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Bancada quer articular
a inclusão do Acre em
lista de Bolsonaro
JOSÉ PINHEIRO
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O Acre ﬁcou de fora da lista divulgada pelo Governo Federal de estados que
necessitam de ajuda ﬁnanceira. O líder
da bancada do Acre em Brasília, senador
Sérgio Petecão (PSD/AC), disse que pretende liderar uma reunião dos deputados e senadores
com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL),
a ﬁm de solicitar do chefe maior a inclusão do Acre.
Trata-se do Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF), que
deve ser ainda aprovado pelo Congresso, e que vai destinar empréstimo de R$ 13 bilhões por ano aos estados
necessitados, para que retomem sua economia. PÁG. 3

Secretaria de
Saúde descarta
fechar o Hosmac
JOSÉ PINHEIRO

O secretário de Estado
de Saúde, Alysson Bestene, frisou que a ideia
do governo é manter e
fortalecer o Hospital de
Saúde Mental do Acre
(Hosmac). O secretário
rebateu informações de
que a unidade de atendimento psíquico-social iria
fechar as portas. “O Hos-

mac não vai ser fechado.
Ele faz parte da rede. Ele
tem um papel de hospital
de urgência e emergência
com leitos de saúde mental”, aﬁrmou. O gestor
acrescentou que a Sesacre já trabalha levantando
informações para que a
unidade seja reformada e
passe por um processo de
adequação e humanização
do atendimento. PÁG. 5

PÁGINA 4

ACRE R$ 2,00 - DISTRITO FEDERAL E OUTROS ESTADOS R$ 3,00

Inscrições
para o
Enem 2019
vão só até
sexta-feira

Criança de
1 ano morre
afogada em
caixa d’água,
no Bujari

PÁGINA 4

PÁGINA 7

Ex-presidiário é achado

morto com mangueira
no pescoço PÁGINA 7

Conama estipula preço da
gasolina no Acre a R$ 5,02

Postos praticam valores maiores do que o da tabela
do Governo Federal; Sindepac justiﬁca que ﬁxar preço
é livre, e que indicador é apenas uma “estimativa”.
ser usado como referência
em 16 estados e no DisO Conselho Nacional de trito federal a partir desta
Política Fazendária (Con- quinta-feira, 16. Segundo
faz) divulgou nesta segun- a tabela, o preço médio da
da-feira, 13, a tabela com gasolina no Acre é o de R$
o preço médio que deve 5,02 o litro. Ultrapassou
DA REDAÇÃO

os cinco reais. E, na prática, o valor é maior ainda,
já que os postos locais já
aplicam preço superior ao
estipulado pela Confaz.
Em nota, o Sindicato dos
Postos de Combustíveis do

Acre (Sindepac) informa
que a tabela divulgada pelo
Confaz não tem a ver com
o valor real de cada revendedor, e que estabelecer os
preços depende do custo de
operacionalidade. PÁG. 5

Governador garante Estado e prefeitura buscam um acordo para a
que Paulo Wadt se manutenção dos espaços públicos da Capital
mantém no cargo
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JOSÉ PINHEIRO

A saída do secretário
Paulo Wadt do comando
da Secretaria de Produção e Agronegócio

(Sepa) segue indeﬁnida.
É o que informa a porta-voz do governo, Mirla
Miranda. Ela aﬁrma que
não existe “absolutamente nada de concreto” sobre o caso e que
Paulo Wadt continua no
comando da secretaria.
O governador Gladson
Cameli disse ontem
desconhecer uma eventual saída do secretário,
e ressaltou que os constantes vazamentos sobre
temas importantes da
sua administração estão
o incomodado. Boatos
sobre a saída surgiram
após desgastes de Wadt
com a classe pecuarista
do Acre. PÁG. 3

Governo determina o
pagamento de salários
atrasados de instituto
PÁGINA 6

O secretário da Casa
Civil, Ribamar Trindade
se reuniu com a prefeita de
Rio Branco, Socorro Neri,
na última sexta-feira, 10.
Na pauta, a manutenção

dos espaços públicos da
capital acreana. Segundo
Trindade, é de total interesse do Estado zelar pelos espaços de convivência da comunidade, como

Parque da Maternidade,
Parque Tucumã e vias públicas como a Via Chico
Mendes. A prefeita, por
sua vez, aproveitou para
solicitar do governo o

chamamento de empresas
que realizaram obras mal
feitas no verão passado,
para que assumam a responsabilidade de consertá-lo. PÁG. 6
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Socorro Neri e sua equipe com o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, em reunião no último dia 10

Acre registra 13 mortes por
gripe em menos de 5 meses
O Acre registrou 13
mortes causadas por gripe desde janeiro deste ano
até esta segunda-feira, 13.
Um novo boletim de monitoramento da inﬂuenza,
divulgado pelo Ministério da Saúde, aponta que
duas pessoas morreram

no estado por Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) por inﬂuenza. E,
segundo a Secretaria de
Estado de Saúde (Sesacre),
11 pessoas morreram por
VSR. A gerente de Imunização do Acre, Renata Aparecida, ressalta que no Es-

tado foram conﬁrmados 30
casos de H1N1 e uma morte na capital Rio Branco.
Além disso, são 11 casos de
H3N2, com uma morte em
Cruzeiro do Sul. Outros 113
casos conﬁrmados no Acre
foram de Vírus Sincicial
Respiratório (VSR) PÁG. 5

Prefeitura

realiza hoje

premiação
do Nota
Premiada
PÁGINA 6

