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Covid: Acre tem recorde de mortes e 
decreto amplia restrições à economia

Medidas ficam mais duras 
nos finais de semana, mas 
academias são liberadas

O Acre registrou 26 óbi-
tos de covid-19 e 1.163 novos 
casos nas últimas 72 horas, 
com um recorde de 14 mor-
tes nesta segunda-feira. O 
Decreto publicado pelo go-

verno estabelece que postos 
só abastecerão carros ofi-
ciais no fim de semana e ba-
res só podem vender bebida 
nos dias de semana e até 20 
horas. Páginas 3 e 8

Escolha foi consenso na base do governo depois que Geh-
len Diniz decidiu não permanecer na liderança. Página 5

Pedro Longo assume posição de 
líder do governo na Assembleia

Nicolau Júnior diz que é 
hora de união de todos

O presidente da Aleac, de-
putado Nicolau Júnior (Pro-
gressistas), disse que mais do 
que nunca é preciso reforçar 

o papel de cada um na pre-
venção da doença e o senti-
mento de união para vencer 
a pandemia. Página 3

Prefeitura começa a vacinar 
hoje idosos a partir de 73 anos

A Prefeitura de Rio Bran-
cocomeça a partir de hoje a 
vacinação para idosos a partir 
dos 73 anos. A vacina estará 
disponível pelo sistema de cri-
ve thru no antigo pátio do De-
tran, próximo ao 7º BEC e nas 
URAPS Augusto Hidalgo de 
Lima e Roney Meireles, além 
da policlínica Barral y Barral, 
das 8h às 17 horas.

14 pessoas morreram de Covid-19 nesta segunda-feira no Estado

Gladson testa positivo 
e permanece 15 dias em
 isolamento em casa

Governador sentiu dor de cabeça e indisposição, fez o exa-
me que confirmou a contaminação por Covid e isolou-se em 
casa. Diagnóstico veio no dia em que o governo abriu em par-
te a economia do Estado. Página 8

Carta lista propostas para 
conter a pandemia, que está 
fora de controle no país. Secre-
tários querem um pacto na-
cional  pela vida, mais vacinas, 
mais testes e  mais rigor nas me-
didas de isolamento. Página 8

Secretários de 
Saúde querem 
toque de recolher

Ponte do Madeira recebe últimos
retoques para inauguração dia 18

A ponte sobre o rio Ma-
deira, no Abunã, está rece-
bendo os últimos trabalhos 
e retoques para a inaugu-

ração marcada para o dia 
18, como informou o pre-
sidente Bolsonaro ao go-
vernador, em sua visita ao 

Acre. Toda a estrutura de 
concreto foi concluída. A 
previsão é de que não haja 
atrasos. Página 3

Prefeito Marcus Alexandre: vitória da verdade
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BomDia
*Thiago Amparo

Aos migrantes, Bolsonaro reserva tiro, Covid-19 e bomba. 
O governo federal prepara, com frieza, uma tragédia nas 
fronteiras do Brasil com a Venezuela, em Roraima, e com 
o Peru, no Acre.
Em razão da pandemia, a norma vigente restringe a en-
trada no Brasil a migrantes com residência ou que tenham 
família no país, mas proíbe o ingresso de venezuelanos 
sob qualquer hipótese, apesar de inexistir recomendação 
da Anvisa nesse sentido. Tampouco a regra permite soli-
citação de refúgio, o que viola tratados internacionais. A 
contrario sensu, migrantes por terra estão proibidos, mas 
turistas por via aérea podem ingressar no Brasil.
Na fronteira Brasil-Peru, a situação é igualmente dramática: 
500 migrantes, em sua maioria haitianos, encontram-se nes-
te momento em Assis Brasil (AC), parte deles acampados 
na ponte que liga os dois países. Migrantes protestam numa 
encruzilhada: do lado peruano, um cordão violento de mili-
tares e policiais reforça a proibição de entrada, formalizada 
no último sábado (27) por uma portaria do governo peruano.
Do lado brasileiro, o Ministério da Justiça autorizou, na úl-
tima semana, o emprego da Força Nacional para o “blo-
queio excepcional e temporário de saída do país de es-
trangeiros” por 60 dias.
Trata-se de uma tragédia anunciada: no dia 16 de fevereiro, 
centenas de migrantes haitianos tentaram cruzar a fronteira, 
sendo recebidos com violência pelos militares e policiais pe-
ruanos. “Há gestantes que estão perdendo seus bebês na 
calçada”, disse à Folha a secretária de Assistência Social.
Ao invés de fortalecer os esforços municipais de acolhida 
humanitária e regularizar o fl uxo de migrantes e solicitantes 
de refúgio, o governo federal decidiu ingressar com ação de 
reintegração de posse da ponte entre os dois países, pro-
tocolada pela Advocacia-Geral da União (AGU) na sexta-
-feira (26) e rechaçada pelo Ministério Público e Defensoria 
federais. Cabe ao Judiciário buscar uma solução pacífi ca.
Em migração, xenofobia tende a ofuscar a realidade, e a 
dor humana evapora em números frios. O Brasil hoje é 
porta de saída, não de entrada, de haitianos, após pico de 
imigração do país ao Brasil entre 2010 e 2015.
Concentrados no sul do país, por causa dos laços ali es-
tabelecidos, haitianos viajam longas distâncias em direção 
ao Acre com a esperança de, ao fi nal, chegar aos EUA. 
Encurralá-los na fronteira, tampouco, serve a qualquer 
propósito de conter a pandemia, crescente na região.
No Acre, o governo brasileiro prepara o terreno para o 
confronto. A medida viola normas internacionais, como os 
princípios interamericanos de 2019 onde se lê que ações 
de segurança devem visar a proteção de migrantes (Prin-
cípio 65), e a lei brasileira de migração, de 2017, que asse-
gura o direito de migrantes de protestar na ponte.
Em Roraima, ao invés de auxiliar as autoridades locais a 
fortalecer o sistema de saúde e organizar o fl uxo migrató-
rio em uma fronteira já perene, o governo decide simples-
mente pelo fechamento fronteiriço.
Eis as palavras potentes da Declaração de Independência 
do Haiti, de 1804, primeira nação a abolir a escravidão 
permanentemente após revolução negra.
“Nós ousamos ser livres, sejamos, pois, para nós mesmos 
e por nós mesmos. Imitemos a criança em crescimento: 
seu próprio peso rompe as fronteiras que se tornam obs-
táculos para se erguer. Que povo combateu por nós? Que 
povo quer colher os frutos de nosso próprio trabalho? E 
que absurdo desonroso vencer para ser escravo.”
Não é com tiro de canhão que se resolverá a encruzilha-
da em que se encontram migrantes na fronteira brasileira, 
muitos deles crianças e mulheres. O governo brasileiro 
oferece truculência a um povo que inventou a liberdade. 
Não funcionou em 1804, não funcionará agora.

*Thiago Amparo é Advogado, é professor de direito 
internacional e direitos humanos na FGV Direito SP. 
Doutor pela Central European University (Budapeste), 
escreve sobre direitos e discriminação.

Criminoso
Chega a ser criminoso. A Covid 

matou 14 acreanos em 24 horas. A 
pandemia pegou até o governador 
Gladson Cameli, que testou posi-
tivo e, corretamente, se isolou. O 
Estado está com mais 90% de suas 
UTIs ocupadas, o Into está lota-
do e mesmo assim, um grupo de 
“empresários” faz campanha na 
internet contra as medidas de dis-
tanciamento e restrições. Alguns 
deles não aguentariam uma sim-
ples fiscalização sanitária em seus 
estabelecimentos e muito menos 
uma devassa fiscal. Mas querem ser 
os senhores da razão. 

Genocídio
O que estão propondo é crime, é 

genocídio, principalmente porque 
esses nababos ficarão em casa, bo-
tando para trabalhar os funcioná-
rios. Na remota hipótese de infec-
ção, podem pagar jatinhos de UTI 
para fora do Estado. O problema é 
que a pandemia está se intensifi-
cando tanto que nem para os ricos 
tem mais UTIs nos hospitais de 
ponta. Todos estão iguais no perigo 
de morte.

Governador
O governador Gladson Cameli 

testou positivo. E teve atitude mais 
que correta: não escondeu, não 
adiou, imediatamente se recolheu 
em um quarto isolado em sua re-
sidência e se submeteu às determi-
nações médicas. No domingo ela já 
mostrava um semblante cansado e 
sabe-se agora que eram os primei-
ros sintomas. Os acreanos, a coluna 
incluída, desejam pronta e total re-
cuperação ao governador.

Coincidência
Corre nas redes o comentário de 

que o governador pode ter se infec-
tado durante a visita do presidente 
Bolsonaro, uma vez que sua comi-
tiva não cumpriu os protocolos 
sanitários. Ninguém pode afirmar 
ao certo, mas não deixa de ser uma 
hipótese.

Mentira
O presidente Bolsonaro quis ti-

rar média com os seus apoiadores 
e detonar as críticas de sua atuação 
pífia na pandemia. Divulgou nú-
meros de repasses do governo aos 
Estados, dizendo que eram para o 
combate à Covid. A farsa não re-
sistiu à dura e pronta reação dos 
governadores. Dezenove deles assi-
naram carta aberta mostrando que 
o dinheiro a que o presidente se 
referiu era de repasses constitucio-
nais obrigatórios, incluindo o FPM 
e o FPE e que a verba liberada para a 
Saúde era, na verdade, ínfima.

