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“Impossível expressar o 
tamanho da gratidão pela 
cura, por minha vida. Deus 

abençoe o governo do Estado e 
a equipe que trata a gente aqui, 
junto a nossos familiares”, re-
conheceu Rosineide Lima, 40 
anos, uma das 10.886 pacien-
tes cadastradas na Unidade de 
Assistência de Alta Complexi-
dade em Oncologia (Unacon), 
que, às vésperas de completar 
15 anos de instalação no Acre, 
neste oito de junho, comemora 
bons êxitos na prestação de ser-
viços para a população.

Rosineide foi curada de um 
câncer nos ovários após ser sub-
metida ao tratamento aqui mes-
mo no Acre. Ela enfatiza a alegria 
de ver os constantes investimen-
tos do governo no setor, pois, se-
gundo ela, as recentes inovações 
em instalações e equipamentos 
representam mais vidas salvas 
contra a doença.

Os registros dessas quase 11 
mil pessoas na Unacon se refe-
rem aos últimos 10 anos, tempo 
em que o paciente tratado fica 
em acompanhamento, mesmo 
que tenha sido curado. A média 
de registros de novos pacientes 
é de 900 novos casos por ano.

Em tratamento contra o cân-
cer de mama, a média é de 100 
novos casos por ano. Atual-
mente, a unidade em oncologia 
tem 650 pessoas em tratamento 
mensal, sendo 300 de quimiote-
rapia, mais 300 de hormoniote-
rapia e 50 de radioterapia.

A Unacon é o único hospital 
com especialidade em oncolo-
gia do estado do Acre, ofertan-
do tratamento de quimioterapia 
adulto e infantil, cirurgias on-
cológicas e radioterapia. Está 
equipada com 16 leitos para in-
ternação, inclusive atendimen-
tos de emergência, que podem 
ocorrer durante 24 horas, de se-
gunda a segunda.

Além de ser referência no 
atendimento de todos os casos 
de cânceres no estado, a unida-
de também já é referência em 
atendimento a usuários de esta-
dos vizinhos, como Rondônia, 
Amazonas, Roraima, além de 
atender pessoas de outros paí-
ses, como Bolívia e Peru.

Condição conquistada, so-
bretudo, no governo Gladson 
Cameli, mediante investimen-
tos pontuais nesses últimos 
anos, como, por exemplo, a re-
forma das sete salas de ambula-
tórios, retorno da radioterapia e, 
mais recentemente, do serviço 
de tomografia, que possibilita o 
planejamento para radioterapia 
e diagnósticos.

Os investimentos não param 
por aí, e incluem ainda a entrega 
de novas camas elétricas para a 
emergência, poltronas elétricas 
para o tratamento de quimiote-
rapia adulto e infantil, implanta-
ção do tratamento de braquitera-
pia (radioterapia interna), que já 
está em processo de instalação, 
com adaptação da sala.

Prestes as completar 15 anos, Hospital do 
Câncer comemora êxitos em atendimentos

As benfeitorias do governo 
incluem a estrutura física tam-
bém, com reforma da recepção 
principal e emergência da uni-
dade, cujas ordens de serviço 
foram assinadas no início deste 
mês, pelo governador Gladson 
Camelli.

Expediente

A unidade funciona de se-
gunda a sexta feira, das 7h às 
18h, com todos os agendamen-
tos de consultas regulados pelo 
Estado, por meio da Secretaria 
de Saúde (Sesacre), ofertando 
especialidades em  oncologia 
clínica, pediátrica, onco-hema-
tologia, radioterapia, cirurgia 
oncológica, mastologia, cirur-
gia de cabeça e pescoço, cirur-
gia torácica, ginecologia, urolo-
gia, clínica da dor e genética.

O serviço conta com equipe 
multidisciplinar em fisiotera-
pia, atendimento psicológico, 
assistente social, e com os pro-
fissionais de apoio nos serviços 
ambulatoriais de quimioterapia, 
radioterapia, emergência onco-
lógica e cuidados paliativos.

