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PÁG. 5Empreendedorismo feminino é tema de evento no próximo dia 17
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Senado estuda PEC para incluir estados 
e municípios na reforma da Previdência

Em resposta ao The Intercept, Gladson 
defende agronegócio sustentável no Acre

JOSÉ PINHEIRO

Uma reportagem do 
The Intercept Brasil 
classifica o governador 
acreano Gladson Came-
li como “barão da soja 
de segunda geração”. O 
portal de notícias, que 
ganhou destaque após 
publicar conversas en-
tre Sergio Moro e pro-
curadores da Lava Jato 
mostra a relação de Ca-
meli com o agronegó-

cio. O Intercept Brasil 
ressalta que Gladson é 
“uma ameaça” para os 
ecossistemas da Ama-
zônia acreana, ao tentar 
importar o modelo de 
Rondônia. Vale frisar 
que Gladson já afirmou, 
reiteradas vezes, que é 
defensor de um modelo 
de Agronegócio para o 
Acre que seja eficiente, 
mas que seja sustentá-
vel e preserva o meio 
ambiente. PÁG. 3 PÁGINA 7

Caminhonete bate em 
poste e deixa 500 casas 
no Tucumã sem energia

A Secretaria de Plane-
jamento e Gestão (Seplag) 
e a Secretaria de Estado 
de Saúde (Sesacre) abrem 
inscrições para o Processo 
Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de 
profissionais de nível mé-
dio e superior para ampliar 
o serviço móvel de urgên-
cia e emergência e serviço 
nas unidades de saúde. São 
340 vagas disponíveis com 
remuneração de até R$ 
11.260,80 + Gratificações. 
Por meio do site do IBFC, 
www.ibfc.org.br, o candi-
dato poderá inscrever-se 
até o dia 21 de julho. Veja 
mais detalhes na PÁG. 5

O “TUTU” - Já tem nome o filhote de Riquinha 
e Chokito, casal de macacos bugio-ruivo (guaribas), 
que foi encontrada no Acre e depois levado ao 
Zoológico de Brasília, por já serem considerados 
inaptos para retorno ao ambiente natural. O filhote 
teve seu sexo revelado ontem, no zoo, com uma 
festa “chá revelação”. Seu nome é “Tutu”. PÁG. 4

DA REDAÇÃO

As doenças associadas ao trabalho 
obrigam profissionais a se afastarem 
e representam grande baque na eco-
nomia brasileira. Entre 2012 e 2017, 
o INSS gastou R$ 26 bilhões em be-
nefícios acidentários. Foram mais de 
520 mil trabalhadores afastados. A 
GAZETA ouviu o médico especia-
lista em Medicina do trabalho, Idel-
brando da Rocha Menezes Júnior, so-
bre o assunto. Segundo ele, no Acre, 
os problemas na coluna lombar e dis-
túrbios psiquiátricos são as doenças 
ocupacionais que mais afastam traba-
lhadores. O médico afirma que as do-
enças ocupacionais podem ser evitadas 
com a implantação de ações preventivas 
e educativas no trabalho. PÁG. 6

Problemas psiquiátricos e na 
coluna são as doenças que mais 
afastam trabalhadores no Acre

JOSÉ PINHEIRO

Com o retorno das dis-
cussões acerca da reforma 
da Previdência para o iní-
cio de agosto, o Senado 
Federal já se prepara para 
receber a proposta. A ideia 
é simples. Senadores pre-
tendem aprovar o texto 
vindo da Câmara dos De-

putados para evitar que a 
matéria tenha que retornar 
às mãos dos deputados e o 
governo sofra uma derro-
ta. Para isso, os senadores 
pretendem incluir estados 
e municípios por meio de 
uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
à reforma da Previdência. 
O senador Marcio Bittar 

falou com exclusividade  
À GAZETA a respeito da 
dinâmica que os 81 sena-
dores pretendem adotar. O 
senador acreano acrescen-
tou que há um consenso 
entre deputados federais e 
senadores a respeito disso. 
“Inclusive, isso é uma coi-
sa já combinada”, revelou 
o senador acreana. PÁG. 4

Inscrições 
de processo 
seletivo para 
servidores 
da saúde 
vão até dia 
21 de julho

Site diz que o Acre 
tem acompanhantes 
de luxo com preços 
mais caros do país

PÁGINA 7

Governador quer modelo que respeita o meio ambiente