Não assinou
Muita gente questionando por 

que o governador Gladson não as-
sinou a nota. Fez bem. Sapo pula 
por necessidade, não por boniteza. 
O presidente esteve aqui mandou 
dinheiro para a Covid e para as 
enchentes que, bem ou mal, já foi 
uma ajuda necessária. E, para citar 
outro ditado popular, em briga de 
inhambu, jacu não pia. É uma bri-
ga grande para o pequeno e depen-
dente Acre.

Fora de controle
Em todo o país a pandemia está 

descontrolada. Secretários de saúde 

estaduais, por meio de seu conse-
lho nacional, pediram um toque de 
recolher nacional como imprescin-
dível neste momento. Vão esperar 
sentados. O governo negacionista 
não tomará essa providência nun-
ca. Os governos estaduais é que se 
mobilizam para impor as restrições 
mais urgentes.

Lá e cá
O Acre teve 14 mortes em 24 

horas, Cruzeiro do Sul registrou 12 
mortes no fim de semana. Em Ron-
dônia foram 20 mortos em Porto 
Velho. No Brasil, há 40 dias que os 
óbitos batem a merca de mil por 
dia. É assustador. 

Alerta
O médico e ex-governador Tião 

Viana, ele próprio sobrevivente da 
Covid que levou sua saudosa geni-
tora, defende a adoção de medidas 
duras e imediatas contra a pande-
mia. Ele pode falar com proprie-
dade de quem conhece e de quem 
está, reconhecidamente, na linha 
de frente do combate ao vírus.

Vicentinos
A notícia da infecção de idosos 

do lar dos Vicentinos, com a morte 
de dois deles, depois da aplicação 
da vacina precisa ser investigada, 
mas é preciso de pronto afastar as 
fake-news, que atribuem os óbitos 
à vacina ou as que dizem que eles 
não foram vacinados e receberem 
apenas soro injetável. O mais cer-
to é que não tenha ocorrido nem 
uma coisa nem outra, simples-
mente houve um surto local de 
Covid no intervalo para a ação da 
vacina, que precisa de tempo para 
ter a reação e criar anticorpos. A 
investigação vai estar a cargo do 
competente médico Osvaldo Leal, 
que checará a fundo essa questão.

Pesar
Entre tantos mortos recentes 

pela Covid, todos únicos e im-
prescindíveis para seus familiares 
e amigos, destaca-se a morte do 
serventuário da Justiça Carlos Al-
berto, conhecido militante do PC 
do B, pessoa de paz, de honra e que 
deixa uma legião de amigos. Mais 
uma baixa nessa guerra insana com 
o inimigo invisível. 

Desabastecimento
Uma notícia que faz pensar: os 

comerciantes atacadistas da Capi-
tal estão ficando sem estoque de 
alimentos e outros produtos para 
compor cestas básicas a serem dis-
tribuídas para os afetados pelas en-
chentes. Ora, a reclamação e a justi-
fica para abrir os comércios era de 
que a economia não poderia parar 
e que isso aumentaria os prejuízos. 
Agora que o governo e particulares 
precisam do estoque e do forneci-
mento de produtos para cestas bá-
sicas, a informação é que não existe 
a quantidade suficiente. O mesmo 
ocorreu no início da pandemia, 
quando o governo montou as ces-
tas para distribuir às famílias dos es-
tudantes. Prova de que há procura 
e mercado. 

Imigrantes
O juiz da segunda vara federal, 

Herley da Luz Brasil, já sinalizou 
que não vai dar autorização para 
uso da força contra os imigrantes 
na fronteira, em Assis Brasil, em pe-
dido feito pela Advocacia Geral da 

União. Ele pediu, em 48 horas, que 
o governo enviasse um plano de 
contingência de retirada e alocação 
dos imigrantes, de acordo com as 
propostas do MPF e da defensoria 
da união. O magistrado destacou o 
risco humanitário que uma ação de 
força poderia provocar.

Fechada
Se a retirada dos imigrantes 

da ponte seria importante para 
atender caminhoneiros queren-
do passar, esse risco já não existe. 
O governo peruano determinou 
a continuidade do fechamento 
total da fronteira terrestre com 
o Brasil por mais 180 dias. En-
tão, nenhum caminhão entre 
e nenhum sai do país pela pon-
te. Sendo assim, os imigrantes 
podem permanecer por lá. Não 
atrapalham ninguém.

Explosão
Também por causa desse pro-

blema, Assis Brasil é o município 
de maior prevalência de casos de 
Covid no Estado. De cada dez pes-
soas testadas, nove foram expostas 
à doença. A crise é, antes de tudo, de 
saúde pública.

Bolívia
Com a retenção dos caminhões 

peruanos, impedidos pelo gover-
no daquele país de entrar no Brasil 
quem se prejudica mais é a popula-
ção de Cobija, na fronteira bolivia-
na. Gás, combustível, material de 
primeira necessidade, alimentos, 
chegam à cidade vindas do Peru, 
passando por Assis Brasil e Epitacio-
lândia. Com o fluxo interrompido, 
a situação começa a ser de falta de 
estoquem em todo o departamen-
to de Pando.

Estrada
O que garantiram que não ia 

acontecer, pode se tornar uma tris-
te realidade. A BR-364 começa a ser 
invadida pelas águas na região da 
Ressaca, próxima da hidroelétrica 
de Santo Antônio, perto de Porto 
Velho, em Rondônia. Tudo cau-
sado pela cheia já histórica do rio 
Madeira. Há, sim, perigo de fecha-
mento da rodovia.

Aulas
A morte de uma garota de 13 

anos, por Covid, em Campinas, 
São Paulo, depois da volta às aulas 
presenciais acendeu o alerta sobre 
o perigo da reabertura das esco-
las. O caso está sendo investigado, 
Outro problema associado é que 
tem crescido a contaminação en-
dógena, entre membros da mes-
ma família, na mesma residência. 
Todo cuidado é pouco. A nova 
variante do vírus pode infectar de 
novo até 61% de quem já pegou a 
Covid e se recuperou.

Greve
O Sinteac e outras entidades sin-

dicais a associativas de trabalhado-
res na Educação considerou insatis-
fatória a proposta der negociação 
do governo e ameaça greve, a afe-
tar tanto a possibilidade de aulas 
presenciais, como nas aulas remo-
tas. É um direito dos sindicatos, 
mas isso acontece no pior momen-
to possível, no pico da pandemia. 
Além de ter pouca repercussão, a 
greve agora será dificultada pela 
concentração dos poucos recursos 
no combate à pandemia.
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Nas fronteiras, Bolsonaro 
prepara a pólvora
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‘É preciso reforçar o papel 
de cada um na prevenção 
da doença’, diz Nicolau
Preocupado com o boletim 

da Secretaria de Saúde do 
Acre divulgado ontem 

(28), que trouxe a confirmação de 
mais duas mortes pela Covid-19, 
totalizando 998 mortes no estado, 
o presidente da Assembleia Legis-
lativa do Acre (Aleac), deputado 
Nicolau Júnior (Progressistas), disse 
que mais do que nunca é preciso 
reforçar o papel de cada um na pre-
venção da doença e o sentimento 
de que, unidos, os acreanos poderão 
vencer a guerra contra a Covid-19.

A situação no Acre ainda é bas-
tante delicada. Mais 197 novos ca-
sos de infecção pelo novo corona-
vírus também foram registrados, 
fazendo com que o número de 
casos saltasse de 57.337 para 57.534. 
Dos 106 leitos de UTI nos hospi-
tais da rede SUS disponibilizados, 
95 estão ocupados. O Into, maior 
hospital de campanha do estado, 
continua com lotação máxima.

O parlamentar frisou que a si-
tuação é grave não só na capital 
acreana, mas também no interior 

Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, defende união de todos

do Estado. Ressaltou ainda que 
Cruzeiro do Sul registrou 12 óbi-
tos no último final de semana.

“É preciso que a população 
esteja consciente de que a pande-
mia não acabou. Neste momento, 
o objetivo deve ser aumentar não 
só as medidas de distanciamento 

social, mas também a efetivida-
de desse distanciamento. Espe-
ramos seguir aliando as ações 
do poder público e as ações in-
dividuais da população para 
superarmos da melhor maneira 
possível a pandemia no Acre”, 
enfatizou Nicolau Júnior.

Cezar Negreiros

Acre registra 26 óbitos de co-
vid-19 e 1.163 novos casos nas úl-
timas 72 horas, mas somente no 
dia de ontem foram contabiliza-
dos 14 mortes e 197 novos casos. 
O estado contabilizou 131 óbitos e 
9.067 casos de covid-19 no mês fe-
vereiro, a capital desponta com 67 
mortes e 4.155 novos casos. 

Foram 142 óbitos e quase 11 
mil casos de covid-19 nos últimos 
dois meses (janeiro e dezembro). 
Os números assustam: mais de 70 
óbitos e quase seis mil novos ca-
sos de covid-19 no mês de janeiro, 
enquanto em dezembro do ano 
passado fechou com 70 óbitos e 
4.862 casos.      

De acordo com o boletim epi-
demiológico do Departamento 
de Vigilância em Saúde (DVS), o 
Acre já contabilizou 1.012 óbitos 
e 57.894 casos  desde a chegada 
dos primeiros casos importados 
na segunda semana de março do 
ano passado.     As vítimas desta 
vez foram 5 do sexo masculino e 
9 do feminino,  o primeiro era um 
cruzeirense de 51 anos, que veio 
a óbito no dia 12 de fevereiro, no 
Hospital Regional do Juruá (em 
Cruzeiro do Sul), o segundo era 
um aposentado morador de Cru-
zeiro do Sul de 83 anos, que fale-
ceu no dia 20 do mês passado, na 
mesma unidade hospitalar. 

