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Segurança mantém
operação interagências
em presídio da Capital

FOTO: SÉRGIO VALE / SECOM ACRE

A operação interagências,
deflagrada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública
(Sisp), com apoio das Forças Armadas, segue dentro do
Complexo Penitenciário
Francisco d’Oliveira Conde,
em Rio Branco. O objetivo é
apreender armas, drogas e

Policial à
paisana frustra
tentativa de
assalto no

Aeroporto Velho
Ação com apoio das Forças Armadas visa apreender drogas, armas e outros ilícitos no interior do presídio

Friagem derruba mais a
temperatura a partir desta
quarta-feira, no Estado
FOTO ARQUIVO A GAZETA

BRUNA LOPES

Feira
EcoFlores
termina
hoje em
Rio Branco
PÁGINA 5

Professores denunciam
que mais alunos estão
sendo ameaçados de

morte em Sena Madureira
MARCELA JANSEN

Professores da Escola Raimundo Hermínio de Melo, em
Sena Madureira, local onde
um adolescente foi baleado
dentro de sala e morreu dias
depois, procuraram o deputa-

do Gehlen Diniz (PP) para
pedir ajuda. Os docentes denunciam a possibilidade de
novas execuções nas escolas
do município de Sena Madureira. Durante sessão na
Assembleia Legislativa, o
parlamentar expôs o caso e

alertou as autoridades. Segundo Diniz, as novas ameaças agora são direcionadas a
jovens da Escola Leonice
Breguence. Integrantes de
facções prometeram executar jovens dentro de sala de
aula, afirma. PÁG. 3
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Temperatura deve oscilar entre 14 a 18 graus

É hora de colocar os casacos “em jogo”. O Acre deve
ser atingido por fortes rajadas
de ventos que antecedem a
massa de ar frio polar com intensidade moderada, nesta
quarta-feira, 31. Isso é o que
aponta o pesquisador meteorológico, Davi Friale, através
do site O Tempo Aqui. A
partir de quinta-feira, 1° de
junho, a temperatura deve
despencar e oscilar entre 14
e 18ºC. A previsão é confirmada por outros portais de
meteorologia. A massa de ar
frio deve atingir os estados de
Rondônia, sul e sudoeste do
Amazonas, Mato Grosso.
Além dos países Bolívia e do
leste e sudeste do Peru. PÁG. 6
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outros materiais ilícitos no interior do presídio. A ação conjunta atende solicitação do
Governo do Estado do Acre
junto aos ministérios da Defesa e da Justiça. O material
apreendido será apresentado
na tarde de hoje, 31, durante
coletiva de imprensa. PÁG. 7

Mais de 40 mandados são
cumpridos durante a 2ª fase
da operação “Fim da Linha”
A Polícia Civil do Acre
deflagrou nas primeiras horas de ontem, 30, a 2ª fase
da operação “Fim da Linha”
em cumprimento a 30 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em vários

bairros da Capital. Trinta
pessoas foram presas e três
armas de fogo apreendidas,
munições, balança de precisão, além de celulares de
última geração, carro de
luxo, dinheiro, tablet’s,

notebook, totalizando mais
de R$ 110 mil. A próxima
etapa a ser seguida é a denúncia que será apresentada pelo Ministério Público 40 ANOS DE MÂNCIO LIMA - O município comemorou seus 40 anos com muito
ao Judiciário contra os trin- estilo nesta quarta-feira, incluindo na programação a inauguração do Centro de
ta indiciados. PÁG. 7
Referência em Assistência Social (Cras), desfile cívico e shows. PÁGINA 4

Mais de 20 mil pacientes
são beneficiados por
serviço especializado do
Hospital das Clínicas
Atualmente, 22 mil pacientes estão cadastrados no
sistema do Serviço de Assistência Especializada (SAE),
do Hospital das Clínicas, em
Rio Branco. O SAE, conhecido como Unidade do Fígado e Doenças Tropicais, dispõe de especialidades médicas nas áreas de infectologia,
gastroenterologia, clínica-geral, psicologia e nutrição, além
de assistência social. É res-

ponsável pelo acompanhamento de pacientes em aguardo na fila de transplante de fígado e pelos que já foram submetidos ao procedimento. O
serviço foi instalado no Acre
em 2001 e passou a funcionar no HC em maio de 2011.
Foi considerado pela Associação Brasileira de Infectologia o melhor do país, o que
lhe rendeu prêmio em 2012.
Saiba mais na PÁG. 4

