Mesmo assim, a infla-
ção acumulada de 12 meses ainda 
é maior que a taxa nacional. Isso o 
acreano sente todo dia no bolso.

Artigo

DIRETOR-GERAL
Ely Assem de Carvalho

REDAÇÃO
Cezar Negreiros e 

DIAGRAMAÇÃO
Márcio Ferreira

FOTOGRAFIA

REVISÃO

A TRIBUNA
SERVIÇOS EDITORIAIS A TRIBUNA LTDA, com sede na Avenida Ceará, nº 3357 - loja 
“2” - Telefone 3226-2626 - Jardim Nazle - ao lado da Central Globo - CEP: 69918-108 - 
CGC: 84.321.900/001-20 - Insc. Estadual 01.001.619/001-40

* Artigos e matérias assinados 
não são de responsabilidade 
do jornal nem correspondem, 
necessariamente, a sua opinião

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICAÇÕES - JORNAL IMPRESSO
Valores por cm/col em reais
ESPAÇOS Terça- sábado Domingo
Primeira Página 183,69 214,02
Informe publicitário / Opinião / A pedidos 26,88 33,34
Página determinada 55,91 64,53
Página indeterminada 51,99 62,70
Encarte – milheiro – até 8 lâminas 150,00 150,00
1 página indeterminada 13.101,48 15.800,40
½ página indeterminada 6.550,74 7.900,20
Rodapé 6 colunas x 6cm 1.871,64 2.257,20
Rodapé 6 colunas x 8cm 2.495,52 3.009,60
Obs: acrescentar 30% no valor para anúncios coloridos
ASSINATURA ANUAL JORNAL IMPRESSO – R$ 700,00

Justiça climática 
e a COP26

Rio Branco, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
A Tribuna  visite www.atribuna.com  GERAL  3

Da Redação

O governador Gladson Ca-
meli anunciou que aumen-
tou o valor das emendas 

impositivas dos deputados estadu-
ais de R$ 500 mil para R$ 1 milhão.  
O comunicado foi feito na manhã 
de ontem, quinta-feira (11), durante 
café da manhã com 12 deputados 
da base na Assembleia Legislativa. 
Ba oportunidade, o governador 
destacou que a medida é uma pro-
va da valorização que o governo 
deseja expressar de sua relação com 
a Assembleia Legislativa. Para o go-
vernador Cameli, “todo passo que 
o governo dá é com o apoio de vo-
cês”, disse aos deputados.

A reunião com os deputa-
dos, ontem, segundo o diretor-
-presidente do Deracre, Petrônio 
Antunes, teve como objetivo 

aproximar a base do setor de in-
fraestrutura do governo.

O líder do governo na As-
sembleia Legislativa, deputado 
Pedro Longo, destacou que o 

anúncio do aumento das emen-
das atende a um pedido da base. 
"É um reconhecimento com a 
base, que apresentou a sugestão 
e o governador atendeu."

Governador Gladson Cameli reuniu-se com parlamentares

Gladson anuncia valores 
em dobro para emendas 
de deputados estaduais

Da Redação

O presidente do Deracre, Petrô-
nio Antunes, considera que é mui-
to ruim para o Acre que  Algumas 
pessoas estejam comemorando a 
decisão do  STF desta terça-feira, 9, 
que suspendeu a liberação de re-
cursos das chamadas emendas do 
relator, no caso, senador do Acre, 
Marcio Bittar que destinou muitos 
recursos para o Estado.  Com isso, 
obras como o novo anel viário de 
Rio Branco, a passarela de Marechal 
Taumaturgo, a ponte de Xapuri, 
a duplicação da ponte Brasileia-
-Epitaciolândia, a ligação do Bujari 
à Vila do V e a recuperação das ro-
dovias estaduais podem ser prejudi-
cadas se persistir o bloqueio.

“Essas pessoas, com essa co-
memoração, não percebem 
que, torcendo contra, estão 
frustrando o sonho do povo 
que reclama por estas obras há 
muitos anos.” Mas ele acredita 
que a decisão vai ser revogada 
para que se possa atender rei-
vindicações antigas e essenciais 
para a melhoria da qualidade 
de vida da população. 

Presidente do Deracre alerta para risco a 
obras se emendas forem suspensas

Cezar Negreiros

A decisão do Tribunal de Con-
tas do Estado do Acre (TCE-AC) 
foi um balde de água fria na greve 
geral dos médicos da capital acre-
ana. Os conselheiros emitiram um 
parecer da consulta do presidente 
da Câmara Municipal, vereador N. 
Lima (Progressistas) que a prefeitu-
ra de Rio Branco não pode conce-
der nenhuma correção de perdas 
ou reajuste salarial aos servidores 
municipais, em cumprimento da 
Lei 173/2920 em vigor até o dia 31 
de dezembro deste ano. 

O parecer do Tribunal no dia 
de ontem foi um duro golpe no 
Sindicato dos Médicos do Acre 
(Sindmed-AC) que tinha deflagra-

do uma greve por tempo indeter-
minado, para cobrar da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rio Bran-
co (Semsa) a apresentação de uma 
contraproposta de revisão do Pla-
no de Cargo Carreira e Remune-
ração (PCCR), a incorporação de 
gratificações, a realização de con-
curso público efetivo e a reposi-
ção das perdas inflacionárias.

Cerca de 48 médicos tinham 
aderido ao movimento grevista 
na maioria das unidades de aten-
ção básica, porque a categoria dis-
cordava do piso base estipulado 
em R$ 1,8 mil 

Apenas as profissionais de saú-
de do programa Mais Médicos 
que estão atendendo em algumas 
unidades da Semsa. Sem chegar a 

um acordo, com a equipe de ne-
gociação da prefeitura, os 43% 
dos médicos efetivos e provisó-
rios, caminham para o quinto 
dia de paralisação. O secretário 
municipal de Gestão Administra-
tiva e Tecnologia da Informação 
(Segati) Jonathan Santiago, em 
entrevista concedida a impren-
sa não descartou da hipótese de 
recorrer a Justiça do Trabalho 
por considerar a paralisação dos 
profissionais de saúde abusiva. 
Porém, espera que a direção do 
Sindmed-AC ponha fim ao mo-
vimento paredista para retoma-
da das negociações, pois a prefei-
tura de Rio Branco está impedida 
por força de lei de conceder  o 
reajuste pleiteado pela categoria.

Decisão do TCE-AC é um duro golpe 
ao movimento grevista dos médicos

Petrônio espera alguma flexi-
bilização na medida e reconhece 
que existe muita apreensão nos 
setores diretamente afetados pela 
possível suspensão das obras. O 
montante é superior a R$ 1 bilhão. 
“O Acre foi muito bem contem-
plado com estas emendas que não 
são nenhuma novidade. Elas pas-
sam pelos mesmos trâmites legais 
que as outras emendas individuais 
e de bancada”, explica Petrônio.

Para ele, concordando com o 
senador Marcio Bittar, as emendas 

do relator obedecem ao mesmo 
rito seguido pelas demais, ou seja, 
precisam de aprovação do plano 
de trabalho pelo Ministério, da 
aprovação do projeto básico pelo 
órgão ou pela Caixa Econômica 
Federal e depois pela licitação e 
ordem de serviço.

“Muita gente citou que estas 
emendas são do orçamento se-
creto e, por isso, não têm transpa-
rência. Isso não é verdade. O STF 
reconhecerá e a decisão será refor-
mada”, acredita Petrônio.

Presidente do Deracre, Petrônio Antunes, espera flexibilização

Da Redação

O Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) de Rio Bran-
co apresentou queda no mês de 
outubro, em relação ao mês ante-
rior. Em outubro a inflação foi de  
0,99% e ficou abaixo da média do 
Brasil que foi de 1,25%. Em setem-
bro, a inflação na capital ficou em 
1,56%, acima da média nacional. 

Ainda assim, todos os nove 
grupos de produtos e serviços 
pesquisados tiveram alta em ou-
tubro. O maior impacto (0,33 p.p.) 
e a maior variação (1,41%) vie-
ram de Alimentação e bebidas, 

que aceleraram em relação a se-
tembro (1,17%). A segunda maior 
contribuição (0,31 p.p.) veio dos 
Transportes (1,34%). Destacam-se 
ainda os resultados de Habitação, 
com alta de 0,91% e 0,12 p.p. de 
impacto, Saúde e cuidados pes-
soais (0,68%) e Vestuário (0,94%), 
contribuindo, respectivamente, 
com 0,08 p.p e 0,06 p.p. no índice 
do mês. Os demais grupos ficaram 
entre o 0,26% de Comunicação e 
o 0,48% de Despesas pessoais.

A variação do índice nos úl-
timos doze meses em Rio Bran-
co é de 11,94% e a nível nacio-
nal é de 10,67%.