A terceira vítima era um apo-
sentado rio-branquense de 69 
anos, que faleceu no último dia 
27 de fevereiro, no Hospital de Ur-
gência e Emergência de Rio Bran-
co (Huerb), enquanto o quarto era 
um morador de Rio Branco que 
tinha 51 anos, que faleceu na mes-
ma ocasião, no Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia do 
Acre (INTO-AC), o quinto era um 
aposentado rio-branquense  de 67 
anos, que faleceu no dia de ontem 
no INTO-AC. A sexta vítima era 

Acre registra 24 mortes por covid-19 e 
quase 1.200 novos casos em 72 horas

uma cruzeirense de 50 anos, que 
veio a óbito no dia 23 do mês pas-
sado, no Hospital Regional do Ju-
ruá (em Cruzeiro do Sul),  a sétima 
era uma moradora de Cruzeiro do 
Sul de 67 anos, que faleceu no úl-
timo dia 26 de fevereiro, na mes-
ma unidade hospital do Vale do 
Juruá, a a oitava era uma aposen-
tada cruzeirense de 63 anos, que 
veio a óbito na mesma ocasião, 
no Hospital Regional do Juruá, 
em Cruzeiro do Sul.

A nona vítima era uma apo-
sentada rio-branquense de 76 
anos, que faleceu no último dia 
27 do mês passado, no Hospital 
de Urgência e Emergência de Rio 
Branco (Huerb), a 10ª era uma apo-
sentada de Rio Branco que tinha 
74 anos, inclusive a 10ª  primeira 
foi uma aposentada moradora de 
Rio Branco de 74 anos, que faleceu 
na mesma ocasião, no Instituto 
Nacional de Traumatologia e Or-
topedia do Acre (INTO-AC). 

A 10ª segunda vítima era uma 

moradora de Rio Branco que ti-
nha apenas de 20 anos, que fale-
ceu no último domingo (dia 28 de 
fevereiro),  no Hospital de Urgên-
cia e Emergência de Rio Branco 
(Huerb), enquanto a 10ª terceira 
uma rio-branquense de 45 anos, 
que faleceu na mesma ocasião, no 
Instituto Nacional de Traumato-
logia e Ortopedia do Acre (INTO-
-AC), A 10 quarta era uma mora-
dora de Rio Branco que faleceu na 
mesma ocasião, no Huerb.

Aproximadamente 325 pa-
cientes continuam internados, 
em decorrência das complicações 
clínicas. Atualmente,  512 exames 
de RT-PCR seguem aguardando 
análise do Laboratório Central de 
Saúde Pública do Acre (Lacen) ou 
do Centro de Infectologia Charles 
Mérieux. Desde a chegada da pan-
demia foram notoficados 158.104 
notificações de contaminação 
pela doença, sendo que 99.698 ca-
sos descartados, porque a sorolo-
gia deu negativo para covid-19.

Da Redação

A ponte sobre o rio Madeira, 
no Abunã, está recebendo os úl-
timos trabalhos e retoques para 
a inauguração marcada para o 
dia 18, como informou o presi-
dente Bolsonaro ao governador, 
em sua visita ao Acre. Os traba-

lhos se concentram na estrutura 
montada na cabeceira da ponte 
do lado mais próximo a Rondô-
nia, com a montagem do piso de 
rolamento para os veículos e a 
sinalização. Toda a estrutura de 
concreto foi concluída. A previ-
são é de que não haja atrasos e  a 
data confirmada.

Ponte do madeira 
recebe últimos retoques

Cezar Negreiros

O juiz Herley da Luz Brasil, 2ª 
Vara da Justiça Federal no Acre, 
indefiriu o pedido liminar da Ad-
vogacia –Geral da União (AGU) de 
reitegração de posse da ponte da 
Integração na fronteira do Acre, 
com o Peru.   Mais de 130 cami-
nhões carregados de mercadorias 
e de combustíveis estão impedi-
dos de prosseguir viagem nos dois 
lados da fronteria, em decorrên-
cia de um bloqueio feito por  imi-
grantes haitianos e africanos que 
estão acampados no local, a espe-
ra de uma autorização do governo 
peruano para que os estrangeiros 
possam atravessar o seu território. 

No despacho, o magistrado 
estipula 48 horas se manifeste a 
posição do Ministério Público 
Federal no Acre (MPF-AC) e da De-
fensoria Pública da União no Acre 
(DPU-AC), inclusive que a Procu-
radoria Jurídica do município de 
Assis Brasil se manifeste nos autos, 
conta da assistência social pres-
tada aos estrangeiros que estão 
acampados na região de fronteira. 
O MPF-AC e a DPU-AC discorda-
ram do despejo dos estrangeiros 
e se manifestaram pelo indeferi-
mento do pedido de liminar da 
União que defendia a reintegra-
ção da ponte da Integração  ocu-
pada pelos estrangeiros. A União 
requer desocupação imediata da 
ponte de ligação entre as cidades 
de Assis Brasil e  Iñapari, na fron-
teira Brasil - Peru. Entretanto, não 
informou quais medidas tomou 
até agora ou o que pretende fazer 
para tentar solucionar os proble-
mas advindos da situação, o que 
pode suscitar inclusive a questão 
do interesse processual”, destaca o 
juiz federal. 

Com base nas Convenções 
Internacionais das quais o Bra-
sil é signatário, estipula dois dias 
para que a União  informe quais 
os esforços foram envidados para 
resolver a situação, se já prestou 
auxílio material aos migrantes 
que se encontram na fronteira e 
a previsão de fazê-lo e qual o pla-

no de remoção e reassentamento 
dos “estrangeiros em situação de 
vulnerabilidade, antes, durante 
e após eventual desocupação da 
ponte, tendo em vista que na pe-
tição inicial explicita tão somente 
preocupações com o transporte e 
o comércio internacional (men-
ções a questões sanitárias são ape-
nas genéricas)”, recomenda Her-
ley da Luz Brasil. 

Diante do impasse na região de 
fronteira, um grupo de imigran-
tes fizeram uma manifestação em 
frente do predío da prefeitura de 
Assis Brasil para cobrar a desocu-
pação da ponte. Cerca de 70 imi-
grantes continuam acampados 
na ponte da Integração, a espera 
de uma solução que ponha fim ao 
impasse.Em sua petição, o procu-
rador do MPF, Lucas Costa Almei-
da Dias manifestou favorável ao 
direito dos imigrantes continu-
arem acampados na ponte, pois 
o grupo não oferece risco à segu-
rança nacional. “Diferentemente 
do que afirma a União Federal, o 
grupo que ocupa a ponte, em sua 
grande maioria, são de pessoas 
idosas, crianças, mulheres e cida-
dãos em outras condições de vul-
nerabilidade que apenas desejam 
seguir caminho, saindo do Brasil”, 
destaca o documento do MPF.

Recomendação – O parecer 
aponta incoerências da União 
no tratamento do caso, pois após 
deslocar representantes de vários 
ministérios ao local, não houve 
apresentação de nenhuma solu-
ção diplomática ou de destinação 
de verbas para que fosse prestado 
o devido tratamento humanitá-
rio às pessoas, tendo sido o ajuiza-
mento de uma ação de reintegra-
ção de posse o único movimento 
concreto conhecido, como se os 
imigrantes desejassem tomar pos-
se da ponte para seu uso exclusivo, 
e não manifestar seu desejo e ne-
cessidade de seguir viagem.   Além 
de opinar pela improcedência do 
pedido, o MPF também pediu que 
seja realizada inspeção judicial no 
local. (Com informação da Asses-
soria do MPF-AC)

AGU tem 48 horas para se 
manifestar sobre imigrantes

Previsão de mais de 252 
mm de chuvas em março
Da Redação

“A previsão climatológica de 
chuvas para esse mês de março 
é de 252 mm mais ou menos 91 
mm”, revelou o professor Alejan-
dro Antonio Fonseca Duarte,  co-
ordenador do Grupo de Estudos e 
Serviços Ambientais da Universi-
dade Federal do Acre (Ufac). Escla-
receu que pode chover entre 252 
- 91 mm e 252 + 91 mm.  Ele não 
descartou a possibilidade de uma 
nova alagação na Bacia do Rio 
Acre até o próximo mês.  

Destacou que essa previsão é 
difícil de fazer, pois a distribuição 

das chuvas do inverno amazôni-
co por semana durante o mês não 
é uniforme. “As chuvas podem se 
concentrar nas primeiras semanas 
do mês, mas podem acontecer 
eventos extremos de chuva em 
qualquer dia de qualquer semana 
do mês como aconteceu no mês 
passado”, revelou

O pesquisador observou que 
o certo é que a partir de fevereiro 
as chuva diminuem em volume e 
frequência, enquanto no mês de 
abril é o último mês do inverno 
amazônico. “Maio é o mês de tran-
sição para a chegada da estação 
seca, no mês de junho”, ponderou.
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Polícia Civil faz alerta 
para golpe praticado por 
estelionatários na internet
Estima-se que, entre quatro 

brasileiros, três  acessam a 
internet, o que correspon-

de a 134 milhões de pessoas que 
utilizam smartphones e outros 
dispositivos eletrônicos.

Por isso, a rede de comuni-
cação  se transformou também 
em uma ferramenta para a prá-
tica de atividades criminosas, 
que têm como alvo internautas 
que apresentem alguma vulne-
rabilidade, incluindo crianças, 
adolescentes e idosos.

O “golpe do amor”, por exem-
plo, é um tipo de crime que tem 
como alvo, na maioria das vezes, 
mulheres que buscam relaciona-
mento amoroso nas redes sociais. 
As vítimas são levadas a acreditar 
em perfis falsos, usados por crimi-
nosos em redes sociais ou outros 
sites de relacionamento que, após 
ganhar certa intimidade, passam a 
trocar mensagens pelo WhatsApp, 
Messenger ou e-mails.

