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“Eles se apossaram do ambiente escolar para doutrinar”

Deputado Flavinho (PSC-SP) sobre ativistas de esquerda fazendo da escola palanque

Prédio da Petrobrás em Vitória é outro escândalo

Outro edifício-sede da Petrobras vai gerar a qualquer momento mais
um escândalo de gatunagem no governo do PT. Há dias, o edifício de
R$680 milhões da estatal em Salvador resultou na operação Sem Fundos, da Polícia Federal. Mas há outro construído em Vitória (ES), cujo
custo inicial era de R$90 milhões, na licitação subiu para R$436,6 milhões, no contrato foi a R$486,1 milhões e, após aditivos, totalizou mais
de meio bilhão de reais, ou sejam, R$567,4 milhões. Os valores foram
aferidos em investigação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Lava Jato de olho

O TCU começou a investigar
em setembro de 2015 a treta no
edifício da Petrobras em Vitória.
O caso é investigado também na
Lava Jato.

Treta anunciada

Não tinha perigo de dar certo:
duas das três empresas do consórcio contratado estão envolvidas na
Lava Jato até o pescoço.

na cueca do atual presidiário ao
ditador Teodoro Obiang.

Lorota esfarrapada

Desistir do indecoroso auxílio-moradia, que custa R$1 bilhão por
ano a um país quebrado, não compensa os R$6 bilhões do aumento
da casta de servidores federais cujo
teto agora ultrapassa os R$39 mil.

Pegando no susto

O consórcio vencedor contratado (Odebrecht, Camargo Corrêa
e Hochtief) realizou apenas 16,5%
da obra e terceirizou todo o restante.

Após a promessa do presidente
eleito Jair Bolsonaro de acabar com
sigilo das operações, a direção do
BNDES ficou subitamente humilde
e acertou com o Tribunal de Contas
da União “ações de transparência”.

Meteram a mão

Comício em sala de aula

Terceirização ampla

Em relatório, o TCU identificou
“indícios robustos de sobrepreço” e
acusou “falta transparência e confiabilidade nas cotações”.

Lobby de Lula foi
decisivo para contrato
na África

A participação de Lula no esquema que garantiu contrato na
Guiné Equatorial à empresa mineira
ARG foi a “cartada final” usada pela
empreiteira para conquistar o negócio. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o lobby rendeu
propina de R$1 milhão para o ex-presidente, disfarçada de “doação
ao Instituto Lula”. A informação é
de alto funcionário do governo que
acompanhou as negociações.

O Estado sou eu

Na Guiné Equatorial não há
órgãos de controle, tampouco leis
sobre licitações: é o presidente
quem decide a empreiteira a ser
contratada.

Hiperfaturamento

“Obras não são superfaturadas
na Guiné; são hiperfaturadas, isso
sim”, ironiza o experiente funcionário brasileiro que atuou no país.

Estranha coincidência

O pai dos três irmãos donos
do grupo ARG morreu em acidente aéreo ontem, mesmo dia
em que foram denunciados com
Lula à Justiça.

Batom na cueca

Ao denunciar Lula por outro
crime, agora de tráfico internacional de influência na Guiné
Equatorial, o MPF incluiu entre
as provas uma carta tipo batom

Relator do projeto Escola
Sem Partido, o deputado Flavinho (PSC-SP) tem enfrentado a
oposição estridente de colegas
esquerdistas, que não querem
perder a sala de aula como espaço
de doutrinação política.

Medo que faz bem

Tem político em Brasília sem
dormir com os planos do futuro ministro Sergio Moro (Justiça) de criar
a Secretaria Nacional de Combate à
Corrupção. Via Twitter, dizem “ver
com preocupação” a ideia. Pudera.

Seria querer demais

Os pagadores de impostos esperavam da Justiça a atitude digna
de revogar a vinculação dos vencimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) a inúmeras outras castas
do serviço público federal. Em vão.

Faltou assunto

Contando os dias para o recesso
e a troca de governo, a Câmara inventou debate sobre o “legado” dos
Jogos Olímpicos. A resposta todo
mundo sabe: corrupção e dívidas,
um ou outro ginásio fechado.