Inflação caiu na Capital, 
mas é maior que a média 
nacional durante o ano

Cezar Negreiros

O plenário do Tribunal de 
Contas do Estado do Acre (TCE-
-AC) condenou o ex-presidente do 
Departamento Estadual de Pavi-
mentação e Saneamento (Depasa) 
Edvaldo Magalhães, Rogério da 
Silva Rocha e os fiscais do órgão 
a devolução solidária da quantia 
de R$246.141,60. O relator do caso, 
conselheiro José Ribamar Trinda-
de condenou o ex-presidente da 
autarquia ao pagamento de uma 
multa no valor de R$ 14.280,00, 
mais a quantia de R$ 24 mil, cor-
respondente por 10% dos prejuí-
zos dados ao erário público. 

A decisão foi acompanhada 
por todos os pares presentes a ses-
são da última quinta-feira (dia 11) 
do Tribunal, mas cabe recurso. O 
Pleno da Corte de Contas acatou 
a recomendação do procurador 
do Ministério Público de Contas 
(MPC), João Izidro de Melo Neto 
de inclusão das empresas que exe-
cutaram os serviços do Depasa. 

Pesa contra os ex-gestores esta-
duais, a acusação de pagamento 
de serviços não executados pelo 
Consórcio ASA, responsável pela 
execução de obras de saneamento 
na rua Isaura Parente.

Em seguida, a conselheira Na-
luh Gouveia negou provimento 
ao recurso da defesa do ex-prefei-
to de Plácido de Castro Gedeon 
Barros, que pedia o arquivamento 
das prestações de contas corres-
pondente ao período de 2017 até 
2018 rejeitadas pelo Tribunal. A 
relatora do caso chegou a lamen-
tar a morte do ex-prefeito do Vale 
do Abunã assassinado no Segun-
do Distrito da capital acreana, 
mas manteve a recomendação 
do MPC de refutar o recurso de 
anulação das medidas punitivas. 
O procurador Sérgio Cunha Men-
donça apontava que o gestor assu-
miu a prefeitura com um gasto de 
62,30% da receita corrente líquida 
com a folha de pagamento, mas 
em 2018 chegava em torno dos 
75% dos gastos com a folha.

Tribunal condena
ex-presidente do Depasa

O governo do Estado, por meio 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Acre (Deracre), iniciou 
a pavimentação asfáltica em 1.700 
metros da rodovia AC-405 em Cru-
zeiro do Sul. O governador Gladson 
Cameli tem buscado estar presente 
em todo o estado, garantindo infra-
estrutura de acordo com a vocação 
econômica de cada região.

De acordo com o presidente 
do Deracre, Petronio Antunes, os 
agentes técnicos do Consorcio 
405 têm intensificado os traba-
lhos de melhorias na rodovia. “Te-
mos trabalhado para entregar esse 
trecho, que vai até o Igarapé Preto, 
pavimentado e asfaltado e inau-
gurar ainda este ano. As equipes 
estão focadas nisso e a população 
será beneficiada com mais mobi-
lidade”, enfatiza o presidente.

Segundo o diretor regional do 
Deracre em Cruzeiro do Sul, Lu-
ciano Oliveira, as equipes do Con-
sorcio 405 trabalham com servi-

ços de sub-base, base, imprimação 
e compactação da nova massa 
asfáltica e posteriormente com a 
sinalização. Nesta ação são utili-
zados um caminhão espargidor, 
um caminhão basculante, uma 
vibro-acabadora e um rolo com-
pactador liso para imprimação e 
aplicação da capa asfáltica.

Os agentes técnicos trabalham 
durante dia e noite para avançar 
com a execução da pavimentação 
asfáltica. Há grande movimenta-
ção de máquinas pesadas que con-
tinuam com serviços de limpeza, 
terraplanagem e drenagem ao 
longo da rodovia.

A conclusão do primeiro tre-
cho deve facilitar o deslocamento 
da população bem como deve me-
lhorar a mobilidade na região. As 
intervenções nas estradas são reali-
zadas pelo Deracre e visam garan-
tir a trafegabilidade dos acreanos. 
O Deracre segue avançando com 
as obras em todo o estado.

Estado inicia pavimentação 
asfáltica da AC-405
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Procura-se MT 07 amarela: 
vítima denuncia grupo de 
motoqueiros arruaceiros
Eram 21:45h do dia 22 de ou-

tubro, uma sexta-feira. Um 
casal e sua filha de 18 anos 

saíam de uma petiscaria, na Avenida 
Ceará, próximo à Associação dos Ser-
vidores de Rio Branco (Assemurb). O 
trânsito de veículos praticamente não 
havia naquele horário.

Porém, era o horário predileto 
de um grupo de motoqueiros e suas 
motocicletas de altas cilindradas, a 
fazer racha e chamar atenção em ve-
locidade muito acima do permitido 
nas vias públicas de Rio Branco.

Em pé, sobre a mureta de con-
creto que divide a pista de mão du-
pla, a cantora de rock Suzy Ramos 
segurava a mão da criança e do ma-
rido Alex Dias, que é técnico de In-
formática de uma empresa tercei-
rizada que presta serviço ao Ibama.

A fila de motocicletas pare-
cia interminável e o barulho… 
gigantesco.

O rolé das máquinas potentes é 
uma rotina, sempre à noite, num 
flagrante desrespeito à leis de trân-
sito, sempre após a concentração 
que ocorre em acessos não fiscali-
zados (estacionamento da Hawan, 
Senador Guiomard, Estrada de 
Boca do Acre e outros.

“Quando achei que haviam pas-
sado, pedi para minha filha correr, 
em direção ao acostamento, do ou-
tro lado da rua, onde estava o nosso 
carro. Ela conseguiu. Eu tentei atra-
vessar, quando o Alex me empur-
rou pelo ombro, para que eu saísse 
da frente de um outro motoquei-
ro que vinha acelerado tentando 
acompanhar o pelotão da frente. 
Houve um estrondo, senti um so-
lavanco,  olhei para trás e vi meu 
esposo voar. Ele caiu a cerca de 4 
metros depois, já na porta de nosso 
carro, na beira da rua”, conta ela.

“O condutor também estava fe-
rido e a moto, uma MT 07, amarela 
com preto, foi parar no trevo da 
assemurb. Esse motoqueiro estava 
com mais de 150 km por hora. Co-
meçou uma correria. Mais ou me-
nos 40 pessoas saíram do lanche 
desesperados por que o impacto 
foi muito forte, e meu marido caí-
do no chão com um corte profun-
do na cabeça, fratura de tíbia, joe-
lho, olho preto,  ensanguentado, e 
maxilar torto”, relata Suzy.

Ela conta que os motoqueiros 
voltaram e retiraram a moto do local.

“Deixaram eu e meu marido 
lá, morrendo. Os dois feridos eram 
atendidos pelo Samu e vimos que 
os amigos deles tiraram a moto 
dali, impossibilitado a realização 
da perícia. Viemos para o PS. Meu 
marido, quase morto, eu desespe-
rada, quando chegou uma turma 
deles, motoqueiros, com um po-
licial à paisana, com distintivo 
no pescoço, sugerindo que nós 
estávamos bêbados. Mentira. Eu 
estava me preparando para uma 
agenda de shows e não bebemos. 
Eu disse pra ele ( policial) que ra-
cha é crime, correr a 200 KM/h 
é crime na avenida Ceará, que só 
tem a velocidade permitida a 50 
km e 60 km”, disse.

Os dois feridos foram internados 
no mesmo andar do Pronto Socorro.

“Passei a madrugada chorando, 
esperando no atendimento do PS, 
enquanto operavam meu esposo. As 
namoradas dos motoqueiros passa-
vam me coagindo, dizendo que um 
tal Marcos Yago havia atropelado 
um bêbado, o que não é verdade, e 
o polícial desfilando com distintivo 
na frente de nossa família”, afirmou.

Nesta quarta-feira completa-
ram 21 dias que Alex está inter-
nado. Marcos Yago, que atrope-
lou o rapaz, passou 10 dias no 

hospital e recebeu alta. A moto 
continua sumida.

“Nunca nos procuraram pra sa-
ber nada nem ajudar em nada”, diz.

A reportagem não conseguiu 
detalhes da investigação policial, 
mas um vídeo, gravado no dia do 
acidente (veja acima), ajuda a po-
lícia a identificar os responsáveis. 
A motocicleta amarela também 
aparece na gravação, embora nin-
guém no grupo tenha demonstra-
do interesse em informar onde o 
veículo foi escondido.

Um policial informou ao acjor-
nal, em anonimato, que o inquérito 
está em andamento, mas falta ouvir 
o principal acusado, Marcos Yago.

Desabafo
“Eu só quero justiça. Não tenho 

intenção de prejudicar ninguém. 
Uma criança viu o padrasto sendo 
atropelado da forma mais violen-
ta. É preciso acabar com esse gru-
po. Não mataram meu marido por 
que ele é forte. Por pouco não ma-
taram uma família inteira. Agora 
ele ( Alex) vai ficar afastado do tra-
balho por mais um ano e terá que 
fazer cirurgias futuramente. Peço 
ajuda da imprensa, das autorida-
des de bem, para que o nosso sofri-
mento seja diminuído”, concluiu 
em desabafo a cantora. (Acjornal)

Alex Dias foi atropelado por motoqueiro em alta velocidade

O governador Gladson Ca-
meli cumpriu agenda na Secre-
taria de Estado de Infraestrutu-
ra (Seinfra) nesta quinta-feira, 
11. Durante a visita foram as-
sinadas ordens de serviço de 
obras que estavam paralisadas 
desde 2012, como é o caso da 
recomposição do Canal da Ma-
ternidade.

