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PÁG. 5Juíza federal suspende aumento de impostos de combustíveis em todo o país
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Com toda a sua beleza, Kailane Amorim representa o Acre no concurso

O Miss Brasil Be Emotim
2017 será transmitido ao vivo
neste sábado, 19, às 20h30
(horário local), pela Band e
pelo Facebook oficial do

Hoje é dia de Miss Brasil
evento. O concurso vai ele-
ger uma entre as 27 candida-
tas. Representando o Acre, a
estudante Kailane Amorin,
23 anos, chama atenção por
sua beleza muito bem distri-
buída em seus 1,72 metros

de altura. Desde o dia 9 de
agosto, as candidatas fica-
ram confinadas em um ho-
tel, na Ilha Bela, em São
Paulo, sob o comando da
coordenação nacional do
concurso. PÁG. 5

BRENNA AMÂNCIO

A Polícia Civil deflagrou na
tarde desta sexta-feira, 18, a
Operação Extravio e recupe-
rou mais de R$ 100 mil em
equipamentos eletroeletrôni-
cos, celulares de alto valor,
equipamentos de videomo-
nitoramento, alto-falantes,

Polícia apreende mais
de R$ 100 mil em
equipamentos desviados
do transporte aéreo

R$ 20.900,00 (em dinheiro),
além de dois simulacros de
fuzil. A investigação, que
durou cerca de 90 dias, foi
realizada por agentes do
setor de inteligência e da 4ª
Regional. Os envolvidos na
ação criminosa estão ligados

a uma empresa aérea de car-
ga, que por sua vez, declara-
vam o extravio de mercadori-
as e cometiam descaminho e
venda ilegal dos produtos.
O nome da operação tem a
ver com o crime cometido,
no desvio de carga. PÁG. 7
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Polícia Civil apreendeu R$ 20,9 mil em dinheiro e vários celulares de alto valor

O Governo da Bolívia
tomou a iniciativa de fechar
as duas pontes que ligam o
país ao Brasil durante as
noites. Agora, o local será
mantido sob grande vigilân-
cia das 23h às 5h, para evi-
tar roubos de veículos, trá-
ficos de drogas e também
de pessoas, além da entra-
da de facções criminosas
no país boliviano. A Polí-

Pontes que ligam municípios
acreanos à Cobija são fechadas
à noite e de madrugada
pelo governo boliviano

cia Militar do Acre confir-
mou a informação e disse que
apoia a medida. A Ponte da
Amizade, em Brasiléia, e a
Ponte Wilson Pinheiro, em
Epitaciolândia, ficarão fecha-
das todas as noites, enquan-
to a determinação durar. A
travessia no horário de inter-
dição deverá ser feita a pé e
todos serão fiscalizados, além
de ser obrigado a apresentar
documentos de identificação.
Saiba mais na PÁG. 5

Em reunião nesta sexta-fei-
ra, 18, na Casa Civil, o go-
vernador Tião Viana definiu a
destinação de um recurso de
R$ 4 milhões para ampliação
do plantio e construção de
agroindústrias. As ações se-

Acre se prepara para grande
passo na modernização da
cadeia produtiva da mandioca

rão feitas em parceria pelas
secretarias de Desenvolvi-
mento da Indústria e Servi-
ços Sustentáveis, de Exten-
são Agroflorestal e Produ-
ção Familiar  e de Agrope-
cuária. Atualmente, o Acre

conta com o maior rendimen-
to agrícola do país por hec-
tare de produção de mandi-
oca, segundo estudo da
Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e In-
vestimentos (Apex). PÁG. 4

O FIM DA BURAQUEIRA – Os moradores do Ramal Brindeiro, no km 10 da AC-40, região do Benfica,
comemoram muito a chegada do programa de Recuperação de Ramais, executado com recursos próprios
da prefeitura. O prefeito Marcus Alexandre foi na manhã de ontem, 18, conferir as obras no ramal. PÁG. 5

Universidade da Amazônia
(UNAMA) será instalada no
Via Verde Shopping PÁG. 6