Ricas viagens

O governo federal gastou
R$875 milhões em viagens “a serviço”, este ano. No total o pagador de impostos bancou 710.940
viagens. Foram R$140,3 milhões
gastos somente em deslocamentos
internacionais.

Pensando bem...

...aumento de 16,3% em inflação de 3% que é como os ministros do STF gritarem lá do Olimpo para o brasileiro obrigado a se
esfolar para pagar essa conta: “Te
vira, malandro”.

PODER SEM PUDOR

Bilu, muito prazer

Conta o folclore político que, apressado, o ilustre deputado potiguar desceu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e disse logo o destino ao taxista:
“Por favor, Hotel Zero Quilômetro.” O motorista estranhou: “Não tem esse
hotel, aqui, senhor”. O passageiro insistiu: “Tem, sim. Fica em frente ao Hotel Ambassador”. Só aí é que o taxista entendeu: “Ah, na Senador Dantas?”.
O passageiro desfez o que imaginava ser um mal-entendido: “Não, senhor,
eu sou deputado Antônio Bilu, de Natal. Muito prazer.”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
E-mail: ch@claudiohumberto.com.br
www.claudiohumberto.com.br

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
COMISSÃO PERMANENTE
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 036/2018
Órgão: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima
Data de Abertura: 10/12/2018
Horário: 08h30min
Local de retirada do edital: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima – sito a Rua Mimosa Sá – nº 21 - Centro – Fone:
(68) 3343-1066, no horário das 8h00min as 13h00min,
sendo que os interessados deverão está de posse de
um Pen Drive.
Local de abertura: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima
– Sala de Reuniões de Licitações no endereço acima
citado.
Objeto: Aquisição de Maquinários.
Mâncio Lima, 26 de novembro de 2018.
Alzemir Conceição da Silva
Pregoeiro

Rio Branco (AC), terça-feira, 27 de novembro de 2018

Desenvolvimento sustentável é realidade no
Complexo de Florestas Estaduais do Gregório
A produção sustentável
no Acre tem um significado
maior que apenas a questão
econômica e de desenvolvimento. Ela representa uma
oportunidade de inclusão social. Os moradores de comunidades florestais, distantes
ou não dos centros urbanos,
ganham uma alternativa de
renda e um caminho de empoderamento do cidadão na
interação social.
Mais de 500 famílias que
vivem ao longo da BR-364,
entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, no Complexo de
Florestas Estaduais do Rio
Gregório, passaram por uma
transformação após a conclusão da rodovia. A gestão de
Tião Viana aplicou mais de
R$ 43,6 milhões em diversas
ações, desde a agricultura e
manejo sustentável até cursos técnicos e construção de
casas.
Algumas das atividades
são inovadoras, como o carvão do cocão e o manejo madeireiro comunitário, além
do plantio de sistemas agroflorestais com diversas frutíferas. Francisco dos Santos,
presidente da Cooperativa de
Produtores Familiares e Economia Solidária da Floresta
do Mogno (Coopermogno),
uma das organizações sociais
daquela região, reconhece a
importância do governo do
Estado para o desenvolvimento e apoio das comunidades.
O trabalho com o carvão
do fruto cocão possui potencial para geração de renda, é
um recurso com grande ocorrência na região e com muitas
possibilidades para criação
de produtos derivados.
O cocão é proveniente
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Viana aplicou mais de R$ 43,6 milhões em diversas ações, desde a agricultura a cursos técnicos
de uma palmeira e historicamente usada por seringueiros
tanto para a extração de óleo
e massa como para a queima
durante a defumação da borracha do látex. “Antigamente,
quando as pessoas que moravam por aqui não tinham farinha, muitos comiam a massa
do cocão como se fosse farinha de mandioca”, explica o jovem Cleciano Souza,
técnico em agroecologia da
Coopermogno, formado pela
Escola da Floresta, em Rio
Branco.
Comercialmente, este carvão vegetal possui diferencial na qualidade da queima e
da brasa. Há ainda a questão
social, pois quando estiver
sendo comercializado em
todo o estado, a atividade irá
beneficiar até 500 famílias da
região. Atualmente 250 pes-

