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Diretoria do Sindicato realiza entrega materiais de
higienização nos Postos de Fiscalização
Neste dia 19 de março a Diretoria do Sindifisco
-AC se deslocou a alguns postos de fiscalização e
realizou a entrega de materiais que auxiliam na
prevenção contra a Pandemia de Coronavírus.
Todo o país encontra-se em estado de alerta
com vários órgãos públicos e privados suspendendo suas atividades para somar esforços no
sentido de diminuir a expansão do vírus.

Neste sentido o Sindifisco na figura do presidente Ayton Geber e da diretora Sindical Leyla
Maria foram pessoalmente entregar produtos,
tais como álcool em gel, lenços de papel, detergentes, nas unidades de fiscalização de mercadorias em trânsito Pica-Pau, Tucandeira e Correios.

Semirames Dias pede exoneração da Sefaz, mas Gladson tenta

convencê-la a permanecer no cargo
Dias pediu exoneração
nesta quinta Semirames feira, 19, do cargo de secretária de Fazenda do
Estado Acre. O governador Gladson Cameli, porém, está tentando convencê-la a permanecer no
comando da Sefaz, informaram fontes do Palácio
ao Notícias da Hora.
Semirames pediu para
deixar o governo bem no
meio de uma crise de saúde, econômica e social
provocada pelo coronavírus. Ela alega questões

pessoais. Desde o dia que
perdeu a sogra, dona Tereza da Silva Santos, de
64 anos, barbaramente
assinada em janeiro passado, Semirames tem sofrido bastante.
A gestora, que tem MBA
em gestão financeira, controladoria e gestão pública
com ênfase em controle
externo, é auditora de
controle externo no Tribunal de Contas do Estado
do Acre (TCE). Ela é considerada por Cameli um
dos membros de sua

equipe responsáveis pelo
desempenho positivo registrado nas contas públicas do Estado desde que
ele assumiu o governo.
Em setembro de 2019,
Semirames pediu exoneração, mas depois desistiu da ideia após ser convencida pelo governador
Gladson Cameli.
Fonte: Luciano Tavares –
Blog da Hora 19 Março
2020