Nos diálogos, os golpistas por 
trás dos perfis falsos demonstram 
total amor e carinho às vítimas, fa-
zendo juras de amor e prometen-
do visitá-las. Na maioria dos casos 
relatados pelas vítimas à polícia, 
os contatos se apresentam como 
estrangeiros, normalmente guer-
rilheiros americanos que estão no 
Iraque ou Afeganistão devido a al-
guma missão de paz ou guerra.

Em uma das modalidades do 
golpe, o “amor virtual”, após en-
volver a vítima com declarações 
de afeto, relata problemas pelos 
quais está passando, como uma 
filha internada, falta de dinheiro 
para se alimentar ou voltar para 
casa, e pede ajuda da vítima para 
resolver a situação. A vítima, ilu-
dida e apaixonada, envia altas 
quantias em dinheiro para o gol-
pista, por meio da conta bancária 
indicada, do próprio criminoso 
ou de “laranjas”.

É comum essas contas serem 
da região Sudeste, com maior inci-

COMO PREVENIR
Para evitar ser vítima de crimes como esse, autoridades da segu-

rança pública recomendam que as pessoas fiquem atentas a relacio-
namentos virtuais, buscando sempre marcar encontros pessoais com o 
namorado ou namorada, de preferência, em locais públicos.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES
– Desconfie se o seu “amor virtual” pedir altas quantias em dinheiro 

emprestadas, independentemente da história contada.
– Certifique-se de que a história contada é verdadeira.
– Se perceber que foi vítima de golpe, não apague as conversas 

realizadas com o possível criminoso. Tire cópia de todas as conversas 
e comprovantes de depósitos ou transferências bancárias realizadas.

– Anote o dia, horário e a cidades em que você estava durante as 
conversas com o criminoso.

– Relacione todos os números de telefones utilizados pelo suspeito 
para se comunicar com você. Anote os dados das contas bancárias 
para as quais enviou dinheiro (nome do titular, CPF, banco, agência 
e conta). Dirija-se à delegacia de Polícia mais próxima, levando todos 
esses documentos, e registre um boletim de ocorrência.

– É importante que a vítima entre em contato com o gerente do banco 
em que mantém conta e verifique se é possível bloquear o valor enviado 
na conta beneficiária (do estelionatário). Essa medida pode contribuir 
para identificar o golpista responsável e recuperar o valor perdido.

Bandidos aproveitam fragilidade do momento e atacam

dência do estado de São Paulo. Em 
outras situações, o estelionatário 
diz à vítima que lhe enviará um 
presente (joias, ouro, dólares) e, 
passados alguns dias, informa que 
o pacote ficou preso na alfândega. 
Para liberar, é preciso pagar uma 
taxa e a vítima, ansiosa para rece-
ber o presente, acaba concordan-
do em enviar dinheiro para a con-

ta bancária indicada pelo golpista.
Após a vítima fazer as transfe-

rências bancárias, os falsos “namo-
rados” desaparecem e as vítimas, 
então, se dão conta de toda a tra-
ma em que foram envolvidas. Em 
alguns casos, por ficarem envergo-
nhadas diante da situação, as víti-
mas não procuram uma delegacia 
para relatar o fato.

Moradora do Loteamento 
Vila Maria, na capital, a senhora 
Luzia Gomes, 65, recebeu nesta 
segunda-feira (1º) mantimentos, 
produtos de higiene pessoal, 
roupas e colchão da ação solidá-
ria “SOS Acre”, coordenada pelo 
Ministério Público do Estado do 
Acre (MPAC).

Ela chamou atenção, em ví-
deo divulgado pelo projeto “Ami-
gos Solidários”, de iniciativa do 
policial militar Derineudo Sou-
za, quando pescava em lago nas 
imediações do campus da Uni-
versidade Federal do Acre (Ufac), 
por ter perdido os bens durante a 
enchente do Igarapé São Francis-
co e não ter mais como prover as 
necessidades básicas.

A idosa divide o lar com o es-
poso José Batista e ambos vivem 
de benefícios sociais voltados 
à população mais vulnerável. 
Tanto ele como ela sofrem com 
problemas de locomoção, o que 
os impediu de sair de casa du-
rante a cheia, convivendo com a 
água, que destruiu colchão, sofá, 
armários, além dos alimentos ar-
mazenados e roupas.

Habitando em casa de ma-
deira precária, comprometida 
ainda mais pela enchente, sem 
água encanada e banheiro im-
provisado, o drama da idosa 
tem comovido os internautas, 
que criaram vaquinha virtual 
para ajudar a construir uma 
casa digna e garantir as refei-

ções diárias, já que a renda 
mensal do casal é quase toda 
consumida em remédios.

Além de Luzia Gomes, ou-
tras pessoas necessitadas do 
Loteamento Vila Maria re-
ceberam ajuda da ação “SOS 
Acre”. Toda a região foi atin-
gida pelo transbordamento 
do Igarapé São Francisco.

A campanha “SOS Acre” é 
uma mobilização do MP acre-
ano para socorrer vítimas das 
enchentes em todo o estado. Já 
foi arrecadado mais de meio mi-
lhão de reais em doações, entre 
cestas básicas, quites de limpeza, 
de bebê e de higiene, colchões e 
água mineral. (Agência de Notí-
cias do MPAC)

SOS Acre: Idosa que comoveu em vídeo 
pescando em lago, recebe ajuda

Ruas transformam-se em cór-
regos. Barcos tiram o lugar dos 
carros como meios de locomo-
ção. Imóveis e pertences submer-
sos em meio à lama e muita água. 
Sair de sua casa, estar desabrigado 
e ir à procura de um abrigo, ven-
do a sua família à deriva. Essa é a 
realidade de quem sofre com as 
enchentes.

No meio de tanto desespero, 
nasce a união de todos, pois a soli-
dariedade nessa hora se faz neces-
sária. Assim, o governo do Acre, 
por meio do Gabinete da Primei-
ra-Dama, recebeu nesta segunda-
-feira, 1º, no Palácio Rio Branco, na 
capital, doações para as vítimas de 
enchentes, oriundas de empresas 
e entidades locais e nacionais.

A Energisa Acre, por meio do 
movimento Energia do Bem, re-
alizou a doação de duas mil ces-
tas básicas, que totalizam cerca 
de três toneladas de alimentos, e 
1.600 kits com produtos e itens de 
limpeza ao governo do Estado.

Além disso, por meio do pro-
grama de Eficiência Energética 
da Energisa Acre e da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Ane-
el), a distribuidora vai substituir 
e disponibilizar 300 geladeiras 
para as famílias que tiveram os 
equipamentos danificados pelas 
enchentes, enquadradas no grupo 
da tarifa social e que estejam em 
situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica.

O Sindicato das Indústrias de 
Produtos Alimentares do Estado 
do Acre (Sinpal) fez a doação de 
cerca de 140 kits de limpeza, ces-
tas básicas e cerca de três mil gar-
rafas de água.

As indústrias Gazin, empresa 
nacional, realizou a doação de 
450 colchões de solteiro ao Esta-
do, que atenderá muitas famílias 
afetadas pelas enchentes nos mu-
nicípios acreanos.

A primeira-dama do Estado, 
Ana Paula Cameli, recebeu e agra-
deceu cada doação. “Estou muito 
feliz com todas as doações que 
recebemos para ajudar tantas pes-

soas que estão precisando neste 
momento. As doações farão a di-
ferença na vida das famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, em razão das cheias dos rios”, 
destacou.

Para o diretor-presidente da 
Energisa Acre, ações como essas re-
forçam o compromisso da empresa 
com os acreanos neste momento 
difícil.  “Estamos sensíveis diante da 
situação dessas famílias nos muni-
cípios afetados e nos mobilizamos 
para ajudar as pessoas que estão  
passando por necessidades básicas”, 
salientou José Adriano.

Sensibilizado com a situação 
dos acreanos, o presidente do 
Sinpal, José Luiz Felício, afirmou 
que as indústrias de produtos ali-
mentares sabem da necessidade 
surgidas neste momento e que 
essa é apenas uma forma de con-
tribuir com o estado.

 “Este auxílio é uma forma de 
contribuir com a sociedade e tam-
bém incentivar outros a fazerem 
isso também. É mais uma parceria 
que a gente faz com o governo 
do Estado em favor dos que pre-
cisam”, ressaltou José Luiz Felício.

O Acre está enfrentando a 
pandemia do novo coronavírus 
e chegou a marca de 1.012 óbitos 
pela Covid-19. Também enfrenta 
um surto de Dengue nos municí-
pios acreanos, uma crise imigrató-
ria com cerca de 500 imigrantes 
tentando passar pelo Peru e as en-
chentes dos rios acreanos, que dei-
xou muitas famílias desabrigadas.

As indústrias Gazin sensibili-
zados com a campanha SOS Acre, 
doaram 450 colchões de solteiro, 
para as famílias que perderam 
tudo com as enchentes nos muni-
cípios acreanos.

“A Gazin fica feliz em contri-
buir com o cidadão acreano que 
está passando por tantos proble-
mas com a pandemia, surto de 
Dengue e agora as enchentes. Esta-
mos à disposição para ajudar nesse 
momento difícil que o estado en-
frenta”, disse Ueliton Silva, gerente 
nacional das Indústrias Gazin.

Primeira-dama recebe 
doações de empresas e 
entidades para alagados

Com apenas oito idosos aci-
ma de 60 anos privados da liber-
dade no sistema carcerário de 
Rio Branco, o Instituto de Admi-
nistração Penitenciária (Iapen), 
em acordo com a Vigilância 
Epidemiológica do município, 
realizou nesta segunda-feira, 1º, 
a vacinação desse grupo priori-
tário e ainda dos profissionais 
de saúde que trabalham na uni-
dade básica existente no Com-
plexo Penitenciário Francisco 
de Oliveira Conde (FOC).