A gerente administrativa da 
Unacon, Nilcy Vilaço, lembra 
que a unidade foi inaugurada 
em 8 de junho de 2007, median-
te parceria do governo do Esta-
do com o Ministério da Saúde 
e o Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca) como unidade de alta 
complexidade em oncologia, 
porque possui todas as condi-
ções técnicas, equipamentos e 
recursos humanos adequados.

“Para tanto, contamos com o 
total apoio do governo, com inves-
timentos constantes, capazes de 
assegurar a melhor prestação de 

assistência para o diagnóstico defi-
nitivo e tratamento das neoplasias 
malignas”, explicou Vilaço.

Felício Carneiro Ferreira, 59 
anos, é um dos pacientes da Una-
con, que luta há quase dois anos 
contra um câncer na próstata. Ele 
lembra que voltou a andar graças 
ao trabalho humanizado, pois 
quando iniciou o tratamento an-
dava de cadeira de rodas.

“O hospital passa a ser a 
nossa casa e a equipe é como a 
nossa família. É uma felicidade 
ter um governo que cuida da 
nossa casa, pois as melhorias 
com aparelhos e obras são diá-
rias. É como um pai cuidando 
da gente e aproveito a oportu-
nidade para pedir a instalação 
de um ar-condicionado ou ven-
tilador na nossa sala de troca de 
sonda”, solicitou Felício Car-
neiro. (Neide Santos / Secom)
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG 

Secretaria Adjunta de Licitações - SELIC 
 

Estrada do Aviário, 927 - Aviário - (68) 3215-
4600 

CEP: 69.900-830 Rio Branco/Acre 
http://www.licitacao.ac.gov.br 

 
 

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 078/2022 – FUNDHACRE 

 
Objeto: Aquisição de insumos para realização de cirurgias urológicas em regime de consignação 
com fornecimento de instrumentais e equipamentos em regime de comodato, para atender as 
necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE. 
 
A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima 
mencionado, previamente marcado para o dia 07/06/2022 às 10h30, publicado no Diário 
Oficial do Estado, no Jornal Opinião e nos sites: www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br, em 
razão de conter alerta no sistema LICON. 

 
 

   Rio Branco-AC, 07 de Junho de 2022. 
 
 

 
Bruna Souza de Almeida  

Pregoeira 
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AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 081/2022 – SEICT 

 
Objeto: Contratação de empresa em Digitalização, Catalogação e Arquivamento de 
documentos e livros impressos para digitalização de arquivos impressos. O contratante deverá 
prover como acessório ao Software serviços de organização e higienização de passivo 
documental, como preparação para o processo de digitalização.  
 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima 
mencionado, previamente marcado para o dia 08/06/2022 às 07h30, publicado no Diário 
Oficial do Estado, no Jornal Opinião e nos sites: www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br, por 
ausência de resposta de esclarecimento do órgão demandante. 

 
 

   Rio Branco-AC, 07 de Junho de 2022. 
 
 

 
Juanez Barroso Falcão  

Pregoeiro 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

23/06/2022 

   

O Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados 
de Rondônia e Acre SINSJUSTRA - RO/AC nos termos, do Estatuto em vigor – 
CONVOCA seus sindicalizados para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 23.06.2022 (Quinta - Feira) de forma 
hibrida, sendo presencial na sede administrativa do sindicato situada a 
Rua Jose de Alencar, n. 2381, Edifício Solar dos Guerreiros, apartamento 
103, bairro: Centro e via Google Meet com link a ser amplamente 
divulgado, às 14h30min em primeira convocação e às 15 horas em 
segunda convocação, consoante aos Artigos 13 parágrafo único e 14 do 
Estatuto em vigor, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 

Reforma Total do Estatuto da Entidade; 

Informações Pagamentos do Processo de Quintos; 

Informações quanto a diferença dos 11,98%; 

Informações quanto a emenda 7 da PEC 63/2013 (qüinqüênio); 

Informações quanto ao Pedido Providencia no CSJT recomposição do auxílio 
alimentação e creche; 

Ajuizamento de Novas Ações de interesse da categoria; 

Informes Gerais; 

 

Porto Velho, 06 de junho de 2022. 
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