Os gestores firmaram, ainda, o 
compromisso de executar obras 
de infraestrutura em vários bairros 
de Rio Branco, como: Placas; João 
Eduardo, Pista e Ouricuri. A ordem 
de serviço prevê investimento de 
mais de R$ 9 milhões.

 “Aqui na Seinfra é onde os 
sonhos se realizam, os projetos 
saem do papel e se tornam rea-
lidade. Parabenizo toda a equipe 
que não tem medido esforços 
para a realização de diversas 
obras em todo o estado, o que 
proporciona cada vez mais a ge-
ração de empregos com obras de 
qualidade que aquecem nossa 
economia”, destacou Cameli.

Durante a visita, o governador 
entregou 52 novos computadores, 
de última geração, para a Seinfra, 
com investimento de R$ 740 mil.

“Foi um  encontro muito pro-
dutivo, na oportunidade apresen-
tamos ao governador a proposta 
de orçamento da Seinfra para o 
próximo ano. Sobre a entrega 
dos computadores é um com-
promisso do nosso governo que 
valoriza os servidores públicos e 
tem garantido melhores estrutu-
ras de trabalho, além de melhoria 
nos equipamentos, programas 
específicos para a área técnica e 
a melhoria na frota de veículos 
da Seinfra”, ressaltou o gestor da 
Seinfra, Cirleudo Alencar.

 “A chegada dos novos com-
putadores para a Seinfra vai nos 
auxiliar e muito, principalmente 
no que diz respeito aos programas 
que utilizamos no trabalho. Os 
novos equipamentos com certeza 
irão melhorar nossa produção”, 
comemorou a geóloga Patrícia Ro-
cha, servidora da Seinfra.

Governador assina
ordem de serviço para 
obras em Rio Branco

O governador Gladson Cameli 
e o prefeito de Feijó, Kiefer Caval-
cante, assinaram na manhã desta 
quinta-feira, 11, um termo de con-
vênio que autoriza o início do 
processo licitatório pela prefeitura 
para a construção da Área de Even-
tos que será situada no Parque Bu-
ritizal, centro de Feijó.

Na obra orçada em R$ 7 milhões, 
o governo do Estado se comprome-
teu com metade do valor, oriun-
do de recursos próprios, que serão 
transferidos para a prefeitura de 

Feijó e já estão alocados para o orça-
mento de 2022, ano em que a obra 
deve começar e já ser entregue. 

O titular da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e Desenvolvimen-
to (Seinfra), Cirleudo Alencar, esteve 
presente na assinatura e destacou: 
“Isso dá uma celeridade no processo 
e dá uma agilidade na realização da 
obra, com o governo transferindo o 
recurso do Estado para a prefeitura 
e com Feijó tocando a obra e sendo 
essa grande parceira do governo”.

A Área de Eventos de Feijó será 

um espaço amplo, com mais de 
500 metros de extensão, contem-
plando palco, plataformas, estacio-
namento e quiosques para compor-
tar a realização de todos os eventos 
da cidade, principalmente um dos 
mais importantes do calendário 
cultural do Acre, o Festival do Açaí.

“O governador Gladson Cameli 
está de parabéns. Feijó agradece de 
coração essa parceria e com certeza 
essa obra vai ficar marcada na his-
tória do nosso município”, decla-
rou o prefeito Kiefer Cavalcante.

Governo assina convênio para 
construção da Área de Eventos

A Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão do 
Acre (Seplag), realizou nesta 
quinta-feira, 11, uma reunião 
ordinária com a Rede Acreana 
de Planejamento e Orçamento 
Governamental (Replag), com 
o objetivo de apresentar o siste-
ma de monitoramento do Pla-
no Plurianual do governo do 
Estado do Acre (PPA).  A rede 
é composta por representantes 
do planejamento e orçamento 
de diversos órgãos do Estado.

A reunião foi realizada no au-
ditório do prédio recém-reinau-
gurado da Seplag e contou com a 
presença de dois representantes, 
um do orçamento e outro do pla-
nejamento das seguintes secreta-
rias: Agência de Negócios do Es-
tado do Acre (Anac), Companhia 
de Armazéns Gerais e Entreposto 
do Acre (Cageacre), Companhia 
de Desenvolvimento e Serviços 
Ambientais (CDSA), Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Acre (Emater), Insti-
tuto de Defesa Agropecuária 
e Florestal (Idaf), Secretaria de 
Empreendedorismo e Turismo 
(Seet), Secretaria de Estado de 
Indústria, Ciência e Tecnolo-
gia (Seict), Secretaria de Esta-
do de Produção e Agronegócio 
(Sepa), Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e das Políticas 
Indígenas (Semapi), Institu-
to de Meio Ambiente do Acre 
(Imac) e Instituto de Mudanças 
Climáticas e Regulação de Ser-
viços Ambientais (IMC).

Na oportunidade, Vasti Albu-
querque Quintana Queiroz, gesto-
ra de Políticas Públicas e chefe do 
Departamento de Planejamento 
Governamental, apresentou o sis-
tema de monitoramento do PPA, 

uma ferramenta que irá auxiliar 
no monitoramento e estabeleci-
mento de metas e objetivos orça-
mentários do Estado.

A chefe do Departamento tam-
bém levou os membros do Replag 
para conhecer as novas instala-
ções do prédio da Seplag, como a 
sala de monitoramento do Depar-
tamento de Estudos, Pesquisas e 
Indicadores da Seplag (Deepi) e a 
Sala de Governança (nome provi-
sório) que têm o objetivo de ajudar 
a Rede na elaboração e execução 
de suas metas.

 “Planejamento e orçamento 
são áreas muito sensíveis, então, 
é importante que as pessoas  es-
tejam juntas andando na mes-
ma direção e buscando soluções 
para os problemas que são idên-
ticos, embora a natureza dos ór-
gãos seja diferente”, afirma Vas-
ti Albuquerque.

Para Maria Lucinda, assessora da 
diretoria de planejamento da Secre-
taria da Fazenda (Sefaz), é necessário 
enfatizar que, mesmo com a tran-
sição do orçamento, que agora é 
atribuição da Sefaz, os órgãos ainda 
estão lado a lado. “Dizer que plane-
jamento e orçamento estão juntos 
e estamos à disposição de todas as 
secretarias”, afirma Maria.

Luciana Araújo Pinto, direto-
ra de planejamento da Fundação 
Hospital Estadual do Acre (Fun-
dhacre), acredita que a reunião 
superou as expectativas e que a 
nova estrutura apresentada será 
de grande auxílio aos membros 
da Rede. “A rede tem esse obje-
tivo extraordinário de unificar 
as ações das secretarias para um 
plano de governo. E nós estamos 
aqui para contribuir e colaborar 
nesse processo que acreditamos 
que será bem-sucedido”.

Rede Acreana apresenta 
novas ferramentas
do Plano Plurianual

Rio Branco, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
A Tribuna  visite www.atribuna.com GERAL  5

PDSA tem cooperativa 
que fortacele a cadeia de 
exploração do murmuru
A Cooperativa dos Produto-

res da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária de 

Nova Cintra (Cooperacintra), fo-
mentada por meio do Programa 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Acre (PDSA) Fase II, pro-
grama coordenado pela Secreta-
ria de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag), é uma das finalis-
tas do processo de pré-aceleração 
da Amaz Aceleradora de Impac-
to do Instituto de Conservação 
e Desenvolvimento Sustentável 
da Amazônia (Idesam).

Criada em 2011, em Rodrigues 
Alves, com o propósito de atuar 
na exploração e comercialização 
de produtos florestais não madei-
reiros, como o murmuru, atual 
carro-chefe da cooperativa. A Coo-
percintra tem como objetivo forta-
lecer a cadeia de valor do murmuru, 
especialmente o beneficiamento 
e a comercialização do óleo, que é 
empregado principalmente na in-
dústria de cosméticos.

A Coopercintra trabalha em 
parceria com diversos órgãos go-
vernamentais e do terceiro setor. 
Ajuda a fomentar a economia flo-
restal de coletores extrativistas e 
ribeirinhos em 52 comunidades 
do Alto e Baixo Juruá, distribuídas 
em cinco municípios (Cruzeiro do 
Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, 

Jordão e Marechal Thaumaturgo e 
de parte do Amazonas).

A iniciativa de inscrever os em-
preendimentos no edital da Amaz 
partiu da chefe da Unidade de Co-
ordenação de Projetos do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
(UCP-BID), Rosineide Sena, que di-
recionou às cooperativas o edital 
lançado em julho deste ano.

Dentre os três empreendimen-
tos do Acre vinculados ao PDSA, 
apenas a Coopercintra foi sele-
cionada pela Amaz como uma 
das 12 finalistas do processo de 
pré-aceleração, ocupando a séti-
ma posição entre os colocados. 
A cooperativa agora participa de 

um processo de mentoria ao lon-
go do mês de novembro em que 
ao final serão selecionados seis 
negócios para receber um inves-
timento de 200 mil em 2022.

