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Prefeito Marcus Alexandre em conversa com o jornalista Silvio Martinello

O prefeito de Rio Bran-
co, Marcus Alexandre (PT),
em visita ao Jornal A GAZE-
TA, destacou as ações reali-
zadas no primeiro semestre
de sua administração neste
segundo mandato. Embora o
atual cenário político e eco-
nômico esteja em crise, o
gestor faz uma avaliação po-
sitiva das atividades execu-
tadas pela prefeitura. Ele fez

Em visita À GAZETA,
Marcus Alexandre
destaca as principais
ações da prefeitura no
1º semestre de 2017

um balanço das áreas da
Educação, Saúde e Infra-
estrutura. Durante a visita,
Marcus Alexandre destacou
a criação de mais de cinco
mil vagas para crianças até
cinco anos, implantando
onze novas creches, nesse
período. Ele disse que a
construção do Shopping
Popular e a manutenção
das ruas da cidade têm sido
prioridade. PÁG. 3 e Edi-
torial PÁG 2

A GAZETA esclarece
aos seus leitores/assi-
nantes que a edição nº
9.309, da última quarta-
feira, sofreu atrasos na
entrega e falhas na im-
pressão em alguns
exemplares devido a pro-
blemas técnicos na Ofi-
cina do Jornal. Uma peça
da máquina de impressão
foi danificada após uma
queda rápida de energia
ocorrida na última terça,
18. Lamentamos o trans-
torno, e reiteramos que
todos os esforços para
consertar a máquina es-
tão sendo tomados.
Agradecemos a compre-
ensão de todos.

Ana Luiza Sturmer, 18
anos, representará o Acre
no concurso de beleza
Miss Teen Terra Brasil
2017. O concurso será re-

Acre terá representante no
Miss Teen Terra Brasil 2017,
realizado no final deste mês

BRUNA MELLO

Ana Luiza Sturmer vai representar o Acre em concurso que será realizado
em 29 de julho, em Curitiba/PR. Na reta final, ela se prepara com rotina intensa

alizado no dia 29 de julho,
em Curitiba/PR. Candidatas
de todo o país disputam o tí-
tulo da mais bela jovem. Por
isso, a rotina de preparação
de Ana Luiz tem sido intensa.
A jovem participa de concur-

sos de beleza desde 2015,
quando foi eleita Miss
Acre Estudantil. Em 2016,
Sturmer foi eleita Miss Teen
Acre e chegou a participar
da etapa nacional do con-
curso. Veja mais na PÁG. 5
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Dois assaltantes foram

baleados em troca de tiros
com a polícia na tarde de
ontem, 19, ao tentarem assal-
tar uma loja de eletrodomés-
ticos no bairro Wanderley
Dantas. Eles chegaram arma-

Assaltantes são baleados em troca de tiros com
policiais, durante roubo à loja de eletrodomésticos

dos à loja, agrediram um fun-
cionário e pegaram celulares
e o dinheiro do caixa. Dois
policiais que almoçavam pró-
ximos ao local perceberam o
assalto e tentaram prendê-
los. A dupla tentou fugir, mas

foi perseguida. Durante tiro-
teio, um dos bandidos foi
rendido após ser baleado.
O outro também foi atingi-
do na região do tórax, mas
conseguiu fugir. A polícia
está à sua procura PÁG. 7

A GAZETA
ESCLARECE:

Editoria do
Jornal A GAZETA

Com investimentos aproxi-
mados de R$ 1,100 milhão, o
Ginásio Poliesportivo Sidney
Lima de Mesquita foi entregue
à comunidade nesta quarta-
feira, 19. O governador este-
ve no evento de inauguração

Governo entrega ginásio poliesportivo
para comunidade do Mocinha Magalhães

da obra que contempla mo-
radores dos bairros Mocinha
Magalhães, Joafra, Tucumã I
e II e Rui Lino I e II. O giná-
sio foi construído pelo gover-
no do Estado, por meio da
Secretaria de Obras Públicas

e Infraestrutura (Seop). Os
recursos são provenientes do
Programa Calha Norte, do
Ministério da Defesa, por
meio de emenda parlamen-
tar do ex-senador Aníbal Di-
niz. PÁG. 4

Quadra inaugurada será um espaço a mais aos praticantes de esportes da cidade
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A edição deste ano da
Cavalgada, evento que
marca a abertura da Expo-
acre, não terá a participa-
ção das comitivas particu-
lares, aponta a Secretaria
de Turismo e Lazer do

Germano Marino fala sobre os desafios e lutas pelos Direitos
Humanos do público LGBT no Acre dos últimos 10 anos

O presidente do Fórum
de ONG´s LGBT do Acre,
Germano Marino, em entre-
vista exclusiva para o Jornal
A GAZETA, falou sobre a

realização da XI Semana da
Diversidade. Mas não foi só
do evento que ele falou.
Germano fez uma análise
das conquistas e desafios
que ainda persistem ao lon-
go de mais de 10 anos de

luta pelos direitos humanos
da comunidade Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais (LGBT) do
Estado. E indicou os avan-
ços que o Estado ainda pre-
cisa alcançar. PÁG. 5

Empresário destaca os reais motivos que levaram
ao fim das comitivas particulares na Cavalgada

Acre. De acordo com o em-
presário Lucas Profeta, orga-
nizador de uma tradicional
comitiva, ao longo dos anos,
diversos fatores contribuíram
para o fim das carretas na
avenida. A mudança de data
de sábado para domingo, por
exemplo, teria acarretado uma

série de problemas para a
categoria. Ele culpa o Mi-
nistério Público pela situ-
ação. Apesar de a atitude
ter parecido um boicote
planejado entre os empre-
sários, Lucas Profeta ga-
rante que foi apenas coin-
cidência. PÁG. 6
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