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Veja as previsões de 5 clubes acreanos para 2019 na Coluna Golaço PÁG. 7

A legislação mudou, e não reduz a intensidade das operações de fiscalização

Medida foi tomada pelo novo governador com objetivo de garantir mais atendimentos à população
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CAFÉ CONTRI
9,6 X 4 CM

Alysson adiantou que seleção para contratação temporária deve sair ainda este mês

TIAGO MARTINELLO

O governador Gladson 
Cameli decretou novo ho-
rário de expediente das re-
partições públicas estadu-
ais. Os órgãos e entidades 
da Administração Direta 
e Indireta do Poder Exe-
cutivo voltem a funcionar 
das 8h às 12h na parte da 
manhã, e das 14h às 18h à 
tarde, de segunda a sexta-

-feira. O decreto foi publi-
cado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) na quinta-
-feira, dia 3, e já tem efei-
to imediato. O expediente 
mínimo dos servidores é 
com a carga horária de 40 
horas semanais. Os servi-
ços públicos essenciais se 
mantêm garantidos de for-
ma integral, por intermé-
dio de escalas de serviço 
ou plantão.  PÁG. 3

Gladson Cameli decreta novo horário 
de expediente em repartições públicas

O governador Gladson 
Cameli nomeou presiden-
tes e diretores da adminis-
tração indireta do Estado. 
O experiente Alércio Dias 
está confirmado como 
novo presidente do Acre-
previdência; A advogada 
Odicleia Camara da Costa 
será presidente da Funtac; o 

ex-prefeito de Epitaciolân-
dia, André Hassen, co-
mandará o Imac. Já Carlos 
Gabriel da Costa Garcez 
é o presidente do Instituto 
de Assistência e Inclusão 
Social (IAIS). O anúncio 
foi publicado na edição do 
Diário Oficial do Estado de 
sexta-feira, 4. PÁG. 4

Governador nomeia 
novos gestores para 
fundações e autarquias  

Gladson Cameli decidiu que não irá mais no-
mear assessores especiais. A decisão do novo go-
vernador agradou muito a população, que sempre 
criticou essa função no governo petista. Sempre 
foi vista como um cabide de emprego.  PÁGINA 3

Dívida alta
Por MARCELA JANSEN

Aos poucos a equipe do atual governo vai di-
vulgando a real situação do Estado. Ao que pare-
ce, Gladson herdou mais de R$ 100 milhões de 
dívidas. Quando pagou apenas a metade do déci-
mo terceiro salário para 30 mil servidores, Viana 
deixou para o próximo governo R$ 50 milhões em 
débito com os trabalhadores, dívida que Gladson 
Cameli diz que vai honrar e pagar os funcionários 
prejudicados, só não se sabe quando.

Muito bem

Em entrevista À GAZETA, secretário 
afirma que processo seletivo para 
a área da Saúde está a caminho

BRENNA AMÂNCIO

O novo secretário es-
tadual de Saúde, Alysson 
Bestene, em entrevista ex-
clusiva - a primeira de uma 
série preparada pelo Jornal 
A GAZETA - falou sobre 
os desafios que enfrenta-
rá logo nos primeiros 100 
dias, para que os acreanos 
sintam logo de cara que 
uma nova gestão está à 
frente do Estado. Segundo 
ele, as mudanças já come-
çaram, com o retorno do 
atendimento ambulatorial 
no Pronto Socorro do Hos-
pital de Urgência e Emer-
gência de Rio Branco. O 
gestor antecipou que ainda 
este mês será divulgado o 
edital de um processo se-
letivo, que está em elabo-
ração, para a contratação 
temporária de médicos, 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. PÁG. 5

Comandante do Bptrans esclarece dúvidas 
sobre alterações mais recentes da Lei Seca

BRUNA MELLO

Desde que foi sanciona-
da, a Lei Seca, agora mais 
rígida, tem gerado dúvidas 
aos motoristas. Com a nova 
legislação em vigor, muita 
gente acredita que a fian-
ça, por exemplo, foi extin-
ta. Para esclarecer essas e 
outras dúvidas, o Jornal A 
GAZETA conversou com 
o comandante do Batalhão 
de Policiamento de Trân-
sito do Acre (Bptrans), te-
nente-coronel Ezequiel de 
Oliveira Bino. O condutor 
precisa ficar atento, pois 
até mesmo aquela cerve-
jinha do happy hour pode 
gerar punições. PÁG. 6

O agricultor Custódio 
Silva, 41 anos, foi acha-
do morto dentro da casa 
onde morava na quarta-
-feira, 2, na zona rural de 
Epitaciolândia. Um ado-
lescente de 12 anos con-
fessou ter matado o pai 
com uma facada na bar-

riga para defender a mãe 
das agressões. O delegado 
afirmou que a primeira 
versão dada pela mulher e 
filho da vítima foi de que 
ele teria caído e se machu-
cado de motocicleta. Mas, 
depois, o adolescente con-
fessou o crime. PÁG. 7

Menino de 12 anos 
confessa ter matado 
o pai com facada 
para proteger a mãe