“Este é um resultado obtido a 
partir de todo um investimento 
feito pelo PDSA, então, conside-
ramos este um legado do PDSA”, 
afirma Rosineide Sena, coordena-
dora do programa. “Deixamos, en-
tão, a mensagem para os demais 
empreendimentos que continua-
remos à disposição agindo como 
captadores de oportunidade, di-
recionando os empreendimen-
tos que possam se beneficiar das 
oportunidades de negócio”.

Óleo de murmuru é usado na indústria de cosméticos

A Secretaria de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes (SEE) 
reuniu nesta quinta-feira, 11, os 
coordenadores das 21 represen-
tações da pasta nos municípios. 
O evento ocorreu durante todo 
o dia no auditório da Biblioteca 
Pública Estadual. A programa-
ção se estende até esta sexta, 12.

De acordo com a secretária 
de Estado de Educação, Socor-
ro Neri, essa é uma reunião de 
gerência, que tem a intenção 
de avaliar o momento atual 
em que a educação do Acre se 
encontra que é a retomada das 
aulas presenciais, que se dá em 
todo o estado gradualmente,  
por meio de revezamento.

“Esse processo é gradual, 
permeado de dificuldades, 
mas que nos coloca um pas-
so à frente no compromisso 
maior que todos nós temos, 
que é a garantia do direito à 
aprendizagem dos nossos alu-
nos”, ressaltou a secretária.

Para a coordenadora da re-
presentação da SEE em Porto 
Walter, Fabiana Pedrosa, muni-
cípio que fica há quase 600 qui-
lômetros da capital Rio Branco, 
essa é a oportunidade de uma 
conversa objetiva com os di-
rigentes da secretaria. “Nos dá 
esperança para que algumas di-
ficuldades que nós temos sejam 
resolvidas”.

Educação dialoga com representantes 
da pasta em 21 municípios

O município atualmen-
te conta com uma escola da 
rede estadual urbana, oito in-

dígenas e uma rural, onde es-
tão os anexos da Educação de 
Jovens e Adultos.

Ainda no início da cerimônia 
de abertura do evento, a secretá-
ria de Educação recebeu um ter-
mo de doação da empresa Agro 
Juruá LTDA, o qual transfere à 
SEE uma área de terra no muni-
cípio de Rodrigues Alves para a 
construção de uma escola.

Um dos doadores, sócio da 
empresa e que também é coorde-
nador da representação da SEE no 
município, Paulo Mororó, expli-
ca que a extensão de terra encon-
tra-se na foz do Rio Paraná dos 

Mouras. “É a área onde eu nasci, 
que era dos meus pais. Como hoje 
eu sou coordenador em Rodri-
gues Alves e vendo a necessidade 
que nós temos de construir uma 
escola, eu achei necessário, como 
pessoa, como educador”.

Paulo é educador do Esta-
do há 30 anos. O professor de 
geografia conta que na área há 
espaço para construção de uma 
escola de grande porte. Segun-
do ele, na região, atualmente, 
vivem cerca de 500 alunos.

Rodrigues Alves recebe doação
de área  para construção de escola

Secretária avalia com gestores a retomada das aulas presenciais

O maior e mais ousado projeto 
público para alavancar o setor rural 
do estado foi apresentado ao gover-
nador Gladson Cameli, nesta quin-
ta-feira, 11. Trata-se do Programa 
Acre Mais Produtivo (Proamp), que 
tem como principal meta consoli-
dar um novo modelo de desenvol-
vimento socioeconômico baseado 
na agroprodução sustentável.

Para alcançar a expansão e au-
mento da cadeias produtivas nos 
22 municípios, o Proamp realiza-
rá uma série de investimentos na 
aquisição de máquinas pesadas, 
equipamentos, insumos, assistên-
cia técnica, sistemas de irrigação, 
regularização fundiária, reapare-
lhamento e modernização das es-
truturas existentes, entre outros.

A iniciativa beneficia ainda a 
amplificação da rede elétrica no 
campo e melhorias na infraestru-
tura de transporte, assegurando a 
manutenção e trafegabilidade de 
ramais para o escoamento da pro-
dução até a zona urbana. 

Para o governador Gladson Ca-
meli, o programa contempla um 
dos pilares de sua administração, 
o agronegócio. Segundo o chefe 
de Estado, o potencial agrícola 
do Acre precisa ser explorado de 
maneira racional, garantindo a 
produção de riquezas, geração de 

empregos e melhoria da qualida-
de de vida da população.

“Acredito muito no agronegó-
cio para mudarmos a nossa reali-
dade. O povo da zona rural é traba-
lhador e eles querem somente uma 
oportunidade para poder produzir 
e contribuir com o verdadeiro de-
senvolvimento do nosso estado. O 
nosso governo está empenhado em 
realizar os investimentos necessá-
rios e esse programa, com toda cer-
teza, será muito importante para 
alcançarmos os nossos objetivos”, 
argumentou Cameli.

Coordenado pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag), o programa foi elaborado 
em conjunto com todos os órgãos 
ligados ao setor produtivo e tem 
duração total de execução de seis 
anos (2022-2028).

Todos estas ações devem ser fi-
nanciados pelo Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID). O 
volume limite da operação de cré-
dito proposta pela instituição finan-
ceira ao governo acreano é de 100 
milhões de dólares (R$ 540 milhões).

Até a efetivação do empréstimo, 
vários tramites legais precisam ser 
cumpridos para que a carta consul-
ta seja aprovada pelo Bid. A expec-
tativa é que a operação se consolide 
até fevereiro do próximo ano.

Programa Acre Mais
Produtivo é apresentado

Promover assistência médica é 
uma garantia preconizada na Cons-
tituição Federal de 1988, e a Fun-
dação Hospital Estadual do Acre 
(Fundhacre), em Rio Branco, tem 
realizado mudanças estruturais para 
ofertar um serviço adequado para os 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Assim, o serviço do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) 
está funcionando regulamente, des-
de o início deste mês.

O serviço significa saúde e bem-
-estar para todos os acreanos que 
necessitam de atendimento bu-
cal especializado. O ambulatório 
odontológico atendeu antes da rei-
nauguração, em outubro deste ano, 
uma média de 702 consultas, e rea-
lizou 1.285 procedimentos odonto-
lógicos. De modo que os consultó-
rios, o laboratório de próteses e os 
equipamentos novos proporciona-
rão dinâmica mais positiva dos tra-
balhos diários, um avanço que be-
neficiará muitos pacientes da rede 
pública estadual do Acre.

 “A equipe está contente, pois 
o CEO foi contemplado com inú-
meros aparelhos e materiais odon-
tológicos, de maneira que a Sesacre 
[Secretaria de Saúde do Acre] partici-
pou de maneira ímpar para que pu-
déssemos conseguir concluir o novo 
CEO. Ações como essas concretizam 
as políticas públicas estabelecidas na 
Constituição Federal”, disse o presi-
dente da Fundhacre, João Paulo Silva.

O CEO está de casa nova, o se-
tor conta com as especialidades de 
periodontia (gengivas), endodon-
tia (tratamento de canal), cirurgia 
buco maxilo facial (exodontias de 
ciso, diagnóstico de câncer bucal), 
prótese dentária e atende os pacien-
tes com necessidades especiais.

Entre os atendimentos que já 

estão seguindo o fluxo regular de 
agendamentos e consultas, o es-
pecialista buco maxilo facial já 
realizou procedimentos como a 
remoção cirúrgica de ciso. Na roti-
na desse especialista, há também o 
diagnóstico de lesões de boca que 
são sinais do corpo para problemas 
grave na cavidade bucal, como um 
câncer de boca.

Os sintomas da doença surgem 
de forma silenciosa e, pelo fato de 
não haver dor, a pessoa pode demo-
rar para buscar tratamento. Os indí-
cios do câncer de boca podem variar 
de acordo com o grau da evolução 
da doença, sendo o primeiro sinal: 
ferida ou aftas na cavidade bucal 
que não cicatrizam em 15 dias.

“Esse tipo de ferimento é diag-
nosticado pelo cirurgião buco ma-
xilo facial, não só as lesões malignas, 
mas também benignas, que têm 
bastante prevalência no Acre, isso 
ocorre devido os hábitos de taba-
gismo e etilistas, isto é, o consumo 
periódico de bebidas alcoólicas”, 
disse o cirurgião buco maxilo facial 
da Fundhacre, Eldon Guttenberg.

 “A revitalização do setor com 
8 salas pretende otimizar o serviço, 
com o intuito de potencializar os 
atendimentos para o bem social do 
povo acreano”, disse a coordenado-
ra-geral do CEO, Christiane Lopes.

O ato de cuidar dos dentes é es-
sencial para ter uma vida saudável. 
As pessoas vivem uma rotina acele-
rada e muitas vezes adiam a visita 
ao dentista, o que é prejudicial ao 
organismo. Como a saúde bucal in-
fluencia na saúde em geral, as crian-
ças, adolescentes, adultos e idosos 
precisam manter uma disciplina 
no cuidado com os dentes, isso é 
primordial também para a saúde 
do coração e dos pulmões.

