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PCdoB 100 anos: Sessão Solene na Aleac 
homenageia o Partido Comunista do Brasil 
 
A pedido do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), a 
Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na última 
quinta-feira (17), uma Sessão Solene para homenagear 
o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) pelos 100 anos 
de fundação. A solenidade contou com a presença da 
deputada federal, Perpétua Almeida, do senador Sérgio 
Petecão (PSDB), do ex-senador Jorge Viana (PT), do 
presidente do partido no Acre, Eduardo Farias, de 
representantes dos partidos PDT, PSOL, REDE, PV, 
MDB, PSD, PT E AVANTE de deputados estaduais e de 
lideranças políticas da região. 
 

Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36787 

Daniel Zen diz que proposta do governo traz 
mais prejuízos do que ganhos a servidores 
em Educação 
 
Em pronunciamento, o líder do Partido dos 
Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), deputado Daniel Zen, disse que a proposta de 
reajuste salarial de 5,42% e o auxílio alimentação 
anunciado pelo governo do Estado significam um 
“retrocesso” para os trabalhadores em Educação do 
Acre. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36781 
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Jenilson Leite pede que governo reavalie 
proposta de reajuste dos servidores 
 
“Nós precisamos dar celeridade ao processo de 
votação na Casa. Nós temos comissões para instalar e 
vetos para votar, porque no momento a nossa pauta 
está trancada. Temos que garantir que qualquer 
projeto do Executivo que chegue a esta Casa, 
referente ao reajuste salarial dos servidores, seja 
apreciado e votado o mais rápido possível”, disse. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36778 

Antonia Sales afirma que seguirá apoiando os 
servidores da Educação 
 
Durante sessão ordinária, deputada Antonia Sales 
(MDB) disse aos servidores da Educação que 
ocuparam o Salão Marina Silva pedindo apoio para as 
reivindicações da classe, que ficará ao lado deles e 
votará favorável a projetos que os beneficiem. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36770 
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Deputado Jonas Lima diz que é favorável às 
reivindicações dos servidores da Educação no Estado 
 
O deputado Jonas Lima (PT) falou durante seu discurso 
sobre a luta encampada pelos servidores da Educação 
do Estado, que ocuparam o salão Marina Silva para pedir 
apoio aos parlamentares. A categoria quer, dentre outras 
coisas, reajuste salarial maior e convocação dos 
professores que ocupam o cadastro de reserva. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36767 

Nenem Almeida afirma que governo age com 
desrespeito em relação aos educadores 
 
O deputado Nenem Almeida (Podemos) classificou 
como desrespeito o tratamento que o governador 
Gladson Cameli (PP) dá aos servidores da Educação. O 
parlamentar disse que a equipe do governo convidou 
os educadores para uma reunião e após mais de uma 
hora esperando, eles foram informados de que a 
mesma teria sido cancelada. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36758 
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Aleac realiza audiência pública com policiais 
civis 
 
Foi realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), 
uma audiência pública para tratar sobre a valorização, 
reconhecimento e recomposição salarial dos policiais 
civis. O encontro é fruto de um requerimento 
apresentado pelo deputado Roberto Duarte (MDB) e 
contou com a participação de membros das comissões 
de Serviço Público, Constituição e Justiça e Segurança 
Pública. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36738 

Daniel Zen questiona proposta do governo a 
servidores da Educação “Não tem lógica 
alguma” 
 
Para o oposicionista, a proposta do governo do Estado 
destrói as conquistas históricas alcançadas pela 
categoria. “É um reajuste que não cumpre a estrutura de 
carreira e que tem percentuais diferentes de nível médio 
para nível superior. Um reajuste que não cobre o piso do 
magistério porque a medida que você avança na letra 
diminui o percentual. Por que eu vou contemplar a letra de 
carreira inicial e vou punir quem tem mais tempo de 
serviço? Isso é um absurdo”, enfatizou o deputado. 

 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36722 
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Cadmiel Bomfim destaca Audiência Pública com 
policiais militares 
 
O deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) destacou a 
audiência pública realizada pelas comissões de 
Serviço Público, Constituição e Justiça e de Segurança 
Pública, que tratou sobre o pagamento da titulação, 
revisão salarial e o realinhamento dos policiais 
militares do Estado. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36718 

Nenem Almeida volta a cobrar isonomia e titulação 
dos militares (promessa do Governo) 
 
 O deputado Neném Almeida (Podemos) fez uso do 
seu tempo na tribuna da Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac) para mais uma vez cobrar o governo pela 
promessa em corrigir a base de cálculo da titulação 
dos policiais militares. O parlamentar salientou que a 
promessa foi feita durante campanha eleitoral e até 
hoje não foi cumprida. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36715 
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Deputado Gehlen Diniz diz que manifestações são 
fruto do mal assessoramento recebido pelo 
governador 
 