Além da idade avançada, e 
ainda por integrarem a popula-
ção carcerária, idosos institucio-
nalizados estão entre os grupos 
prioritários no Plano Nacional 
de Operacionalização contra a 
Covid-19, apresentado pelo Mi-
nistério da Saúde, em dezembro 
do ano passado.

De acordo com o plano, cabe 
aos gestores do município criar 

as medidas e estratégias necessá-
rias para a vacinação de todos os  
detentos. Esta é a primeira etapa 
de vacinação na unidade de Rio 
Branco, e as próximas deverão ser 
realizadas conforme o plano de 
vacinação do município.

“Os oito idosos existentes na 
FOC receberam a primeira dose 
da vacina de Oxford-AstraZene-
ca e a segunda será daqui a três 
meses”, explicou Ingrid Suárez, 
chefe da Divisão de Saúde Pri-
sional do Iapen.

Além dos idosos do sistema 
carcerário, o instituto também 
promoveu a vacinação dos pro-
fissionais da unidade básica de 
saúde existente no complexo 
penitenciário de Rio Branco. No 
total foram 14 profissionais imu-
nizados. Entre eles, enfermeiros 
e técnicos em enfermagem, au-
xiliar de farmácia, auxiliar de 
saúde bucal e dentista.

Sesacre vacina detentos 
e profissionais de saúde
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Pedro Longo será novo 
líder do governo na Aleac
Da Redação

Após reunião com inte-
grantes que compõem 
a base do governo na 

Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), os parlamentares convi-
daram o deputado Pedro Longo 
(PV) para ser o novo líder. Geh-
len Diniz (PP) destacou que a 
nova escolha é extremamente 
capacitada para o posto. 

O presidente da Aleac, deputa-
do Nicolau Júnior (PP), agradeceu 
Gehlen Diniz pelo empenho du-
rante o tempo em que o mesmo 
ficou como líder do governo na 
Casa. Ele também desejou sucesso 
ao novo ocupante do posto, depu-
tado Pedro Longo. 

“O deputado Gehlen tem fei-
to um excelente trabalho e fi-
camos muito felizes por isso. A 
escolha do novo nome foi um 
consenso de todos. O deputa-
do Pedro é um intelectual, com 
uma carreira jurídica impecável, 
uma pessoa extremamente pre-
parada. Estamos unidos sempre 
em busca pelo melhor para o 
Acre. Desejo sorte a ele e que Deus 
abençoe sua caminhada”, disse. 

O deputado Gehlen Diniz, que 
atuou por dois anos na liderança 
do governo, foi quem sugeriu que 
a vaga fosse ocupada por Pedro 

Longo, pontuou que é importante 
passar o posto para outra pessoa a 
partir de determinado momento. 
Ele enalteceu a capacidade técni-
ca do colega e lhe desejou sucesso. 

“Desde o inicio do mandato 
tenho ocupado esse cargo, mas 
chega um momento em que 
você tem que passar o bastão e o 
deputado Pedro Longo é extre-
mamente capacitado, terá meu 
integral apoio. Quando o parla-
mento vai bem, quem ganha é 
a sociedade. Tenho certeza que 
ele vai desempenhar um exce-
lente trabalho”, afirmou. 

O novo líder do governo na 

Aleac, deputado Pedro Longo, 
agradeceu pelo seu nome ter 
sido aclamado pelos demais co-
legas, e assegurou que vai fazer o 
melhor para que os projetos do 
executivo sejam bem recebidos 
na Casa Legislativa. 

“O deputado Gehlen entendeu 
que era um momento de renova-
ção e, após uma reunião,  a base 
me convidou. Me sinto honrado 
com essa responsabilidade, o go-
vernador tem feito um trabalho 
muito bom e me dedicarei intei-
ramente para que os projetos do 
governo sejam bem recebidos no 
Poder Legislativo”, pontuou.

Parlamentares desejam sucesso ao novo líder do governo na Casa

Cezar Negreiros

A Câmara Temática de Litera-
tura abre as Inscrições do 1º Con-
curso Literário do Prêmio Floren-
tina Esteves. Serão premiados com 
uma certa quantia em dinheiro os 
vencedores do certame e os traba-
lho serão publicados em antolo-
gia com os textos nas seguintes ca-
tegorias: Poesia, Causos e Contos. 

Os autores interessados em 
fazer as inscrições basta acessar 
o link da bio páginas das redes 
sociais da Câmara Temática de 
Literatura onde consta o regu-
lamento com informações de 
inscrição, prazos e os prêmios. As 
inscrições começaram no dia 23, 
mas encerra no dia 23 deste mês, 
mas podem ser confirmadas por 
e:mail, com preenchimento dos 
formulários anexos ao regula-
mento e o  envio da criação. 

O concurso é uma iniciativa 
de estimular a produção dos artis-
tas literários de todo o estado que 
como todos, foram diretamente 
afetados com a pandemia. Além 
de, fortalecer o grupo dessa cate-
goria artística cultural no estado. 
Dados secundários: Concurso ní-
vel estadual Dados menores: Fi-
nanciado com recursos da Lei Al-
dir Blanc via Fundação de Cultura 
Elias Mansour.

A idealizadora do concurso 
foi Kelen Gleysse Maia, que faz 
parte da CT de Literatura de Rio 
Branco que propôs o projeto do 
concurso que foi contemplado 
no Edital Evento Consolidados/
Inéditos publicado pela FEM com 
recurso da Lei Aldir Blanc. Ales-
sandro Gondim é o articulador da 
Câmara Temática e produtor do 
concurso que presta homenagem 
a grande escritora acreana.

Na última quinta-feira, 25, a 
Secretaria de Estado de Saúde do 
Acre (Sesacre) recebeu 55 tipos 
medicamentos, incluindo alguns 
utilizados no tratamento de com-
plicações causadas pela Covid-19, 
como antibióticos, antitérmicos e 
anti-inflamatórios.

Além disso, foram recebidos 
remédios para doenças crônicas 
acompanhadas pela Atenção Bá-
sica, como diabetes, asma e hi-
pertensão, e sais para reidratação 
oral e venosa. As entregas devem 
ser concluídas até o fim do mês 
de março. Serão beneficiados 15 
municípios, entre os 22 no estado, 
incluindo a capital, Rio Branco e 
também a Sesacre.

“A entrega faz parte de uma co-
operação que vai comprar outros 
medicamentos da Atenção Básica, 
da rede hospitalar, inclusive para 
tratamento de câncer, e contri-
buir para a gestão dos processos 
de compras da secretaria e tam-
bém em apoio aos municípios do 
Acre”, afirma o secretário de Saú-
de Alysson Bestene.

Totalizando mais de 4,6 mi-
lhões de reais, a compra foi feita 
pelo Unops, organismo das Na-
ções Unidas especializado em 
compras, que apoia a Secretaria de 
Estado de Saúde do Acre (Sesacre) 
na aquisição de medicamentos 
cujo abastecimento foi impacta-
do pela pandemia. Os estoques 
adquiridos atenderão a deman-
da da população dos municípios 
priorizados durante o período de 
seis meses a um ano, a depender 
do tipo de medicamento.

Atualmente, o Acre vive um 
surto de dengue, casos de Co-
vid-19 em alta e enchentes que já 
afetaram mais de 130 mil pessoas. 
A gravidade da situação fez o go-
verno do Acre decretar estado de 
calamidade pública em dez muni-
cípios do estado.

“Passamos por uma situação 
bastante delicada em nosso Esta-
do e a entrega desses medicamen-
tos irá contribuir de forma signi-
ficativa para garantir a assistência 
devida à população”, avaliou o 
secretário Alysson Bestene.

O governo federal con-
cluiu, nesta segunda-feira, 1º, 
o envio da primeira etapa de 
recursos emergenciais desti-
nados ao governo do Estado 
e a sete cidades acreanas em 
estado de calamidade públi-
ca, por conta do transborda-
mento dos rios. Desta vez, 
Rio Branco, Tarauacá e San-
ta Rosa do Purus receberam, 
juntas, R$ 4,3 milhões.

O montante será utilizado, 
em sua totalidade, na presta-
ção de assistência à popula-
ção afetada pelas inundações, 
como aquisição e distribuição 
de cestas básicas e kits de lim-
peza e higienização. A prefei-
tura da capital contará com R$ 
2,6 milhões; Tarauacá receberá 
R$ 1,2 milhão; e Santa Rosa do 
Purus, R$ 384,9 mil.

A destinação da verba fede-
ral foi anunciada pelo próprio 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, durante viagem ao 
Acre, na última quarta-feira, 
24. Além dos municípios ci-
tados, Cruzeiro do Sul, Feijó, 
Mâncio Lima, Sena Madurei-
ra e o governo acreano rece-
beram recursos emergenciais 
na última sexta-feira, 26. Ao 
todo, a União já enviou R$ 
12,4 milhões ao estado.

Mais três cidades afetadas por 
enchentes recebem recursos 
emergenciais do governo federal

Para Gladson Cameli, a rápi-
da resposta demonstra o com-
promisso do presidente Jair 
Bolsonaro com o Acre. O ges-
tor agradeceu ainda a bancada 
federal pelo apoio dado ao go-
verno do Estado no enfrenta-
mento à maior cheia registra-
da nos últimos seis anos.