Centro de Especialidades 
Odontológicas retoma ações

Rio Branco, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
A Tribuna  visite www.atribuna.com6  GERAL

Futuro partido de Bolsonaro, PL acumula 
poder em fundo bilionário e escândalos
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2021 
PROCESSO Nº 23107.015429/2020-61 

 

1. OBJETO: O objeto da presente licitação é aquisição de reagentes químicos e 

vidrarias para atender as necessidades dos laboratórios da Universidade Federal do Acre, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

RESULTADO DE JULGAMENTO: Empresas   vencedoras   do      certame: REYGLASS 

COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 04.345.762/0001-80, vencedora dos itens 03, 11, 

12, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 34, 38, 46, 53, 60, 61, 63, 89, 90, 104, 148, 166, 167, 171, 176, 

190, 198, 202, 216, 234, 241, 287 e 289 no valor total de R$ 21.527,95 (vinte e um mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos); F.MARQUES DE SA, CNPJ: 

04.855.570/0001-14, vencedora dos itens 28 e 123 no valor total de R$ 15.560,00 (quinze 

mil, quinhentos e sessenta reais e zero centavos); ADILSON SILVA JUNIOR, CNPJ: 

08.223.886/0001- 44, vencedora dos itens 94 e 95 no valor total de R$ 1.387,68 (mil 

trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos); OBAH PRODUTOS E 

SERVICOS ANALITICOS EIRELI, CNPJ: 09.134.068/0001-38, vencedora dos itens 10, 110, 

169, 206 e 300 no valor total de R$ 11.243,68 (onze mil duzentos e quarenta e três reais 

e sessenta e oito centavos);     BASPRIX COMERCIO E  SERVICOS EIRELI,  CNPJ: 

10.698.323/0001-54, vencedora dos itens 32, 33, 56, 57, 58, 59, 69, 99, 100, 277, 278, 

279 e 282 no valor total de R$ 37.630,00 (trinta e sete mil seiscentos e trinta reais e zero 

centavos); MERCOSCIENCE  COMERCIAL  LTDA, CNPJ: 12.925.007/0001-01, vencedora 

do item 36 no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais e zero centavos); SAINT VALLEN 

BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 13.213.516/0001-66, vencedora do   item 187 no valor 

total de R$ 1.394,95 (mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos); 

CIENTIFIC COMERCIO & PRODUTOS LTDA, CNPJ: 21.263.301/0001-88, vencedora dos 

itens 13, 105, 161, 168, 194, 233, 239, 240, 250, 251, 255, 256, 283 e 291 no valor total de 

R$ 6.808,00 (seis mil oitocentos e oito reais e zero centavos); AMR SOLUCOES 

LABORATORIAIS LTDA, CNPJ: 30.479.645/0001-10, vencedora dos itens 30, 43, 44, 47, 

50, 51, 62, 64, 68, 72, 75, 76, 82, 88, 106, 107, 113, 137, 138, 139, 145, 154, 156, 163, 

174, 181, 193, 195, 199, 200, 229, 231, 242, 246, 257, 258, 262, 268, 272, 275, 280, 

285, 286, 292 e 293, no valor total de R$ 57.888,62 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta 

e oito reais e sessenta e dois centavos); ORBITALPRODUTOS PARA LABORATÓRIO 

LTDA, CNPJ CNPJ: 71.443.667/0001-07, vencedora dos itens 35, 40, 42, 79, 83, 112, 125, 

133, 157, 170, 175, 186, 201, 212 e 274 no valor total de R$ 21.522,55 (vinte e um mil 

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos); LAB VISION - COMERCIO DE 

PRODUTOS     LABORATORIAIS     LTDA, CNPJ: 35.257.760/0001-63, vencedora dos ITENS 

41, 52, 71, 80, 92, 109, 121, 140, 143, 146, 151, 155, 172, 217, 218, 221, 222, 223, 

290 e 297, no valor total de 39.148,86, perfazendo o valor total do certame em R$ 215.012,29 

(duzentos e quinze   mil   doze   reais   e   vinte   nove centavos). 

 
Rio Branco–AC, 12 de novembro de 2021. 

 
EVERTON FIDELIS DA SILVA 

Pregoeiro da CPL/UFAC  

 

 

 
PREFEITURA DE RIO BRANCO – ACRE 

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 02  

 
 

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 – CPL02/PMRB 

 
 
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de 
pavimentação e recapeamento de vias urbanas no Município de Rio Branco – Acre. 

A CPL JULGOU e HABILITOU as empresas: CONSORCIO MOTA & MOTA – 

composto pelas empresas: Mota & Mota Construção LTDA e Negreiros Construções 
Civil e Eletricidade EIRELI, CONSORCIO VIAS URBANAS – composto pelas empresas: 
Construtora Santa Maria LTDA e M.S.M. Industria LTDA e OLIVEIRA ENGENHARIA – 
EIRELI. 

 A Comissão informa ainda que as licitantes inconformadas com a decisão ora 

adotada terão prazo previsto em Lei, para querendo, apresentarem razões de 

recurso, não havendo manifestação, a Comissão marcara uma nova data para a 

abertura das Propostas de Preço das concorrentes habilitadas. 

As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos 

interessados, para consulta, na Rua Alvorada, 411 – Bosque – Rio Branco/AC - 

CEP: 69.900-631 e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08h às 17h. 

 

Rio Branco-AC, 11 de novembro de 2021. 

 
Maria Cristina Soares Rocha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 02 
 
  

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ – ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

(Reabertura)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM MEIO 
- FIO E SARJETA (RUA ALBERTINA ALBUQUERQUE, 
RUA ALTEMIRA MELO E RUA JOÃO LIMA / BAIRRO 
ESTACA ZERO), NO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, EM 
ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 856731/2017 – SI-
CONV, celebrado entre o Município de Tarauacá e o Mi-
nistério da Defesa Calha Norte. Tipo: Menor preço global. 
Data de Reabertura: 29/11/2021 às 09h00min (Horário 
Local) Retirada: 12/11/2021 e-mail:setordelicitacoestk@
gmail.com, no Endereço Eletrônico:http://app.tce.ac.gov.
br/portaldaslicitacoes/ (site do Tribunal de Contas do Esta-
do – TCE/AC - LICON) e no site da Prefeitura Municipal de 
Tarauacá/Ac  - https://www.tarauaca.ac.gov.br/licitacoes.

 Tarauacá - Acre, 11 de novembro de 2021 

Carla Maria Maia Veras 
Presidente - CPL

 
 
 
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 050/2021 – CPL01/PMRB 

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

SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2021 – CPL01/PMRB, cujo o 

objeto é Aquisição de Material Permanente (Eletrodomésticos e Eletrônicos), para 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos - SASDH, Processo CPL 01/PMRB N° 189/2021 e no site www.licitacoes-

e.com.br, através do Nº 904389, em virtude de pedidos de esclarecimentos e 

impugnação. 

 

Rio Branco – Acre, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Kézia Honorato da Silva Moraes 
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° 081/2021 – Comissão Permanente de Licitação 02. 
Tipo: Menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 
material Permanente (ar-condicionado, bebedouro, televisão, cadeiras, armários e 
outros); sob demanda, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Zeladoria 
da Cidade – SMZC. Data e local de Abertura: dia 29/11/2021, 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 
17 de novembro de 2021, através www.licitacoes-e.com.br,  nº 907414 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, 11 de novembro de 2021. 
 

 
Odair Maciel da Silva Lima 
Pregoeiro da CPL 02/PMRB 

 
  

  
 
 
 

 
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 LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 059/2021  

 
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática do Tipo “Estações de Trabalho e 
Monitores”.  
Origem: Secretaria Municipal de Educação – SEME. 
Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do dia 30 de 
novembro de 2021, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site 
www.licitacoes-e.com.br.  
Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 17 
de novembro de 2021, através do www.licitacoes-e.com.br nº 907495 da Licitação ou 
excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, 411 – Bairro 
Bosque – Rio Branco/AC – CEP 69.900-631 – Fone (68) 3211-2220. 
 

Rio Branco - AC, 11 de novembro de 2021. 
 
 

Jéssica Dantas Benvindo 
Pregoeira da CPL 01/PMRB 

O PL, partido que vai 
receber o presidente 
Jair Bolsonaro, tem 

uma trajetória marcada por 
escândalos de corrupção e, 
apesar desse histórico, am-
pliou desde o ano passado 
a participação em diferen-
tes setores do governo que 
se elegeu com a promessa 
de acabar com o chamado 
“toma lá dá cá” político.

Sob Bolsonaro, a sigla 
emplacou a deputada Flávia 
Arruda (DF) no comando da 
Secretaria de Governo e fez 
indicações também para o 
Ministério da Saúde, o Banco 
do Nordeste e o FNDE (Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação) —um 
fundo de R$ 54,4 bilhões só 
em 2021.