 O deputado Gehlen Diniz (PP) falou que o governador 
Gladson Cameli (PP) é acessível e humilde para ouvir 
os trabalhadores, mas é muito mal assessorado e isso 
tem refletido nas manifestações promovidas pelos 
servidores públicos. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36707 

Sobre tentativa do governo em mexer nas 
progressões da Educação Edvaldo Magalhães diz “é 
ilegal e irregular” 
 
Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do 
Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PC do 
B) disse que é “ilegal” e “irregular” a tentativa   do 
governo do Estado em buscar alterar o Plano de 
Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR) da Educação, 
mexendo na composição da progressão das carreiras. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36711 
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Deputado Jenilson Leite critica governo pelo não 
cumprimento de promessas feitas a servidores 
públicos 
 
As manifestações feitas por servidores da Saúde, 
Educação e Segurança foram tema do discurso do 
deputado Jenilson Leite (PSB), durante sessão 
ordinária realizada na última terça-feira (15). O 
parlamentar disse que os problemas enfrentados 
atualmente são fruto das promessas não cumpridas 
pelo governador Gladson Cameli (PP). 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36704 

Deputado Fagner Calegário põe cargos do Podemos 
à disposição do governo e afirma que sigla vai seguir 
apoiando trabalhadores 
 
O líder do Podemos na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), deputado Fagner Calegário, afirmou que o 
partido se coloca inteiramente ao lado das classes 
trabalhadoras que atualmente lutam pelos seus 
direitos. Disse, ainda, que a sigla coloca, inclusive, os 
cargos que possui no governo à disposição, mas não 
agirá contrário aos servidores públicos. 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36700 
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Deputado Pedro Longo apresenta Moção de 
Aplausos ao Jornal Opinião 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre 
(Aleac), deputado Pedro Longo (PV), usou seu tempo 
de discurso para apresentar uma Moção de Aplausos 
ao jornal Opinião. O parlamentar justificou o pedido 
afirmando que o veículo de comunicação, que 
completa 11 anos de fundação, transmite as notícias 
de forma independente e isenta. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36697 

Deputado Roberto Duarte destaca papel mediador 
adotado pela Aleac diante dos conflitos com o 
governo 
 
O deputado Roberto Duarte (MDB) destacou o 
importante papel que o Poder Legislativo tem 
exercido ao mediar conflitos entre as classes 
trabalhadoras e o governo. O parlamentar também 
lamentou que um deputado da base do governo 
tenha sido impedido de participar de uma reunião 
para tratar sobre a isonomia salarial defendida por 
policiais militares. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36694 
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Aleac promove audiência pública para tratar sobre 
reivindicações da PM e Corpo de Bombeiros 
  
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu 
uma audiência pública para tratar sobre a isonomia 
salarial da Polícia Militar com a Polícia Civil. A reunião 
foi conduzida pelo deputado Edvaldo Magalhães e 
contou com a presença de representantes da PM, 
Bombeiros e de parlamentares das comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público, Trabalho e 
Municipalismo e a de Orçamento e Finanças. 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36675 

NOTÍCIAS 

No Dia Internacional da Mulher Nicolau Júnior 
homenageia servidoras 
  
“É importante reconhecermos não somente no Dia da 
Mulher, mas todos os dias, a importância delas em 
nossas vidas. Esse é um gesto simbólico pelo trabalho 
que cada uma delas exerce na Aleac. Sou muito grato 
a todas pelo profissionalismo e dedicação”, enfatizou 
o parlamentar. 
 
Link da Matéria na íntegra 
http://www.al.ac.leg.br/?p=36670 
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Federação partidária: fique por dentro 
https://unale.org.br/federacao-partidaria-fique-por-dentro/ 
 

Início da propaganda partidária: 
https://unale.org.br/inicio-da-propaganda-partidaria-e-da-janela-partidaria/  
 

Entenda como funcionam as “vaquinhas virtuais” nas eleições: 
https://unale.org.br/entenda-como-funcionam-as-vaquinhas-virtuais-nas-eleicoes/ 
 

TSE acerta parceria com redes sociais para o combate à desinformação 
nas eleições: 
https://unale.org.br/tse-acerta-parceria-com-redes-sociais-para-o-combate-a-
desinformacao-nas-eleicoes/ 
 

A importância de eleger mulheres 
https://unale.org.br/a-importancia-de-eleger-mulheres/ 
 
 
 
 

Acesse nossas Redes Sociais clicando aqui: 
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