“O meu muito obrigado ao 
presidente da República e à sua 
equipe de ministros, por esten-
der a mão nesse momento em 
que tanto precisamos da ajuda 
do governo federal. Estes recur-
sos serão fundamentais para 
socorrer as famílias prejudica-
das pelas enchentes. Em nome 
do senador Marcio Bittar, que 
articulou a vinda do presiden-
te, gostaria de agradecer, de co-
ração, aos nossos deputados fe-

derais e senadores por estarem 
unidos em prol da nossa popu-
lação”, afirmou Cameli.

O coordenador da Defe-
sa Civil Estadual, Eudemir 
Bezerra, destacou também a 
agilidade no envio dos recur-
sos emergenciais e enfatizou 
que o órgão está à disposição 
para orientar as prefeituras 
municipais quanto à utiliza-
ção da verba federal.

“Em menos de uma semana, 
o governo federal faz a destina-
ção dessa verba para as cidades 
afetadas pelas enchentes. Nós, 
como Defesa Civil, estamos 
prontos para auxiliar todos os 
gestores municipais que mani-
festarem interesse pela correta 
aplicação e prestação de contas 
desses recursos”, enfatizou.

Rio Branco, Tarauacá e Santa Rosa receberam recursos

Estado recebe remédios 
para tratar complicações 
causadas pela Covid

Câmara temática 
lança concurso literário 
Florentina Esteves

Abastecimento de farmácias da rede pública atende demanda

Rio Branco, terça-feira, 2 de março de 2021
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Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, perda de arrecadação 
com o corte de tributos tem que ser compensada

 

       Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação  

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 7/2021 

(PROCESSO SEI N°. 0003435-80.2020.8.01.0000) 

  

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de sua 
Presidente, Desembargadora Waldirene Cordeiro, considerando que a 
Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, 
com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, que o item 17 do Termo de Referência passa a ter a 
redação do subitem 10.7. do Edital para assim manter conformidade: 

  

1.    DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
Data: 17 / 03 / 2021 
Horário: 10:30h (horário de Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

  

10.7. Qualificação Técnica                           

A descrição detalhada do item está disponível no link: 
https://www.tjac.jus.br/licit/contratacao-de-empresa-especializada-para-prestacao-de-servicos-
de-assistencia-tecnica-com-fornecimento-de-pecas-e-de-consumiveis-abrangendo-a-
manutencao-preventiva-e-manutencao-corretiva-com-supor/ 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima 
CORDEIRO, Presidente, em 01/03/2021, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

   Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2021 

(PROCESSO SEI N°. 0002272-65.2020.8.01.0000) 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de sua 
Presidente, Desembargadora Waldirene Cordeiro, considerando que a 
Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, 
com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, que ficam melhor detalhadas as especificações do item 
3 do Edital em epígrafe: 

  

1.    DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
Data: 18 / 03 / 2021 
Horário: 10:30h (horário de Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

  

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO: 

A descrição detalhada está disponível no link: https://www.tjac.jus.br/licit/aquisicao-
de-equipamento-que-realize-o-servico-de-conferencia-via-browser-e-servicos-para-expansao-
do-sistema-de-videoconferencia-das-unidades-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-acre-pe-13-
2021/ 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima 
CORDEIRO, Presidente, em 01/03/2021, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0003705-41.2019.8.01.0000. 
Pregão Eletrônico SRP nº 16/2021. Tipo: Menor 
Preço por Item. Objeto: Formação de registro 
de preços visando à aquisição de webcam para 
dotar as Unidades Judiciárias deste Poder com 
equipamentos de videoconferência em atendi-
mento ao Provimento 75/2018 do CNJ, conforme 
as condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no Edital e seus anexos. Local e data da 
realização do certame: A licitação será realizada 
em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.
br, no dia 17 de março de 2021, às 10h30min (ho-
rário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvi-
da poderá ser esclarecida por meio dos telefones 
(68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 1º de março de 2021.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro do TJAC

 

   Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2021 

(PROCESSO SEI N°. 0002272-65.2020.8.01.0000) 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de sua 
Presidente, Desembargadora Waldirene Cordeiro, considerando que a 
Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, 
com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, que ficam melhor detalhadas as especificações do item 
3 do Edital em epígrafe: 

  

1.    DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
Data: 18 / 03 / 2021 
Horário: 10:30h (horário de Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

  

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO: 

A descrição detalhada está disponível no link: https://www.tjac.jus.br/licit/aquisicao-
de-equipamento-que-realize-o-servico-de-conferencia-via-browser-e-servicos-para-expansao-
do-sistema-de-videoconferencia-das-unidades-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-acre-pe-13-
2021/ 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima 
CORDEIRO, Presidente, em 01/03/2021, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

   Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2021 

(PROCESSO SEI N°. 0002272-65.2020.8.01.0000) 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de sua 
Presidente, Desembargadora Waldirene Cordeiro, considerando que a 
Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, 
com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, que ficam melhor detalhadas as especificações do item 
3 do Edital em epígrafe: 

  

1.    DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
Data: 18 / 03 / 2021 
Horário: 10:30h (horário de Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

  

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO: 

A descrição detalhada está disponível no link: https://www.tjac.jus.br/licit/aquisicao-
de-equipamento-que-realize-o-servico-de-conferencia-via-browser-e-servicos-para-expansao-
do-sistema-de-videoconferencia-das-unidades-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-acre-pe-13-
2021/ 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima 
CORDEIRO, Presidente, em 01/03/2021, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n. 0006075-56.2020.8.01.0000. Pre-

gão Eletrônico nº 15/2021. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: Formação de registro de preços para eventual 
contratação de empresa para prestação dos serviços 
de agenciamento de viagens e hospedagens, compre-
endendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, 
endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens, 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em âmbi-
to nacional e, eventualmente, internacional, bem como 
autorização para envio de excesso de bagagem e emis-
são de seguro de assistência em viagem internacional, 
conforme as condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da 
realização do certame: A licitação será realizada em 
ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 
16 de março de 2021, às 10:30h (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclareci-
da por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-
-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 1º de março de 2021.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

Governo deve propor alta de tributação sobre 
bancos para compensar isenção de diesel
Para compensar a 

isenção de impos-
tos federais sobre 

diesel, prometida pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, o 
governo deve propor um 
aumento de tributação so-
bre bancos.

Atualmente, as insti-
tuições financeiras pagam 
20% de alíquota de CSLL 
(Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido). A ideia 
da equipe econômica é ele-
var essa alíquota para equi-
librar a queda na arrecada-
ção por causa do corte de 
encargos sobre diesel.

Além do aumento da 
cobrança para os bancos, 
o governo deve apresentar 
outras medidas para com-
pensar a queda de receita 
ao zerar o PIS e Cofins so-
bre o óleo diesel. Estavam 
na mesa de negociação a 
redução de incentivos do 
setor petroquímico e de 
carros adaptados para pes-
soas com deficiência.

Em transmissão ao vivo 
pelas redes sociais há me-
nos de duas semanas, o pre-
sidente afirmou que o PIS/
Cofins sobre o diesel seria 
zerado por dois meses, a 
partir desta segunda-feira 
(1º). Na mesma data, segun-
do ele, também passaria a 
valer uma isenção defini-
tiva dos mesmos tributos 
sobre o gás de cozinha.

A decisão foi uma rea-
ção às críticas de caminho-
neiros sobre o aumento no 
preço dos combustíveis. 
A categoria vem fazendo 
pressão sobre o governo 
e ameaça entrar em gre-
ve, o que traria forte im-
pacto à economia. Até o 
momento, no entanto, o 
movimento grevista não 
avançou e não houve pa-
ralisação nacional.

O pacote de medidas 

deve gerar uma perda de 
arrecadação superior a R$ 3 
bilhões em 2021, segundo 
estimativas do Ministério 
da Economia.

O anúncio foi feito sem 
que o Ministério da Eco-
nomia tivesse encontrado 
uma forma de compensar 
o impacto fiscal da pro-
posta.

Até o início da noite 
desta segunda, o gover-
no não havia publicado a 
medida no Diário Oficial 
da União. O Ministério da 
Economia também não 
informou oficialmente de 
onde virá a compensação 
para essa perda de receita.

Pessoas próximas ao 
ministro Paulo Guedes 
(Economia) afirmam que 
pouco antes de anunciar a 
isenção dos tributos, Bol-
sonaro determinou que 
equipe econômica formu-
lasse a medida, afirmando 
que a pasta deveria encon-
trar uma forma de viabili-
zar a proposta.

A LRF (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal) determina 
que a perda de arrecada-
ção com o corte de tribu-
tos seja acompanhada de 
medidas de compensação, 
como elevação ou criação 
de outro imposto.

Bolsonaro já criticou esse 
dispositivo mais de uma 
vez. Em fevereiro, ele disse 
que não consegue redu-
zir impostos porque a LRF 
obriga o governo a apresen-
tar uma compensação.

“Eu quero ver se no 
caso que nós vivemos, já 
que muita gente fala que, 
situação crítica que vive-
mos, em parte eu conside-
ro, se eu posso reduzir, por 
exemplo, o PIS/Cofins no 
combustível e sem a com-
pensação”, disse Bolsonaro 
na ocasião.

Guedes é defensor da 
LRF e tem se posicionado 
contra medidas que flexi-
bilizem regras fiscais, sob o 
argumento de que seriam 
mal vistas pelos agentes de 
mercado, gerando risco de 
elevação de juros e infla-
ção.

A CSLL subiu, no início 
de 2020, de 15% para 20% 
após aval do Congresso 
em medida inserida na re-
forma da Previdência. Na 
época, a estimativa apre-
sentada pelo Ministério 
da Economia era que um 
aumento de cinco pontos 
percentuais na cobrança 
representaria um acrésci-
mo de aproximadamente 
R$ 1,7 bilhão por ano.