O fundo é ligado ao Mi-
nistério da Educação e con-
trolado por indicações do 
centrão. O FNDE executa 
a maioria das ações e pro-
gramas da educação básica, 
como alimentação e trans-
porte escolar.

Principal nome da legen-
da, o ex-deputado Valdemar 
Costa Neto passou 11 meses 
na cadeia, após ser condena-
do a 7 anos e 10 meses de pri-

são pelo STF (Supremo Tri-
bunal Federal) por corrupção 
e lavagem de dinheiro.

Ele, o então vice-presiden-
te do partido, Bispo Rodri-
gues, e assessores parlamen-
tares ligados aos dois foram 
acusados de envolvimento 
no mensalão, esquema de 
compra de apoio parlamen-
tar durante o primeiro man-
dato do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

Valdemar é também in-
vestigado e processado em 
duas frentes de apuração 
da Operação Lava Jato, por 
irregularidades na área de 
transportes, fatia da adminis-
tração federal que esteve sob 
sua influência nos governos 
petistas e no do ex-presiden-
te Michel Temer (MDB).

Em nota enviada à Folha, 
a assessoria de imprensa de 
Valdemar afirmou que ele 
“não comenta decisões do 
Poder Judiciário ou iniciati-
vas do Ministério Público”.

Em 2018, então em cam-
panha à Presidência da Re-
pública, Bolsonaro criticou 
a imprensa por publicar a in-
formação de que ele estaria 
acenando para “corruptos e 
condenados”, em uma refe-
rência ao chefe do PL.

Naquele ano, o então can-
didato do PSL avaliou a pos-
sibilidade de o ex-senador 
Magno Malta, do PL, compor 
a chapa presidencial.

Na ocasião estava em 
curso uma apuração da Lava 
Jato sobre irregularidades em 
empreiteiras que prestavam 
serviços ao então Ministério 
dos Transportes.

Os procuradores da Repú-
blica levantaram suspeitas 
de que Valdemar e aliados 
cobraram e receberam propi-
na de empreiteiras que pres-
tavam serviços à pasta.

Delatores da Odebrecht, 
envolvida no escândalo de 
corrupção na Petrobras, con-
taram aos investigadores que, 
após a empresa ser escolhida 
por licitação para construir 
trechos da Ferrovia Nor te-Sul, 
houve achaque por parte de 
preposto de Valdemar na Va-
lec, a estatal responsável por 
acompanhar a obra.

A Polícia Federal confron-
tou as informações prestadas 
pelos executivos da Odebre-
cht com planilhas de paga-
mentos de propina apreen-
didas nos computadores da 
empreiteira durante uma das 
fases da Lava Jato.

Uma delas, identifica-
da como “FNS”, registrou 
repasses, entre outubro 
de 2007 e fevereiro de 
2008, sob o codinome 
“Polonês”, no montante 
de R$ 4,3 milhões. O de-
lator afirmou que “Po-
lonês” foi usado para 
identificar a propina 
transferida a Valdemar.

O inquérito sobre esse 
caso tramita no STF, sob a 
relatoria do ministro Gilmar 
Mendes.

Em fevereiro do ano pas-
sado, a subprocuradora-geral 
da República Lindôra Araújo 
entendeu que o caso deve 
ser enviado à Justiça Federal 
em Goiás por não envolver 
autoridades com foro no Su-
premo.

Ao pedir a remessa do 
caso para aquele estado, Lin-
dôra afirmou que as delações 
têm sido confirmadas “por 
evidências documentais que 
relatam pagamentos de van-
tagem indevida ao grupo 
político do ex-parlamentar 
Valdemar da Costa Neto”. 

Gilmar ainda não decidiu so-
bre o pedido.

Em 2019, a Procuradoria 
da República em Goiás de-
nunciou Valdemar e outras 
seis pessoas em outra acusa-
ção da Lava Jato.

De acordo com o Ministé-
rio Público Federal, o grupo 
de Valdemar agiu, em troca 
de propina, para fraudar lici-
tações da Valec destinadas à 
construção da Ferrovia Nor-
te-Sul entre 2000 e 2011.

Parte da propina foi, se-
gundo a Procuradoria, soli-
citada e paga em espécie e 
parte dissimulada como do-
ação oficial (regularmente 
declarada à Justiça Eleitoral) 
para as campanhas eleitorais 
do partido nos anos de 2010, 
2012 e 2014, quando ainda 
era denominado PR.

A denúncia se baseou 
em inquéritos, acordos de 
leniência e colaborações 
premiadas de executivos de 
empreiteiras como Camargo 
Corrêa, Andrade Gutierrez, 
Carioca Engenharia e UTC.

No ano passado, a Justiça 
Federal de Goiás aceitou a 
denúncia da Procuradoria e 
transformou Valdemar e os 
demais em réus.

À Folha a assessoria de 
imprensa de Valdemar disse 
que, além de não comentar 
os processos, ele é “defensor 

do Estado democrático de 
Direito” e que “é fundamen-
tal reconhecer a autonomia 
e independência dos Poderes 
constituídos”.

Apesar de todos os proble-
mas com a Justiça, Valdemar 
mantém o espaço do seu par-
tido na partilha de cargos da 
administração federal.

O PL tem atualmente 
uma bancada de 43 deputa-
dos federais e 4 senadores. 
Compõe o chamado cen-
trão, o grupo suprapartidário 
no Congresso.

Com as crises sanitária e 
econômica decorrentes da 
pandemia do novo corona-
vírus, o governo Bolsonaro 
precisou ampliar os apoios 
no Congresso para aprovar 
assuntos de seu interesse e se 
proteger frente às dezenas de 
pedidos de impeachment da 
oposição que miram o presi-
dente.

Ampliou nacos de espaço 
na Esplanada dos Ministérios 
para caciques da “velha polí-
tica”, até então criticados por 
Bolsonaro, o presidente do 
PL entre eles.

Nesta quarta (10), após 
uma reunião com Bolsonaro, 
Valdemar confirmou a filia-
ção do presidente ao PL em 
um ato previsto para 22 de 
novembro, em Brasília.

Um dia antes, na terça-
-feira (9), Bolsonaro rebateu 
críticas sobre sua ida para um 
partido do centrão.

“Pessoal critica: ‘Ah, o cara 
está conversando com o cen-

trão’. Quer que eu converse 
com o PSOL, com o PC do 
B, que não centrão?”, ques-
tionou ele, em entrevista ao 
portal bolsonarista Jornal Ci-
dade Online.

“Se você tirar o cen-
trão, tem a esquerda. Para 
onde é que eu vou? Tem 
que ter um partido, se eu 
quiser disputar as eleições 
do ano que vem.”

Bolsonaro lembrou 
ainda que foi filiado ao PP, 
também do centrão e com 
o qual vinha negociando 
até o momento. “Eu fui 
do centrão”, disse. O presi-
dente está há praticamen-
te um ano sem legenda. 
Ele incentivou a criação 
da Aliança do Brasil, mas a 
ideia não vingou.

Alguns nomes ligados ao 
projeto enfrentam proble-
mas com a Justiça. São alvos 
de inquéritos que tramitam 
no Supremo, suspeitos de en-
volvimento com os chama-
dos atos antidemocráticos e 
disseminação de fake news 
nas redes sociais .

“Não consegui fazer o 
meu [partido, por] que a bu-
rocracia cresceu muito e foi 
impossível ter um partido”, 
disse Bolsonaro a apoiadores.

“Não queiram tudo, 
que o partido não é meu. 
Tem uma outra pessoa lá 
que fez o acordo comigo 
e nós temos que alinhar 
nossos objetivos, só isso”, 
afirmou ele, sem mencio-
nar Valdemar.

Rio Branco, sexta-feira, 12  de novembro de 2021 
A Tribuna  visite www.atribuna.com          GERAL   7

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

Projeto de Lira para emendas mantém 
poder sobre fatia bilionária do Orçamento

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.o 0003832-08.2021.8.01.0000. 
Pregão Eletrônico no 67/2021. Tipo: Menor Preço 
por Item. Objeto: Contratação de empresa para for-
necimento de licença de software de gestão para 
serventias extrajudiciais oficializadas nos municí-
pios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal 
Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/
adaptativa/evolutiva e suporte técnico, conforme 
Edital e anexos. Local e data da realização do cer-
tame: A licitação será realizada em ambiente vir-
tual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 29 de 
novembro de 2021, às 10h (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser escla-
recida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 
ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 11 de novembro de 2021.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira do TJAC

 

 Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0003832-08.2021.8.01.0000. Pregão Eletrônico nº 67/2021. Tipo: 
Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de 
software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa 
Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção 
corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, conforme Edital e anexos. Local e data 
da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site 
www.comprasnet.gov.br, no dia 29 de novembro de 2021, às 10h (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 
3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.  

Rio Branco–AC, 11 de novembro de 2021. 

