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ACRE R$ 2,00 - DISTRITO FEDERAL E OUTROS ESTADOS R$ 3,00
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Empresários acreanos reagem a decreto
do Governo que prejudica empresas do Estado
JOSÉ PINHEIRO E
BRUNA MELLO

A publicação do decreto
nº 536, que limita em 25%
a participação de empresas
acreanas em licitações do Estado, foi vista como um duro

golpe para os empresários locais. A medida é considerada
um “retrocesso” pelo setor
produtivo, que diz que isso
provocará sérios prejuízos à
economia local, beneficiando apenas empresários de
outros Estados. O presidente

da Acisa, Celestino Bento,
pede a revogação imediata do
decreto. Uma reunião entre
empresários e o governador
Gladson Cameli está marcada para ocorrer nesta segunda-feira, para tratar do assunto. PÁG. 3

Morte de Conselheiro do B13 gera
uma série de ataques na Capital
PÁGINA 7

Sinhasique fala dos desafios
Câmara de Rio Branco
á frente da Secretaria de
Empreendedorismo e Turismo receberá emenda federal
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para construção da sede

Especialista explica
principais propostas da
reforma da Previdência
FOTO: BRUNA MELLO

PÁGINA 4

Prefeitura segue dando
assistência às famílias
atingidas com cheia
PÁGINA 6

Advogado acreano que
declarou ser do Comando
Vermelho é preso novamente
PÁGINA 7
Secretário ressalta que Estado tem potencial turístico
JOSÉ PINHEIRO

A secretária Estadual de
Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique,
em conversa com a equipe
do jornal A GAZETA disse

que o principal desafio de
sua gestão frente à pasta é
conscientizar a população
e os empresários quanto
ao potencial turístico que o
Acre tem. Confira a entrevista. PÁG. 6

Radares de Trânsito serão
repassados à RBTRANS
*Multas aplicadas anteriormente permanecem
JOSÉ PINHEIRO

O anúncio feito pelo governador Gladson Cameli
(Progressistas) nas redes sociais sobre o desligamento dos
radares de trânsito e retirada
destes em Rio Branco perdeu
força depois que o próprio

Conselho do Departamento
Estadual de Trânsito enviou,
na manhã de sábado, 9, uma
nota esclarecendo o assunto.
Segundo a nota, os radares
não serão retirados, apenas
desligados, e transferida a responsabilidade à Prefeitura de
Rio Branco. PÁG. 4
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Detran informa que a multas aplicadas não serão canceladas

Projeto está previsto para ser votado em março
BRUNA MELLO

Desde o Governo de
Michel Temer a reforma da
Previdência tem gerado polêmica. Agora, a equipe econômica do Governo de Jair
Bolsonaro tenta reavaliar o
cronograma e a estratégia
para apresentar e aprovar

a proposta. O projeto pode
ser votado ainda em março.
Para entender o que, de fato,
pode mudar com a reforma
da previdência, o jornal A
GAZETA conversou com
o advogado especialista em
direito tributário, Wagner
Alvares. Confira a entrevista. PÁG. 5

