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COTIDIANO

Informação foi repassada pelas autoridades em Segurança no Acre 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO Nº 01/2018 - TRIÊNIO 2018-2021 
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ACRE, nos termos da 
Lei nº. 5.517/68 e da Resolução CFMV nº. 958/2010, informa aos Médicos Veterinários e Zootecnistas 
registrados no Estado do Acre que no dia 29 de agosto de 2018, realizará eleições para a nova 
composição da Diretoria, Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV-AC para o triênio 2018/2021, com 
início às 9h e término às 17h, em sua sede localizada na Rua Peru, nº 515, bairro Habitasa, Rio Branco, 
Capital, ou por correspondência. Em não havendo quórum, conforme estabelecido no §1º e §2º do art. 47 
da Resolução CFMV nº. 958/2010, haverá 2º turno no dia 28 de setembro de 2018, no mesmo local e 
horário. São eleitores todos os médicos veterinários e zootecnistas possuidores de inscrição principal no 
CRMV-AC, devendo estar em dia com suas obrigações e não possuírem qualquer impedimento, 
administrativo ou judicial, que impeça o exercício desse direito. 
O requerimento para registro de candidatura de chapa deve ser protocolado na sede do CRMV-AC em 
dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, até às 17h do dia 29 de junho de 2018, nos termos do art. 20 
da Resolução CFMV nº. 958/2010. Este edital está afixado na sede do CRMV-AC e disponível também 
no site www.crmvac.org.br. 
Rio Branco, 18 de junho de 2018. André Luiz Teixeira de Carvalho. CRMV-AC 00124. Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELINA FREIRE

A Secretaria Estadual de 
Polícia Civil confirmou 
em coletiva de imprensa 

na manhã de segunda-feira (18) 
que houve, de fato, o furto de 
armamento na terça-feira, dia 
12, na Delegacia do município 
de Brasileia. A Polícia apontou 
a participação de um policial 
civil. Uma pessoa foi presa e as 
armas recuperadas. 

Na semana passada, a Polí-
cia evitou falar sobre o assunto. 
Segundo o secretário adjunto de 
Polícia Civil, Josemar Portes, a 
decisão de não divulgar infor-
mações a respeito do caso foi 
com intuito de não prejudicar a 
investigação tendo em vista que 
havia a participação de um ser-
vidor público. 

“Conseguimos solucioná-lo 
nas primeiras 72 horas, e por 
uma estratégia de investigação 
nós optamos por não prestar 
informações imediatamente ao 

REPÓRTER OPINIÃO

A Eletrobras Distribuição 
Acre inaugura na próxima se-
gunda-feira, 18, um novo posto 
de atendimento ao cliente, com 
o objetivo de prestar serviços 
à população de forma mais 
eficiente e descentralizada. O 
atendimento ocorrerá de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 16h.

Localizado na rua Leblon, no 
bairro Ivete Vargas, o novo espa-
ço fica próximo a uma das regiões 

REPÓRTER OPINIÃO

O potencial de consumo do 
Acre cresceu levemente em 
2018 na comparação com o ano 
anterior, mas não tirou o Estado 
do 26º lugar no ranking nacio-
nal do estudo IPC Maps 2018, 
especializado no cálculo de ín-
dices de potencial de consumo 
nacional, com base em dados 
oficiais. O IPC do Acre só per-
de para o de Roraima. De toda 
sorte, o potencial de consumo 
do Acre chega a R$12 bilhões. 
São Paulo tem o melhor IPC 
com R$1,2 trilhão. 