 
Gilcineide Ribeiro Batista 

Pregoeira do TJAC 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

  O presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Estado do Acre – SINTAC, vem no uso 
de suas atribuições conforme seu Estatuto e ofício nº 574 CREA/ASGAB de 05 de 
novembro de 2021, convocar a todos os seus sindicalizados para uma Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2021 às 9h em 1ª 
convocação e 9h30min em 2ª convocação com qualquer número de presentes, com 
término às 11h na Associação dos Engenheiros do Estado do Acre, à rua dos 
Engenheiros, nº 200, na cidade de Rio Branco-AC, para deliberar sobre a seguinte 
pauta: 

1 – Eleição para (02) dois conselheiros titulares e (02) dois conselheiros suplentes – 
modalidade – Civil, com mandato para o triênio com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2024. 

 2 – Os interessados poderão fazer suas inscrições no dia 24/11/2021, quarta-feira no 
horário de 8h às 11h no Auditório do CREA-AC, à rua Isaura Parente, nº 3085 em Rio 
Branco-AC e deverão estar adimplentes junto ao sindicato e ao CREA-AC. 

Rio Branco-AC, 12 de novembro de 2021. 

 

José Martins Veras Netto 

Presidente do SINTAC 

 

 

Um dia depois de o 
Supremo Tribunal 
Federal mandar 

suspender a execução das 
polêmicas emendas do re-
lator-geral do Orçamento, 
o texto de um projeto de 
resolução elaborado pela 
Mesa da Câmara com o ob-
jetivo de manter o controle 
sobre as bilionárias verbas 
começou a circular entre os 
deputados.

A ideia é que a proposta, 
capitaneada pelo presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), e a que a Folha teve 
acesso, seja aprovada nas 
próximas semanas em ses-
são do Congresso Nacional 
e sirva como objeto de nego-
ciação para que o STF libere 
a execução das emendas.

Por 8 votos a 2, a corte 
decidiu na quarta-feira (10) 
suspender “integral e ime-
diatamente” o pagamento 
das verbas a deputados e 
senadores, além de deter-
minar que o Congresso dê 
“ampla publicidade, em 
plataforma centralizada de 
acesso públicos”, a todos os 
documentos relacionados 
à distribuição dessas verbas 
em 2020 e 2021.

Os repasses deverão ser 
suspensos até que o STF 
julgue o mérito da ação do 
PSOL, ainda sem data defi-
nida.

A decisão atingiu em 
cheio o mundo político, 
abalando um esquema de 
negociação de verbas pú-
blicas que tomou corpo em 
2020 e 2021.

O texto que começou 
a circular entre deputados 
nesta quinta trata apenas 
de mudanças na questão 
da transparência, além de 
alterar as regras só daqui 
em diante. Ele não trata 
das emendas de relator de 
2020 e 2021. E não muda 
em nenhum ponto o atu-
al poder do governo e da 
cúpula do Congresso de 

privilegiar determinados 
deputados em detrimento 
de outros, nem de patroci-
nar repasses em períodos 
de votação de grande inte-
resse do governo.

“Esse texto trata do pon-
to da decisão do Supremo 
que fala sobre a necessidade 
de transparência, mas não 
resolve outro ponto da de-
cisão da ministra Rosa We-
ber [autora da liminar con-
firmada depois pela corte], 
que é o de impedir que o 
governo favoreça um parla-
mentar e prejudique outro 
na distribuição de emen-
das”, afirmou o deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP), vi-
ce-presidente da Comissão 
Mista de Orçamento.

Todos os anos, deputa-
dos e senadores têm o di-
reito de direcionar verbas 
do Orçamento federal para 
obras e investimentos em 
seus redutos eleitorais. Para 
isso, contam com as chama-
das emendas parlamentares 
individuais (definidas por 
cada um dos 594 congres-
sistas) e coletivas (de banca-
das estaduais, por exemplo). 
Elas são divididas de forma 
equânime entre os parla-
mentares e a execução pelo 
governo é obrigatória.

A partir do Orçamento 
de 2020, porém, a cúpu-
la do Congresso começou 
a colocar em prática uma 
manobra com o objetivo de 
manter o seu poder de moe-
da de troca —se aproveitan-
do da fragilidade política do 
governo Bolsonaro, que foi 
obrigado a abrir mão de par-
te da execução dessa verba.

Essa manobra se mate-
rializou por meio do rela-
tor-geral do Orçamento: 
um deputado ou senador 
que na maior parte dos 
casos apenas empresta o 
nome para a divisão da 
verba, que é decidida, na 
prática, pela cúpula da Câ-
mara e do Senado.

As emendas de relator 
deste ano (na rubrica RP9) 
estão na ordem de R$ 16,8 
bilhões e podem ser distri-
buídas sem qualquer crité-
rio, a depender da conveni-
ência política do governo 
e dos parlamentares que 
comandam a Câmara e o 
Senado.

Na prática, essa decisão 
tem se concentrado, na Câ-
mara, nas mãos de Arthur 
Lira, aliado de Jair Bolsona-
ro, que usa os recursos para 
garantir fidelidade ao seu 
redor e a projetos do Palácio 
do Planalto. Isso ocorreu, 
por exemplo, na aprovação 
da PEC dos Precatórios, nes-
ta semana.

Não há uma base de da-
dos pública com a lista de 
deputados e senadores be-
neficiados por essa negocia-
ção política, tampouco há 
informações abertas sobre o 
destino do dinheiro público.

A transparência na deci-
são de divisão e na execu-
ção dessas emendas é bai-

xíssima e sem padrão. Em 
alguns casos, é possível 
saber detalhes por meio 
de complicadas ferra-
mentas de transparência 
de ministérios.

O texto do projeto de re-
solução mantém o poder do 
relator-geral do Orçamento 
de apresentar emendas, dei-
xando claro que ele pode 
receber “solicitações”, sem 
especificar de quem, desde 
que elas sejam publicadas 
no site da Comissão Mista 
de Orçamento do Congres-
so e encaminhadas ao Poder 
Executivo.

“As indicações somente 
poderão ser feitas quando 
compatíveis com o plano 
plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, e 
estiverem de acordo com a 
política pública a ser aten-
dida”, diz a minuta do pro-
jeto de resolução (que visa 
alterar a resolução do Con-
gresso 1/2006, que trata da 
Comissão Mista de Orça-
mento).

“Na fase de execução 
da lei orçamentária, o pro-
jeto que ora apresentamos 
amplia a transparência do 
processo de execução dessas 
emendas, definindo regras 
claras e objetivas para publi-
cação das indicações a serem 
realizadas pelo relator-geral, 
bem como das solicitações 
de recursos que as tiverem 
fundamentado” diz a justifi-
cativa da proposta.

Lira, que está em viagem 
a Portugal, confirmou nesta 
quinta que a Câmara irá apre-
sentar projeto para dar mais 
transparência às emendas.

Ele defendeu o modelo, 
afirmando que “em vez de 
se criticar o que tecnica-
mente não se conhece, é 
importante que se dê opor-
tunidade ao Parlamento, 
que sempre foi aberto, que 
modifica a vida das pessoas 
com essas emendas, a chan-
ce de explicar e de deixar 
este debate mais claro, sem 
politizá-lo como tudo que 
vem acontecendo”.

Aliado de Jair Bolsona-
ro, o presidente da Câmara 
disse que seria um retroces-
so deixar o comando das 
emendas só com o governo.

“Se houver uma reversão, 
para o RP2, por exemplo, que 
volta para o comando do 
Executivo, aí sim que nem a 
imprensa, nem os deputados, 
nem a população saberão da 
discricionariedade do Poder 
Executivo. Ele vai dar a quem 
ele quiser atender, com quan-
to ele quiser atender, quando 
quiser atender”, disse.

A posição do presidente 
da Câmara em relação ao 
novo projeto das emendas 
deve sofrer contestação 
dentro do Congresso.

Vice-presidente da Câ-
mara, o deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM) defende 
uma proposta diferente. 
“Acho que o certo mesmo 
era pegar essas emendas RP9 
e distribuir de forma iguali-
tária, assim como as emen-
das impositivas [individu-
ais e de bancada].”

Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 64 anos em São Paulo
A jornalista e colunista 

de política da GloboNews 
Cristiana Lôbo morreu nes-
ta quinta-feira (11), em São 
Paulo, em decorrência de 
um quadro de saúde que en-
volvia tratamento contra 
um câncer e uma pneumo-
nia contraída recentemen-
te, informou a emissora.

Ela tinha 64 anos e es-
tava internada no hospital 
Albert Einstein.

Cristiana se tratava ha-
via alguns anos de mieloma 
múltiplo, que é um tipo de 
câncer que atinge uma cé-
lula da medula óssea cha-
mada de plasmócito, res-
ponsável pela produção de 
anticorpos que combatem 
vírus e bactérias.

A jornalista iniciou a car-
reira em Goiás e, em Brasília, 
trabalhou nas coberturas de 
saúde e educação, mas foi 
na área política que teve 
seu maior destaque, inicial-

mente nos jornais O Globo 
e O Estado de S. Paulo.

Desde 1997 na Globo-
News, o canal de notícias 24 
horas do Grupo Globo, ela 
integrou o time de frente da 
emissora na apuração dos 
bastidores e na análise do 
mundo político, integran-
do a equipe de comentaris-
tas do Jornal das Dez.

Ela também comandou 
por anos o programa de aná-
lise Fatos e Versões, em que 
conversava sobre temas de 
relevância da política e da 
economia com jornalistas 
convidados.

