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PÁGINA 6Educa Mais Brasil oferece 11.400 bolsas de estudo para o Acre

www.agazetadoacre.com

Depois de conquistarem vaga na Série C, jogadores jovens do Galo Carijó agora são destaque em reportagem do portal esportivo LANCE.com

Cidades americanas já têm frotas de carros autonômos

Governador e sua equipe receberam a Associação Cristã Alfa, ontem, na Casa Civil
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Auto-intitulada como uma
empresa de tecnologia, e não
de transporte, a Uber promo-
veu um debate sobre mobili-
dade em grandes centros ur-
banos. A preocupação central
é se as cidades vão conseguir
acompanhar, no futuro, o rit-
mo de crescimento de suas
populações. A empresa apos-

Nada de Bruno Borges. O
site nacional LANCE! quer
saber mesmo é dos ‘Meninos
do Acre’, ou melhor, os joga-
dores do Atlético-AC, que no
último final de semana se clas-
sificaram para a Série C. A
reportagem publicada na quin-
ta-feira, 17, denomina a tra-
jetória do time Atlético/AC
como fenomenal. O acesso à
terceira divisão parece inacre-
ditável não só pela falta de es-
trutura, mas por várias outras
dificuldades. A equipe impro-

Chamados de ‘Meninos do Acre’, jogadores
do Atlético/AC são destaque em site nacional
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visou e chegou a usar uma
caixa d’água com gelo como
banheira para os jogadores.
Atualmente, o elenco do Atlé-
tico/AC, apelidado carinho-
samente como Galo Carijó,
conta com 25 jogadores.
Mais da metade tem outra
ocupação além do futebol.
Há professor de educa-
ção física, vendedor, as-
sistente administrativo e
por aí vai. Conheça um
pouco mais da história des-
se bravo time na PÁG. 7

Uber aposta na tecnologia como solução para problemas de mobilidade urbana

O Acre é o estado que
mais realiza transplante
de fígado na Região Nor-
te e, segundo levanta-
mento da Associação
Brasileira de Transplantes
de Órgãos (ABTO), foi
nos primeiros três meses
de 2017, o segundo es-
tado que realizou, pro-
porcionalmente, mais
transplantes de fígado no
Brasil, ficando atrás ape-
nas do Distrito Federal.
Nas primeiras horas des-
ta quinta-feira, 17, um
avião da Força Aérea

Rubênicio Lima da Silva,
32 anos, vulgo “maninho”,
acusado de tráfico de dro-
gas, foi preso na manhã desta
quinta-feira, 17, no bairro

Polícia fecha ‘boca de fumo’
e prende acusado de tráfico

Esperança lll. O acusado foi
flagrado por policiais da De-
legacia de Repressão a En-
torpecente (DRE) no mo-
mento em que comercializa-

va entorpecente. No mo-
mento da prisão, o acusado
tentou correr e se desfazer
da droga, porém, foi contido
pelos agentes que encontra-

ram em posse do acusado
24 cigarros de maconha, 30
invólucros contendo cocaí-
na, além e dinheiro oriundo
da venda da droga. PÁG. 7

A Associação Cristã Alfa,
que trata dependentes quími-
cos e auxilia seus familiares, vai
receber o apoio do Governo
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social. Além disso, o projeto
conta com a ajuda de emenda
parlamentar, no valor de R$ 200
mil, do deputado estadual Eber
Machado. A parceria foi ofici-
alizada com assinatura nesta
quinta-feira, 17, na Casa Ci-
vil. Para os governantes, a
ação é importante, pois traba-
lha com dependentes, vítimas
da guerra do narcotráfico. O
recurso será executado para
custeio das atividades e para
investimento no espaço, tanto
que abriga as pessoas em trata-
mento, quanto o que atende as
famílias dos pacientes. PÁG. 4

Acre é o estado
que mais realiza
transplante de
fígado na Amazônia

Brasileira pousou no
Aeroporto Internacional
de Rio Branco trazendo
mais um fígado para sal-
var a vida de um paci-
ente de 37 anos, diag-
nosticado com cirrose
hepática causada por ví-
rus das hepatites B e D.
Com mais este trans-
plante, a saúde do Acre
chega ao 302º procedi-
mento realizado no Hos-
pital das Clínicas, sen-
do 191 de córnea, 86
de rim e, agora, o 25º
de fígado. PÁG. 6

Entidade de reabilitação de dependentes
químicos recebe apoio do Governo

FOTOS: DIVULGAÇÃO UBER ta em tecnologia e em integra-
ção junto ao transporte públi-
co para superar problemas
causados pelo inchaço na frota
de carros particulares trafega-
dos, na maioria das vezes, por
apenas uma pessoa. Conheça
os projetos ambiciosos da
Uber como o carro autônomo,
que já está em operação em
cidades dos EUA e dos Veícu-
los Voadores (Vtols). PÁG. 5

TIAGO MARTINELLO

No Brasil, veículos voadores devem chegar para fase experimental em 2023, operando próximo de São Paulo

PÁGINA 6

Termina
hoje o prazo
para dar
entrada em
permissão
de mototáxi

PÁGINA 7

Homem morre
eletrocutado
após tocar em
arame de cerca
elétrica em Sena