Apesar de não ter re-
lação direta com a refor-
mulação das regras de 
aposentadoria e pensões, a 
alta no encargo do setor fi-
nanceiro foi proposta pelo 
relator, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP). A me-
dida teve amplo apoio na 
Câmara e no Senado, que 
aprovou a PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 
da reforma.

No entanto, não é ne-
cessário apresentar uma 
PEC para elevar a CSLL 
para bancos. Basta maioria 
simples de cada Casa.

Após a divulgação das 
informações de que a tri-
butação sobre instituições 
financeiras pode ser eleva-
da, as ações de bancos na 
bolsa de São Paulo registra-
ram queda nesta segunda. 
As ações do Itaú recuaram 
2,97%. As preferenciais 
(mais negociadas) do Bra-
desco cederam 3,30%. Ban-
co do Brasil caiu 0,67% e 
Santander, 1,17%.

A Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos) in-
formou que desconhece 

qualquer iniciativa de au-
mento da CSLL. O órgão 
apresentou nota na qual 
afirma que os bancos já pa-
gam uma alíquota maior 
do tributo do que outros 
setores.

“Os bancos são tributa-
dos em 20%, enquanto as 
demais instituições finan-
ceiras em 15% e todos os 
outros setores da econo-
mia pagam 9%. A alíquota 
sobre a renda dos bancos é 
a maior do mundo (45%), 
considerando os chama-
dos tributos corporativos, 
quando se soma a alíquota 
de 20% da CSLL aos 25% de 
Imposto de Renda (IRPJ), 
o que afeta diretamente a 
competitividade do setor 
e leva a concentração, pois 
afasta possíveis entrantes”, 
disse a instituição.

O anúncio da isenção 
do tributo pelo presiden-
te gerou desconforto na 
área técnica do Ministério 
da Economia. O principal 
argumento é que esse 
será mais um baque no 
Orçamento federal em 
um momento em que o 
governo se esforça para 
encontrar fontes de fi-

nanciamento para ban-
car uma nova rodada do 
auxílio emergencial.

Dois meses após o fim 
do auxílio, em dezembro 
do ano passado, a nova ro-
dada da assistência ainda 

não foi liberada. O governo 
aguarda a votação de uma 
proposta pelo Congresso 
para retirar amarras do Or-
çamento e estabelecer me-
didas de ajuste fiscal no fu-
turo como contrapartida.

Rio Branco, terça-feira, 2 de março de 2021 
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Prefeitos articulam criação de consórcio para 
negociar compra de vacinas contra a Covid
Em meio às dificuldades 

de obter uma previsão da 
oferta de doses de vacinas 

contra a Covid, prefeitos já se ar-
ticulam para formalizar um con-
sórcio e negociar a compra desses 
imunizantes.

Na última semana, o STF (Su-
premo Tribunal Federal) autori-
zou estados e municípios a com-
prarem vacinas caso o governo 
federal descumpra o plano nacio-
nal de vacinação ou o volume de 
doses seja considerado insuficien-
te para determinada região.

O movimento da Frente Nacio-
nal dos Prefeitos (FNP) também 
ocorre na esteira de um projeto, 
aprovado no Senado e em análise 
na Câmara, que abre espaço para a 
compra por estados e municípios 
em situação semelhante à aprova-
da pelo STF. Nesse caso, a ideia é 
que o governo federal reembolse 
o valor gasto na compra, dizem os 
prefeitos.

Segundo a FNP, a ideia do con-
sórcio é ter uma alternativa para 
o futuro, mas alguns prefeitos já 
dizem manter conversas com la-
boratórios que produzem vacinas.

 “O consórcio não é para com-
prar imediatamente, mas para 
termos segurança jurídica no caso 

de o PNI [Programa Nacional de 
Imunização] não dar conta de su-
prir toda a população. Nesse caso, 
os prefeitos já teriam alternativa 
para isso”, afirma o presidente da 
FNP, Jonas Donizette.

Uma reunião com represen-
tantes de 300 municípios foi rea-
lizada na tarde desta segunda (1). 
Desses, 66 já manifestaram inte-
resse em aderir ao consórcio. En-
tre eles, estão os líderes de cinco 
capitais: Manaus, Campo Grande, 
Curitiba, Salvador e Boa Vista.

“A intenção não é concorrer 
com o governo federal. Quere-
mos somar esforços”, diz Donizet-
te. “Mas os prefeitos estão sendo 
muito demandados, especialmen-
te agora que se chegou ao limite 
da assistência e se fala em fecha-
mento da economia.”

Segundo ele, entre as opções de 
recursos para uma possível com-
pra está o uso de verbas dos mu-
nicípios, do governo federal ou de 
doações de organismos interna-
cionais e da iniciativa privada.

“Temos a palavra do minis-
tro de que não faltaria dinhei-
ro para a compra de vacinas. 
Se conseguirmos os recursos do 
governo federal, todas vão para 
o Programa Nacional de Imu-

Medida é discutida após decisão do STF, que permite compra 
caso programa nacional não supra demanda da vacinação

Secretários de Saúde dizem que país vive ‘pior momento’ 
da Covid e pedem toque de recolher das 20h às 6h

Secretários estaduais de Saú-
de divulgaram uma carta nesta 
segunda-feira (1) em que afirmam 
que o Brasil vive o “pior momen-
to da crise sanitária” provocada 
pela Covid e pedem maior rigor 
em medidas para evitar um colap-
so em todo o país.

Entre as ações recomendadas, 
está a adoção de um toque de re-
colher nacional das 20h às 6h, 
suspensão das aulas presenciais e 
lockdown nas regiões “com ocu-
pação de leitos acima de 85% e 
tendência de elevação de casos e 
mortes”.

O documento é assinado pelo 
Conass, conselho que reúne os 27 
gestores da área. No texto, ende-
reçado à “população brasileira”, 
o grupo cita a ausência de coor-
denação nacional como um dos 
fatores para a queda na adesão a 
medidas de isolamento e pede que 
haja um “pacto pela vida”.

Em uma espécie de alerta, o 
grupo diz que o agravamento da 
epidemia em diversos estados 
“leva ao colapso de suas redes as-
sistenciais públicas e privadas e 
ao risco iminente de se propagar a 
todas as regiões do Brasil”.

“Infelizmente, a baixa cober-
tura vacinal e a lentidão na oferta 
de vacinas ainda não permitem 
que esse quadro possa ser reverti-
do em curto prazo”, apontam os 
gestores, que citam então uma lis-
ta de medidas para tentar evitar o 
colapso na rede de saúde.

Além do que chamam de “res-
trição em nível máximo das ati-
vidades não essenciais” em regi-
ões com mais de 85% dos leitos 
ocupados, o que equivaleria a um 
lockdown, secretários recomen-
dam que sejam vetados eventos, 
congressos e atividades religiosas 
em todo o país, suspensas aulas 
presenciais e adotado toque de 

recolher das 20h às 6h e fechados 
praias e bares, por exemplo.

O documento pede ainda que 
sejam “considerados o fechamen-
to dos aeroportos e do transporte 
interestadual”, além de adotadas 
medidas para reduzir a superlota-
ção no transporte coletivo e am-
pliada a testagem de casos suspei-
tos.

Em um pedido indireto ao go-
verno federal, os gestores sugerem 
também que haja reconhecimen-
to da situação de emergência, que 
deixou de valer em dezembro de 
2020, e viabilizados mais recursos 
ao SUS. Em outro trecho, reco-
mendam medidas para aumen-
tar a compra de vacinas e imple-
mentação de planos nacionais 
de comunicação, para reforço de 
medidas de prevenção, e de recu-
peração econômica, “com retorno 
imediato do auxílio emergencial”.

“Entendemos que o conjunto 

de medidas propostas somente 
poderá ser executado pelos gover-
nadores e prefeitos se for estabele-
cido no Brasil um “Pacto Nacional 
pela Vida” que reúna todos os po-
deres, a sociedade civil, represen-
tantes da indústria e do comércio, 
das grandes instituições religiosas 
e acadêmicas do País, mediante 
explícita autorização e determi-
nação legislativa do Congresso 
Nacional.”

Ainda no documento, o grupo 
diz que a “ausência de condução 
nacional unificada e coerente” di-
ficultou a adoção de medidas para 
reduzir interações sociais, que au-
mentaram nos últimos meses.

“O relaxamento das medidas 
de proteção e a circulação de no-
vas cepas do vírus propiciaram o 
agravamento da crise sanitária e 
social, esta última intensificada 
pela suspensão do auxílio emer-
gencial”, relatam.

A divulgação da carta ocorre 
em um momento em que gover-
nadores e secretários de Saúde têm 
pedido ao ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, uma medida única 
para o país para frear o avanço da 
Covid-19.

A resposta, porém, tem sido ne-
gativa, segundo mostrou o Painel 
nesta segunda (1).

Na última quinta (25), o minis-
tro chamou secretários de Saúde 
para um pronunciamento sobre 
o agravamento da epidemia. No 
encontro, Pazuello chegou a ci-
tar três medidas prioritárias para 
lidar com a crise –como reforço 
ao atendimento imediato a pa-
cientes com sintomas, aumento 
de leitos de UTI e reforço na vaci-
nação–,mas evitou citar medidas 
simples e recomendadas por es-
pecialistas, como evitar aglome-
rações. O apelo coube aos gestores 
de saúde.

nização. Se não, os municípios 
que entrarem com cota de par-
ticipação receberão doses pro-
porcionais ao investimento que 
fizeram”, afirma Donizette.

Ele disse ter contato com a 
campanha liderada pela empre-
sária Luiza Trajano, do Magazine 
Luiza, que teria oferecido apoio 

para oferta de insumos necessá-
rios para a vacinação.