No Twitter, o ex-presi-
dente Lula (PT) foi um dos 
políticos que falou sobre a 
morte da jornalista. “Meus 
sentimentos à família, ami-
gos e amigas da jornalista 
Cristiana Lobo. Que Deus 
lhes dê forças neste mo-
mento tão triste”.

A ex-presidente DIlma 

Rousseff (PT) também la-
mentou a morte da jornalis-
ta. “Dona de um sorriso ca-
tivante, e sempre de ótimo 
astral, mesmo em meio à 
aspereza do noticiário polí-
tico que emana de Brasília, 
Cristiana Lôbo sempre foi 
uma interlocutora confiá-
vel e dotada de muito rigor 
técnico na apuração de no-
tícias”, afirmou a petista nas 
redes sociais.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), disse 
que Cristiana Lôbo era “uma 
das mentes mais brilhantes 
do jornalismo brasileiro. Afá-
vel no trato, digna na condu-
ta e dedicadíssima na sua pro-
fissão. Minha solidariedade à 
família, amigos e colegas”.

O ex-governador do Ce-
ará e presidenciável Ciro 
Gomes (PDT) afirmou que 
o “jornalismo brasileiro per-
deu uma grande profissio-
nal e eu uma amiga de mui-

tos anos. Que Deus possa 
confortar a família de Cris-
tiana Lôbo e seus colegas”.

Em uma rede social, o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou que a 
jornalista era uma profissio-
nal com quem “todos nós 
gostávamos de conversar”.

“Que ouvia, ouvia e ou-
via. Mas falava, falava e fa-
lava. Analisava tudo em um 
único café. Antecedia os fa-
tos, antecedia as crises. Via 
a notícia antes mesmo dela 
existir”, escreveu. “Não que-
ro hoje fazer uma nota for-
mal. Apenas expressar todo 
meu respeito e admiração.”

O ministro Paulo Gue-
des (Economia) lamentou a 
perda da jornalista em nota 
publicada pela pasta. “Além 
de gostar dela, eu apreciava 
o seu trabalho. Sua isenção, 
inteligência e perspicácia 
foram exemplos de bom 
jornalismo”, afirmou.
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Semsa: mutirões para vacinação da Covid e cuidados 
para conter mosquito da dengue nos bairros
Cezar Negreiros

A secretária municipal 
de Saúde de Rio Branco 
(Semsa), Sheila Andra-

de Vieira, estima em 96% o to-
tal do público vacinado com a 
primeira dose contra a covid. 
Com a segunda dose, aproxi-
madamente 74%. 

A secretária revelou que, 
no próximo sábado devem 
retomar os mutirões nas re-
des de supermercados, com a 
segunda dose da vacina dis-
ponível na rede pública de 
saúde. Antecipou que mesmo 
com a chegada dos temporais, 
as equipes de vacinadores iti-
nerantes têm percorrido os 
ramais que ficam ao longo 

da Estrada Transacreana para 
imunizar a população.  “A 
meta do prefeito Tião Boca-
lom é imunizar toda a popula-
ção da capital tanto da cidade 
como do campo”, revelou.      

do público alvo recebeu 
primeira dose da vacina 
da Covid. Segunda dose 
atinge 74%

96%

Secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade Vieira, intensifica ações de vacinação e combate à dengue

ARMADILHAS
 A Semsa celebrou uma 

parceria com a Fundação 
Osvaldo Cruz (Fiocruz) que 
permitiu a instalação de 150 
armadilhas em 10 bairros que 
registraram maior incidência 
de casos de dengue. A pesqui-
sa da Fiocruz está restrita aos 
bairros da Cidade do Povo, 
Belo Jardim, Taquari, Vila 
Acre, Calafate, Eldorado, Vi-
tória, Sobral e Bahia.   A pri-
meira estratégia de instalação 
das armadilhas de captura das 
fêmeas para evitar a prolifera-
ção dos mosquitos da dengue, 
enquanto a segunda é percor-
rer as residências a cada quar-
teirão para avaliar a incidên-
cia do mosquito.

A recomendação das au-
toridades da área da saúde é 
manter as caixas d’água, to-
néis, bacias e barris que acu-
mulam água para o consumo 

doméstico,  bem fechados. 
Também  não deixar água 
acumulada sobre a laje ou 
corredores no entorno da re-
sidência. Deixar as garrafas de 
vidro e latinhas de boca para 
baixo no quintal para evitar 
acumulo de água de chuva. 
Guardar pneus usados, em lo-
cais cobertos. Fazer a manu-
tenção de piscinas, tampar ra-
los, colocar areia nos cacos de 
vidro de muros ou cimento e 
não deixar água acumulada 
em folhas secas e tampinhas 
de garrafas. Os vasos sanitá-
rios externos devem ser tam-
pados e verificados semanal-
mente, inclusive lonas para 
cobrir materiais de constru-
ção devem estar sempre bem 
esticadas para evitar acumu-
lar a água da chuva. Recolher 
os sacos plásticos e remover o 
lixo do quintal.

Secretária pede apoio da população no combate à dengue
A secretária fez um apelo à po-

pulação para redobrar os cuidados 
nas suas residências,  com a chega-
da das chuvas por conta do risco 
de um novo surto de dengue.  A 
sua preocupação, reflete o resulta-
do do 3° Levantamento de Índice 
Rápido para Aedes aegypti  (LIRA) 
do mês passado que  apontou o 
índice de infestação de 4,35%. O 
indicador permitido pelo Minis-
tério da Saúde (MS) deve ficar em 
torno de 1%. Isso significa que, em 
cada 100 casas mapeadas, em mais 
de quatro delas foi detectada a pre-
sença do mosquito Aedys aegypti.  
“Estamos celebrando uma parceria 
com a Zeladoria Municipal para 
retomada de um mutirão nos bair-
ros que registraram a presença do 
mosquito da dengue”, destacou.

Sheila Andrade contou que 
aproximadamente 150 agentes 
vão percorrer a parte alta da ci-
dade, alguns com os aparelhos de 

Polanco destaca importância do levantamento socioeconômico do Estado
Da Redação

O presidente do Tribunal 
de Contas do Acre (TCE-AC), 
Conselheiro Ronald Polanco 
considerou extremamente 
produtiva a viagem que ele e 
representantes das área de pla-
nejamento do governo e da As-
sembleia Legislativa fizeram a 
Belo Horizonte para debater a 
realização de novo diagnóstico 
socioeconômico do Estado.

Reuniões no Cedeplar e na 
Fundação Dom Cabral, ins-
tituições legadas, respectiva-
mente à UFMG e à PUC Minas 
definiram a estratégia de elabo-
ração do estudo. As duas insti-
tuições têm expertise nesse tra-
balho, tendo realizado estudo 
semelhante em Sergipe, muito 
elogiado como padrão a ser 
seguido, Ceará e Paraíba, entre 
outros Estados. 

Polanco afirmou que a As-
sembleia legislativa, por seu 
presidente deputado Nicolau 
Júnior mostrou interesse em 

participar do projeto e co-finan-
ciar parte dele. A estimativa é que 
o custo com as pesquisas, viagens, 
deslocamentos, equipamentos e 
pessoal possa chegar a R$ 1,5 mi-
lhão. Um financiamento junto 
ao Banco Mundial também será 
tentado.

Polanco explica que o levan-
tamento, que comemorará os 60 
anos de elevação do Acre a Estado, 
é ferramenta fundamental para 
definir os eixos de desenvolvi-
mento para  todos os municípios. 
Dará subsídios ao governo do es-
tado no planejamento de ações 
estratégica, ao parlamento, orien-
tando a atuação dos deputados 
eleitos, às prefeituras, que terão 
poderoso instrumento para se ba-
searem na elaboração de seus pla-
nos plurianuais, com uma visão 
sistêmica, integrada e analisada 
dos rumos do Acre. 

Uma comissão de técnicos e es-
pecialistas deve visitar o Acre em 
breve para o início dos trabalhos 
de definição dos eixos e dos méto-
dos de levantamento de dados.

A meta do prefeito 
Tião Bocalom é imuni-
zar toda a população da 
Capital tanto da cidade 
como do campo

fumacê costal para eliminação 
do mosquito adulto. As equipes 
da Zeladoria percorrerão os ter-
renos baldios recolhendo o lixo 
que pode ser de depósito de pro-
liferação do mosquito da dengue. 
Nas casas que registrarem alta 
incidência da larva do mosquito 
nas caixas d’águas será usado o 
novo inseticida (Espinisade) que 

elimina os ovos na fase inicial da 
larva. As medidas de prevenção 
têm contribuído para redução dos 
casos de dengue na capital acrea-
na. No primeiro semestre deste 
ano chegou-se a contabilizar uma 
média de 1.200 casos por semana, 
mas agora não ultrapassa quatro 
casos com sorologia positiva da 
cepa predominante do sorotipo 2.  

Agentes continuam a percorrer os bairros da cidade

Presidente do TCE, conselheiro Ronald Polanco, debate realização de novo diagnóstico do Estado