soas já participam da coleta
do cocão.
DA FRUTA AO MANEJO
FLORESTAL
Outras duas atividades
complementam o atual mosaico de produção sustentável
nas comunidades do Complexo de Florestas Estaduais do
Rio Gregório. O manejo de
madeira legalizada e o plantio de frutíferas em sistema
agroflorestal dão mais opções
para a geração de renda.
Conforme explica Marky
Brito, diretor de Floresta da
Secretaria de Meio Ambiente
do Acre (Sema), cinco associações das três florestas estaduais do Complexo estão
juntas no projeto de manejo
florestal, em uma parceria
da Cooperfloresta com o governo do Estado. Em todo o

estado do Acre, mais de 1200
pessoas estão em atividades
de manejo comunitário.
Na fruticultura, cerca de
130 famílias participam do
programa de plantio de espécies em consórcio, um
Sistema Agroflorestal. Cada
família planta açaí, graviola,
maracujá, acerola e castanheiras, sendo que cada cultura começa a dar frutos em
tempos diferentes, provendo
já nos primeiros dois anos
uma renda.
Manoel fala ainda do seu
sentimento de ter essa vida na
agricultura, em uma floresta
rica. “Sou feliz morando na
minha propriedade, aqui tem
uma banana, uma cana pra
chupar, uma mandioca pra
comer, tem abacaxi para comer, tudo tem”. (Arison Jardim / Agência Acre)

Em tom de despedida, Tião Viana agradece sua
equipe pelo trabalho nos oito anos de mandato
O governador do estado
do Acre, Tião Viana (PT), publicou em suas redes sociais,
no final de semana, uma foto
oficial com toda sua equipe
governamental que participou ativamente dos últimos
oito anos de sua gestão.
Entre os “companheiros”,
estavam o Porta-voz do governo, Leonildo Rosas, o secretário de direitos humanos,
Nilson Mourão, a vice Nazaré
Araújo e o ex-prefeito derrotado nas eleições deste ano, Marcus Alexandre, também do PT.
Na postagem, inclusive, o
governador enalteceu a presença de Marcus em meio ao

demais representantes da alta
cúpula petista. “Visita do amigo Marcus Alexandre em agradecimento aos companheiros
que juntos realizam este grande projeto”, salientou.
RELATÓRIO DO TCE
O gestor do Estado também se manifestou sobre
o relatório do Tribunal de
Contas do Estado do Acre
(TCE-AC). Para ele, a fala de
conselheiros citando o rombo
do Estado em endividamento
foi desnecessário. Conforme
palavras do petista, “é importante mostrar quais são
os desafios e como o nosso

governo tem atuado com responsabilidade e dentro da lei,
sempre”, ponderou.
Segundo relatos que foram passados por membros
do Palácio Rio Branco, Tião
Viana ficou “aborrecido”

com os números divulgados
pelo órgão, tanto que chegou
a comentar que os dados ”não
estariam corretos”. O fato é
que o Acre deve mais de R$
5 bilhões em empréstimos.
(Portal Continet)
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Leo de Brito anuncia
a destinação de mais
uma emenda para Ufac
Encerrando seu mandato
como deputado federal, Leo
de Brito anunciou, na segunda-feira, 26, a destinação de
mais uma emenda para a Universidade Federal do Acre
(Ufac). Desta vez o parlamentar está alocando R$ 710 mil
em recursos que vão garantir
a realização do Doutorado, do
curso de Direito.
“Eu venho da Ufac e entendo as necessidades do curso. É muito importante investir na qualificação dos nossos
docentes, assim a gente valoriza os professores e melhora
a qualidade do ensino oferecido pela instituição”, explicou
Leo de Brito.
Formado em Direito pela
instituição e depois voltando
à universidade na condição
de professor do curso, em
2007, Leo de Brito conhecia
de perto todas as dificuldades
enfrentadas por docentes e estudantes do curso mais antigo
da instituição.
Ao assumir o mandato de
deputado federal ele se comprometeu em ajudar à Ufac garantindo melhorias para o curso. Destinou R$ 1 milhão em