Prefeitos têm feito críticas ao 
atraso do governo federal para 
disponibilizar as doses. De acordo 
com Donizette, a ideia do con-
sórcio é ter uma estrutura pronta 
caso haja decisão pela compra das 
vacinas pelos municípios. A pre-

visão do grupo é que o consórcio 
seja criado até o dia 22 de março.

A possibilidade de abertura 
para compra de doses de vacinas 
por estados, municípios e iniciati-
va privada, no entanto, divide es-
pecialistas, que apontam riscos de 
desorganizar a estratégia do Pro-
grama Nacional de Imunizações.

Brasil completa 40 dias com média móvel de mortes por Covid acima de 1.000
O Brasil completou 40 dias 

com mais 1.000 mortes de média 
móvel, nesta segunda-feira (1º). O 
valor da média também foi recor-
de, pelo terceiro dia consecutivo, 
chegando a 1.223.

Os recordes dos dois dias an-
teriores tinham sido de 1.208 e 
1.180. A média é recurso estatístico 
busca dar uma visão melhor da 
evolução da doença, pois atenua 
números isolados que fujam do 
padrão. A média móvel é calcula-
da somando o resultado dos últi-

mos sete dias, dividindo por sete.
O Brasil enfrenta o seu pior 

momento na pandemia.
Nesta segunda, foram registra-

das 818 mortes pela Covid-19 e 
40.479 casos da doença. Com isso, 
são 255.836 óbitos e 10.589.608 
pessoas infectadas pela Covid-19 
desde o início da pandemia.

Esta segunda teve o 2º maior 
número de mortes de uma segun-
da-feira durante a pandemia. O 
recorde ocorreu em 8 de junho de 
2020, com 856 óbitos. Aos domin-

gos, segundas e feriados os dados 
de Covid costumam ser menores, 
por atrasos de notificação nas se-
cretarias de saúde.

Os dados do país, coletados 
até às 20h, são fruto de colabora-
ção entre Folha, UOL, O Estado 
de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 
para reunir e divulgar os núme-
ros relativos à pandemia do novo 
coronavírus. As informações são 
coletadas diretamente com as Se-
cretarias de Saúde estaduais.

O consórcio também atualizou in-

formações repassadas sobre a vacina-
ção contra a Covid-19 por 23 estados.

Foram aplicadas no total 
8.783.517 doses de vacina (6.770.596 
da primeira dose e 2.012.921 da se-
gunda dose), de acordo com as in-
formações disponibilizadas pelas 
secretarias de Saúde. Nesta segun-
da, foram 194.487 primeiras doses 
e 79.517 segundas.

As vacinas disponíveis no Bra-
sil são a Coronavac, do Butantan 
em parceria com a farmacêutica 
Sinovac, e a Covishield, imuni-

zante da Fiocruz desenvolvido 
pela parceria entre a Universidade 
de Oxford e a AstraZeneca.

A iniciativa do consórcio 
de veículos de imprensa ocor-
re em resposta às atitudes do 
governo Jair Bolsonaro (sem 
partido), que ameaçou sonegar 
dados, atrasou boletins sobre 
a doença e tirou informações 
do ar, com a interrupção da di-
vulgação dos totais de casos e 
mortes. Além disso, o governo 
divulgou dados conflitantes. 
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Art. 3º As medidas restritivas, excepcionais e temporárias de que trata este Decreto 
subdividir-se-ão em aplicáveis durante:

I - os finais de semana e feriados; e
II - os dias úteis da semana.
Seção I
Medidas aplicáveis durante os finais de semana e feriados
Art. 4º Fica proibido durante os sábados, domingos e feriados, em todo o território 

do Estado do Acre, como medida excepcional e temporária de enfrentamento ao agra-
vamento da pandemia da COVID-19. 

I - o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, com exceção:
a) das farmácias e dos hospitais;
b) dos postos de gasolina, exclusivamente para fins de abastecimento de veículos 

oficiais das áreas da saúde e da segurança pública, assim como de veículos que estejam 
a serviço de concessionárias de serviços públicos essenciais;

c) das funerárias;
d) dos restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares, exclusivamente para 

fins de delivery, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presencial ao público, 
inclusive na modalidade drive-thru e congêneres.

II – a ocupação e a permanência de pessoas em espaços públicos destinados à recrea-
ção e ao lazer, em qualquer número.

Art. 5º O disposto nesta Seção aplica-se aos pontos facultativos.
Seção II
Medidas aplicáveis durante os dias úteis da semana
Art. 6º Fica determinada, durante os dias úteis da semana, em todo o território do 

Estado do Acre, a restrição no horário de funcionamento de todos os estabelecimentos 
e atividades comerciais com atendimento ao público, assim como de eventos em geral, 
que deverão permanecer fechados no período de 22h às 5h do dia seguinte, observadas 
ainda as seguintes restrições específicas por setor ou atividade:

I - os restaurantes, lanchonetes e similares deverão encerrar a comercialização de 
bebidas alcoólicas até às 20h, devendo encerrar inteiramente suas atividades até às 22h;

II - os bares, distribuidoras de bebidas e similares encerrarão inteiramente suas ativi-
dades até às 20h;

III - os shopping centers poderão funcionar entre 12h e 20h;
IV - as academias poderão funcionar entre 5h e 22h;
V - o comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios poderá
funcionar até às 22h;
VI - as atividades e os setores não previstos nos incisos I a V do caput
poderão funcionar entre 9h e 17h.

§ 1º Durante o período de 22h às 5h fica proibido o ingresso e a permanência de 
pessoas, em qualquer número, em espaços públicos e privados acessíveis ao público, 
observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.

§ 2º Observado o contido nos respectivos alvarás de funcionamento, o disposto nes-
te artigo não se aplica:

I - aos postos de combustíveis, especificamente para a comercialização
de combustíveis;
II - às farmácias e aos hospitais;
III - aos serviços de delivery, observado o disposto no § 3º deste artigo;
IV - às funerárias;
V - aos serviços de coleta de resíduos;
VI - às demais ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19.
§ 3º Após os horários estabelecidos no caput, os estabelecimentos poderão se manter 

em funcionamento exclusivamente para atendimento por meio de delivery, devendo 
manter fechados todos os acessos, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presen-
cial ao público, inclusive na modalidade drive-thru e congêneres.

§ 4º Em decorrência da restrição de que trata este artigo, as licenças de funcionamen-
to expedidas pelo poder público ficam limitadas até às 22h, enquanto durar a vigência 
deste Decreto.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º As disposições deste Decreto operam-se sem prejuízo das demais restrições 

previstas na legislação e demais normas vigentes.
Art. 8º Os estabelecimentos e eventos sujeitos à Licença de Segurança que descum-

prirem as disposições deste Decreto enquadrar-se-ão na hipótese de que trata o art. 26, 
inciso VI, da Portaria SEJUSP nº 22, de 13 de janeiro de 2021, da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, restando sujeitos:

I - às penalidades previstas na referida Portaria;
II - ao imediato encerramento de suas atividades por qualquer um dos agentes fis-

calizadores.
Art. 9º É de responsabilidade dos gestores dos estabelecimentos controlar o quan-

titativo permitido de pessoas, garantir o espaço adequado para manutenção do dis-
tanciamento entre os presentes, exigir a utilização de máscaras dos consumidores e 
colaboradores durante todo o

tempo que estiverem no recinto, assim como todas as demais medidas sanitárias 
previstas, cabendo aplicação de multas e demais penalidades em caso de descumpri-
mento.

Decreto aumenta restrições no Estado, mas libera 
comércio, shoppings e academias com lotação de 20%
Da Redação

O governador Gladson 
Cameli publicou edi-
ção especial do Diá-

rio Oficial com novas me-
didas de combate à Covid 
que restringe ainda mais 
as atividades nos finais de 
semana, em com toque de 
recolher e limita a ação nos 
dias normais.

Pelo decreto, bares e res-
taurantes só podem vender 
bebidas até às 20 horas, de-
vendo fechar até 22 horas. 
Durante o período de 22h às 
5h fica proibido o ingresso 
e a permanência de pessoas, 

Nos finais de semana as 
restrições aumentam e 
durante a semana são 
flexibilizadas

em qualquer número, em 
espaços públicos e privados 
acessíveis ao público 

Veja as restrições e o que 
é proibido e permitido pelo 
novo decreto, que passa a vi-
gorar hoje: Comitê da Covid mantém o Estado em bandeira vermelha por conta do número de casos e mortes

Da Redação

O governador Gladson Cameli tes-
tou positivo para Covid-19 em exame 
realizado hoje no Lacen, depois de apre-
sentar quadro de indisposição e dor de 
cabeça.  O governador já está em isola-
mento em sua residência, devendo per-
manecer nessa situação por 15 dias ou 
até deliberação médica. Toda a agenda 
foi suspensa, inclusive reuniões e ven-
tos já marcados.

Caso não apresente mais compli-
cações, o governador terá esquema 
para despachar assuntos urgentes via 

remota, de sua residência. O diagnós-
tico acontece no mesmo dia em que o 
governo flexibilizou as regras para per-
mitir, mesmo na bandeira vermelha, 
o funcionamento da economia com 
restrições, mantendo e ampliando o lo-
ckdown nos fins de semana. 

No governo do estado a Covid já 
atingiu secretários como o da Educa-
ção, Mauro Cruz, deputados estaduais, 
prefeitos, vereadores, além de perso-
nalidades como o ex-governador Tião 
Viana. A mãe do secretário de Saúde, 
Alysson Bestene encontra-se entubada 
em um hospital em São Paulo.

Gladson testa positivo 
para Covid e está em 
isolamento em casa

Governador Gladson Cameli está em isolamento em sua residência