No ranking dos municípios, 
permanecem como maiores 
mercados, por ordem decres-
cente, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília, Belo Horizonte, 
Salvador, Curitiba, Fortaleza, 
Porto Alegre e Goiânia. Con-
quistando o 10º lugar, está 
Campinas que, assim como Re-
cife, em 11º, subiram uma posi-
ção, ultrapassando Manaus. Ci-
dades como Guarulhos, Santo 
André, São Bernardo do Cam-
po, Ribeirão Preto, Sorocaba, 

Furto de armamento 
em delegacia teve 
participação de policial 

fato. Adotamos incialmente a 
estratégia do silêncio até por-
que as peculiaridades do caso 
assim o exigiam. Hoje estamos 
com o caso concluído, as ar-
mas recuperadas e os autores 
identificados. O caso só ocor-
reu por causa da participação 
de um servidor público”, afir-
mou Portes.

O delegado responsável 
pelo caso Karlesso Nespóli 
disse que desde o início havia 
a suspeita da participação de 
policial civil. “Fizemos inúme-
ras diligências e conseguimos 
identificar a pessoa que entrou 
na delegacia e como havia en-
trado. Essa entrada foi facilita-
da, infelizmente, por um colega 
policial civil que trabalha co-
nosco”, afirmou.

Ainda de acordo com dele-
gado, o responsável pelo furto 
das armas foi um cidadão bo-
liviano que foi preso em fla-
grante. “Essa pessoa que furtou 
é um boliviano. Nós consegui-

mos recuperar as armas na pos-
se dele. Foi lavrado o auto de 
prisão em flagrante, e o policial 
por estar fora de flagrante não 
foi efetuado prisão, porém ao 
final do inquérito vamos enca-
minhar ao Poder Judiciário para 
fazer análise dos fatos”, desta-
cou o delegado.

Segundo Karlesso, no total 
três armas foram retiradas de 
dentro da delegacia, e foram 
encontradas enterradas pró-
ximas a um hotel da cidade, e 
outras duas ficaram escondidas 
dentro do prédio. Todas as ar-
mas foram recuperadas. 

O corregedor da Polícia Ci-
vil, Alex Cavalcante, explicou 
como fica a situação do poli-
cial envolvido no crime. “Este 
ato criminoso constitui uma 
transgressão disciplinar, cuja 
a pena é a demissão. Mas nada 
impede que o Poder Judiciá-
rio decrete também a perda da 
função do servidor”, explicou 
Cavalcante.  

Potencial de consumo do Acre 
passa dos R$12 bilhões, diz IPC

São José dos Campos e Osasco, 
no Estado de São Paulo, além 
de São Gonçalo, Niterói e Nova 
Iguaçu (RJ), Joiville (SC), Ca-
xias do Sul (RS)

Contagem, Uberlândia e Juiz 
de Fora (MG) também ganham 
evidência nessa lista. O traba-
lho conclui, ainda, que, em nível 
nacional o fenômeno da inte-
riorização, em ascensão desde 
2015, começa a perder sua par-
ticipação no cenário do consumo 
(de 55% em 2017, cai para 54% 
neste ano), cedendo espaço ao 
restante do Estado, representado 
pelas capitais e, principalmente, 
suas regiões metropolitanas, cuja 
evolução é da ordem de 45% 
para 45,8%. Para Marcos Pazzi-
ni, responsável pela pesquisa, 
esse novo cenário “deve-se mui-
to mais pelas cidades próximas 
das capitais, também conhecidas 
como cidades-dormitório, do 
que pelas capitais propriamente 
ditas, que também sofreram uma 
pequena redução”. De acordo 
com o levantamento, o perfil dos 
gastos nas capitais de 29,8% caiu 
para 29,6%.

Eletroacre inaugura posto de 
atendimento no Ivete Vargas

mais populosas de Rio Branco, a 
Sobral. A abertura do posto se faz 
necessária para melhor atender 
à população da capital, que pas-
sa a contar com dois Postos de 
Atendimento: o do Leblon e o da 
OCA, que continua ativo.

De acordo com gerente do 
Departamento Comercial, Ro-
berto Monteiro, o novo espaço 
facilita o atendimento ao con-
sumidor, permitindo mais co-
modidade, acessibilidade e qua-
lidade na prestação de serviços.


