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TJAC divulga relação de candidatos aprovados na 2ª fase do concurso de juiz PÁGINA 6

Guida Aquino afi rma que Ufac   
   já trabalha com défi cit

JOSÉ PINHEIRO

O anúncio do corte de 30% no orçamento das universida-
des públicas pelo governo federal tem preocupado a reitora 

da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino. 
São R$ 15 milhões a menos no orçamento da institui-

ção. Em Brasília, a reitora disse aos parlamentares 
que a Ufac já iniciou o ano de 2019 no vermelho, 

com um défi cit de R$ 5,7 milhões. Para manter a 
universidade funcionando, os gestores precisam 

de R$ 2 milhões 750 mil. Com o corte fi cará 
apenas R$ 2 milhões 250 mil por mês. Uma 
redução mensal de R$ 500 mil. PÁG. 5
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Obras emergenciais em pontos críticos 
serão concluídas em quinze dias

O governador Gladson 
Cameli vistoriou ontem, 
17, as obras de recuperação 
emergencial e restauração 
da rodovia estadual AC-40, 
em Rio Branco. Cameli pon-
tuou que com a chegada do 
verão amazônico, o Estado 
intensifi cará as obras, o que 
proporcionará a geração de 
emprego e renda. PÁG. 6 

Corte do governo federal gerou R$ 15 milhões a menos no orçamento da instituição

Os fatos ocorreram em fevereiro do ano passado

Milani é a autora do PL

Governador diz que obras serão itensifi cadas no verão

Adolescente baleado na cabeça durante 
tiroteio não resiste e morre em hospital
O adolescente João Vic-

tor da Silva, de 17 anos, 
morreu após ser baleado 
na cabeça durante tiroteio, 

no Conjunto Universitá-
rio III, em Rio Branco, na 
noite de quinta-feira, 16. 
Segundo um familiar da 

vítima, o rapaz tinha ido 
à casa de um colega quan-
do três pessoas passaram e 
atiraram. PÁG. 7

Desembargador indefere pedido 
de habeas corpus a policiais

acusados de tortura 

O desembargador Elcio 
Sabo Mendes, indeferiu o 
pedido de liminar em ha-
beas corpus impetrado em 
favor dos policiais milita-
res Leonardo Lima e Lima 
e Nilando da Silva Diniz. 

O pedido de liminar soli-
citava a liberdade dos dois 
militares. Eles são acusa-
dos de torturar Sandro José 
Vidal da Silva. Os fatos te-
riam ocorrido em fevereiro 
de 2018. PÁG. 7

A deputada Vanda Milani 
(SD) apresentou na Câmara 
dos Deputados um projeto 
de lei que obriga escolas da 
rede pública e privada a cria-
rem um programa de pre-
venção ao abuso e violência 
sexual contra crianças e ado-
lescentes. Milani explica que 
o programa de prevenção ao 
abuso e violência sexual po-
derá ser desenvolvido por 
professores, educadores e 
psicólogos. PÁG. 3

Projeto estabelece programa 
de prevenção a abuso e
violência sexual nas escolas

Abin investigará 
candidatos
a reitor e

diretorias de 
universidades 

federais 
Em meio a acusações do 

presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) de que as universida-
des foram “tomadas pela es-
querda”, um decreto publica-
do na quinta-feira, 16, institui 
um sistema para investigar 
a “vida pregressa” de can-
didatos a cargos públicos de 
confi ança — como reitoria e 
diretorias de universidades 
federais — com o auxílio da 
Agência Brasileira de Inteli-
gência. O decreto não explica 
o que exatamente será objeto 
de investigação, nem quais 
critérios podem desqualifi car 
um candidato. PÁG. 4

Senac Acre está com
matrículas abertas para 

curso de cozinheiro
PÁGINA 6

Prefeitos querem saber se repartição está de acordo 

Durante seis meses 
o Estado não pode 
buscar empréstimo

Governo culpa gestão anterior 
por não poder contratar

novos empréstimos
JOSÉ PINHEIRO

O Acre e mais seis estados da federação 
estão impossibilitados de contraírem em-
préstimos tendo a União como avalista das 
transações fi nanceiras. Isso porque o Estado 
deixou de pagar uma parcela de um emprés-
timo referente ao mês de dezembro de 2018. 
Foram apenas duas semanas de atraso, mas 
tempo sufi ciente para incluir o Acre na lista 
de estados impossibilitados de contrair no-
vas operações. São seis meses de suspen-
são. Nesse sentido, o governo do Estado di-
vulgou uma nota culpando a gestão de Tião 
Viana (PT) por não ter cumprido os prazos, 
acarretando prejuízos ao Estado.  PÁG. 3

A presidente da Associação 
dos Municípios do Acre (Amac), 
prefeita Socorro Neri participou 
e o presidente do TCE, Antônio 
Messias, reuniram-se para tratar 
sobre o Índice de Participação 
dos Municípios no Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 

Municípios acreanos, TCE e governo do
Estado discutem a repartição do ICMS

e Serviços (ICMS). A discus-
são que está sendo feita é para 
verifi car se os 25% que consti-
tuem a cota parte dos municí-
pios está sendo distribuída com 
base no que diz a Constituição 
Federal e a lei complementar 
063/1990. PÁG. 5
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