emendas parlamentares para
garantir a estruturação do bloco do Centro de Direito e Economia, bem como a realização
do Mestrado Interinstitucional
em Direito (Minter), em parceria com a Universidade de
Brasília (UnB).
As emendas foram liberadas em 2016 e 2017, graças
ao empenho do parlamentar
junto ao Ministério da Educação (MEC).
“A Ufac passou a existir a
partir do curso de Direito e até
então não tínhamos um espaço
próprio. Foi preciso um professor se tornar deputado federal para poder olhar pela instituição e por um de seus cursos
mais importantes. Além de
poder garantir a estruturação
do bloco, que além de Direito
abriga o curso de economia e
futuramente o de administração, foi um orgulho poder garantir a participação de mais
uma turma de docentes no
Mestrado Interinstitucional,
ajudando na qualificação dos
profissionais e, portanto melhorando a qualidade do ensino”, frisou o parlamentar. (Assessoria Parlamentar)

Governador enalteceu a presença de Marcus Alexandre

EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
DA ELEIÇÃO DO CREFITO-18 – QUADRIÊNIO 2018 A 2022
O Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-18, nomeado pela PortariaCOFFITO nº 465, de 23 de março de 2018, às 17h39min do dia 9 do mês de
novembro do ano de 2018, na cidade de PORTO VELHO, RO, com a presença
da Dra. Luana Dantas Rocha e da Dra. Brenda Cavalcante Marques, funcionando
esta última como Secretária da Comissão Eleitoral, declarou abertos os trabalhos
de cômputo geral e proclamação do resultado final da eleição realizada no dia 9
de novembro de 2018. Foram apuradas 03 urnas, das quais 02 foram da Capital
e 01 do interior do estado e do estado do Acre. A soma dos resultados de cada
uma das urnas totalizou o seguinte resultado geral: Chapa nº 01 - 447 votos;
nulos - 94 votos e brancos – 48 votos. Em consequência, foi proclamada eleita a
Chapa nº 01, “DESTEMIDOS PIONEIROS”, composta pelos seguintes membros
efetivos: RODRIGO MOREIRA CAMPOS, CREFITO 83.763-F; RAYFRAN DA
SILVA ALABE, CREFITO 20.147-F; SAMANTHA DE FREITAS CAMPOS,
CREFITO 99.913-F; ANDERVAN AGUIAR DE LIMA, CREFITO 173.136-F,
THIAGO PEREIRA MARQUES, CREFITO 74.693-F; ALESSANDRO AUGUSTO
FRANCO DE SOUZA, CREFITO 27.943-F; RIKSON SILVA LIMA, CREFITO
157.416-F; LEILA ARAÚJO MONTES, CREFITO 210.445-F; PAULA JANIEIRE
ARAUJO DA COSTA, CREFITO 173.130-F e, como suplentes de conselheiros:
MARCELA REGINA CUNHA CARNEIRO, CREFITO 118.248-F; ALINE DO
NASCIMENTO, CREFITO 223.430-F; ADRIANA LUCENA DE SOUZA, CREFITO
179.525-F, ALESSANDRA MORENO SERBINO, CREFITO 128.356-F; FLÁVIO
JOSÉ MAIA BARBOSA, CREFITO 5.220-F; ALINE MARTINS DA COSTA,
CREFITO 224.181-F; HARRISON CARLOS DA SILVA, CREFITO 76.992-F;
NAYARA GIURIZATTO GERLIN RODRIGUES, CREFITO 149.673-F; WILLIAN
TANOUS BOCHABKI FILHO, CREFITO 132.573-F. Os representantes da
chapa RENUNCIARAM ao direito de recorrer. Os novos eleitos exercerão seus
mandatos durante quatro anos após a posse.
Porto Velho/RO, 9 de novembro de 2018
Dr. Yargo Alexandre de Farias Machado
Presidente da Comissão Eleitoral
Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do COFFITO

