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Coren/AC prorroga inscrições de concurso público para 21 de abril PÁGINA 5

O governador Glad-
son Cameli pediu nesta 
terça-feira, 16, urgência 
na apreciação do ante-
projeto para a construção 
do anel viário de Epita-
ciolândia e de Brasileia. 
O pedido foi feito em 
audiência com André 
Khun, diretor-executivo 
do Dnit. A avaliação do 
dispositivo permitirá a 
sinalização da licitação 
da obra. Kuhn expli-
cou ao governador que, 
com relação ao anel vi-
ário, sua assessoria vai 
verifi car, em caráter 
de urgência, o que está 
travando o anteprojeto. 
Gladson também falou 
das obras da ponte sobre 
o Rio Abunã. PÁG. 6
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Parlamentares divergiram quanto à CPI; votos de Luís Tchê (PDT) e de Gonzaga (PSDB) surpreenderam
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MARCELA JANSEN

A CPI da Energia Elé-
trica foi o principal tema 
de debate na sessão de on-
tem, 16, da Aleac. Depu-
tados da base governista 
e da oposição mais uma 
vez divergiram. A sessão 
foi acompanhada por di-
versos representantes de 
movimentos populares que 
apoiam a criação da CPI. 
Apesar da pressão popular, 

a CPI da Energia acabou 
não sendo instalada devida 
à falta de quórum regimen-
tal. Fato que ocorreu após o 
deputado Luís Tchê (PDT) 
solicitar que sua assinatura 
fosse retirada, sob a justifi -
cativa de que havia assinado 
o documento às pressas, e 
mudou de opinião. A deci-
são de Tchê deixou a ses-
são sem quorum mínimo 
para a leitura do requeri-
mento da CPI. PÁG. 3

Deputados não aprovam requerimento 
da CPI da Energia por falta de quórum

Não foi dessa vez que a CPI da Energia foi instalada 
na Aleac. Uma manobra da base governista impediu que 
a pauta pudesse chegar ao plenário da Casa. Além da au-
sência de muitos deputados, a retirada da assinatura do 
pedetista Luiz Tchê do requerimento fechou com chave 
de ouro a vitória da base governista. Nem mesmo a pres-
são popular foi sufi ciente. Vitória momentânea, diga-se 
de passagem, pois o requerimento já foi protocolado. 
Portanto, em algum momento a matéria deverá ir para 
apreciação dos parlamentares estaduais PÁG. 3

Nem foi instalada, mas...
Por MARCELA JANSEN

PÁGINA 7

Invasão de Igreja em 
Sena pode ser caso de 
intolerância religiosa

“Não vamos 
abrir mão da 
CPI. Amanhã, 
estaremos aqui 
para que isso 
seja aprovado”
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Governo convoca mais 
de 500 aprovados nos 
concursos da PM e PC

BRUNA MELLO

O Governo do Acre 
publicou na edição de on-
tem, 16, do Diário Ofi cial 
do Estado, a convocação 
dos candidatos aprovados 

no concurso da Polícia 
Militar e da Polícia Ci-
vil. Mais de 500 pessoas 
foram convocadas, sendo 
247 aprovados no concur-
so da PM e outros 267 no 
da Polícia Civil. PÁG. 6

JOSÉ PINHEIRO

Com o corte de repas-
ses à Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) nos últi-
mos meses, têm crescido 
os crimes nas estradas do 
Acre. Dados do Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública revelam que 1.080 
ocorrências de roubos de 
veículos foram registra-
das no Sistema Nacional 

de Informações de Segu-
rança Pública (Sinesp). 
Destes casos, poucos são 
os veículos recuperados. 
Em 2017, esse número 
era de 849 ocorrências. O 
superintendente da PRF/
AC, inspetor Nelis New-
ton, pontuou que um con-
curso público está em an-
damento para que reforce 
o quadro efetivo na Polí-
cia nos estados. PÁG. 7

Acre registra mais de mil casos em 2018 e 
entra de vez em rota de ladrões de veículos

PÁGINA 6

Prefeitura prorroga inscrições 
do processo simplifi cado para 
contratar médicos

BRUNA MELLO

Os acreanos lamentaram 
a destruição da catedral de 
Notre-Dame, em Paris, con-
sumida em chamas na tarde 
da última segunda-feira, 15. 

A servidora pública federal 
Liciane Calixto visitou a ca-
tedral juntamente com seu 
esposo em janeiro deste ano. 
Ela defi ne a beleza da ar-
quitetura do local como “in-
questionável”. PÁG. 5

Gladson pede celeridade ao Governo Federal 
para as obras do anel viário na fronteira

Governador frisou ao diretor André Khun da importância das obras para o Acre
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Acreana que visitou catedral
de Notre-Dame em janeiro 
deste ano lamenta incêndio


