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PÁGINA 6Arraial Cultural será realizado entre 3 a 9 de julho, na Gameleira
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Edinéia Guimarães e o senegalês Elhadji Diene já planejam o casamento

Raylton Soares já soma 27 vitórias em batalhas de rimas

BRUNA MELLO

Governador tratou de assuntos das áreas de saúde, habitação e imigração
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O senegalês Elhadji Die-
ne, de 28 anos, chegou ao
Acre em busca de refúgio, em
2015. Ele foi um dos 50 mil
imigrantes que entrou no país
pela rota de imigração acrea-
na, porém, diferente dos ou-
tros que seguiram para diver-
sos estados, Diene decidiu fi-

A história do imigrante
mulçumano que se apaixonou
por uma acreana católica

car. No primeiro mês hos-
pedado no abrigo, que fun-
cionava na Chácara Aliança,
em Rio Branco, o imigrante
conheceu a voluntária Edinéia
Guimarães, de 34 anos, co-
nhecida como “Maninha”.
Aos poucos, os dois construí-
ram uma amizade. Maninha
esteve ao lado de Diene em
vários momentos, inclusive

quando ele resolveu criar
uma espécie de república
para abrigar os conterrâ-
neos que ainda entram no
país pelo Acre. E, aos
poucos, a amizade deu
lugar à paixão. Hoje, os
dois estão juntos e já pla-
nejam o casamento. Sai-
ba mais sobre essa histó-
ria de amor na PÁG. 5
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As previsões meteoroló-
gicas para a região é de que
nos próximos meses tenham
ocorrências de mais frentes
frias. Para evitar que a che-
gada das friagens traga con-
sequências dolorosas, nesse
período, pessoas e institui-

Iniciativas buscam agasalhar moradores
de rua e famílias carentes em Rio Branco

* Confira também dicas
para se proteger das
doenças respiratórias
durante o período das
friagens.    PÁGINA 6

O advogado Wellington
Silva pediu a revogação da
prisão preventiva do empre-
sário Acrevenos Espíndola e
das outras cinco pessoas da
família dele envolvidas na
Operação ‘Cartas Marca-
das’, deflagrada na segunda-

Advogado pede revogação de prisão preventiva
de empresário suspeito de fraudar licitações

feira, 19. O documento foi
protocolado ainda ontem,
21, na Vara Criminal de Xa-
puri, onde a prisão foi decre-
tada. A Acre Publicidade,
empresa de Espíndola, é alvo
de investigação do Ministé-
rio Público do Acre (MP/AC)

e pode ter fraudado cerca de
R$ 10 milhões com esquema
de licitações públicas, de acor-
do com o órgão. Além do em-
presário, foram presos a es-
posa, o primo e tio dela, um
funcionário e o diretor do em-
preendimento. PÁG. 7

BRUNA LOPES ções se organizam para arre-
cadar agasalhos e cobertores
para doar a pessoas carentes
e que vivem nas ruas de Rio
Branco. Entre várias iniciati-
vas, A GAZETA apresenta a
da aposentada Maria do Ro-
sário, que separou roupas do
próprio guarda-roupa para
doar. Além dela, a equipe da

Em busca de recursos
para saúde pública, habi-
tação e a possibilidade de
mudanças no setor de imi-
gração em Assis Brasil, o
governador Tião Viana
percorreu alguns ministé-
rios e a sede da Polícia
Federal, em Brasília, nes-
ta quarta-feira, 21. As reu-

Em Brasília, Tião Viana percorre
ministérios em busca de recursos

niões começaram com uma
conversa com o diretor exe-
cutivo da PF, delegado Ro-
gério Garollo, sobre o pedido
da população de Assis Brasil
em relação ao deslocamento
da unidade de imigração do
órgão para dentro da cidade.
O governador tratou ainda de
habitação no Ministério das

Cidades. Foi tratado da
possibilidade de mais 150
casas, em torno de R$ 20
milhões, para a Cidade do
Povo, que se somarão às
outras 286 que já estão
previstas para agosto, to-
talizando mais de R$ 34
milhões em investimen-
tos. PÁG. 4

Em pouco tempo, o jovem
Raylton Soares, que soma 27
vitórias em competições de
rimas no Acre, tornou-se um
fenômeno da internet, tendo
mais de 17 milhões de visua-
lizações em seus vídeos. Com
suas rimas rápidas e um sen-
so de humor criativo, ele já
conquistou 120 mil inscritos
no seu canal do YouTube e
mais de 110 mil seguidores na
sua página do Facebook. Co-
nhecido na rede como o “Rei
das Histórias”, o rapaz é con-
siderado uma das principais
referências para os mcs locais
e um pioneiro no seu estilo úni-
co de contar histórias engraça-
das por meio da rima. PÁG. 5

Jovem acreano vira
fenômeno no Youtube
com mais de 17 milhões
de visualizações

ConectBem criou uma cam-
panha para arrecadar roupas
para proteger do frio.

PÁG. 6

Arabesque
Estúdio de Dança
e Academia
apresenta
espetáculo
‘Carmen’


