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Mais de 2 mil contribuintes no Acre caíram na malha fina do Leão PÁGINA 5
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Em sessão solene, parlamentares entregaram homenagens aos membros de õrgãos que atuam no Judiciário

PÁGINA 6

PÁG. 7

NOMEADA - O governador Tião Viana assinou ontem o decreto nº. 8.026/ 
2017, que nomeia a procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo como 
nova procuradora-geral do Ministério Público Estadual (MP/AC). Ela irá 
substituir Oswaldo D’Albuquerque ao tomar posse no cargo em janeiro 
do próximo ano, e irá comandar a instituição de 2018 a 2019. PÁG. 4

O Governo do Estado 
começa a partir deste mês 
o plantio de mais de 2 mi-
lhões e 200 mil mudas de 
frutíferas e de extração 
vegetal em todo o Acre. 
O governador Tião Viana 
fez o anúncio nesta quarta-
-feira, 13, em seu gabinete 

acompanhado da equipe 
da Secretaria de Exten-
são Florestal e Produção 
Familiar (Seaprof), que 
executa o projeto. O in-
vestimento é de R$ 5 mi-
lhões só na aquisição das 
mudas e distribuição em 
todo o Estado. PÁG. 4

Governo do Acre inicia 
plantio de 2,2 milhões 
de árvores produtivas

Agentes impedem 
fuga de 10 presos 

Cerca de dez reedu-
candos do regime fechado 
foram surpreendidos por 
agentes penitenciários na 
Unidade Prisional Fran-

cisco d’ Oliveira Conde, 
em Rio Branco, durante a 
madrugada desta quinta-
-feira, 14. Os reeducandos 
tentaram escalar a muralha 

utilizando uma espécie de 
escada confeccionada em 
tecido quando tiveram a 
fuga interceptada pelos 
agentes. PÁG. 7

MARCELA JANSEN

A Assembleia Legis-
lativa (Aleac), em sessão 
solene realizada na manhã 

de quinta-feira, 14, home-
nageou o Ministério Públi-
co (MP/AC), Tribunal de 
Contas (TCE), Tribunal de 
Justiça (TJ/AC), Defenso-

ria Pública e o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE/AC) 
pelo trabalho desenvolvi-
do ao longo de 2017. Ao 
abrir os trabalhos na Casa 

do Povo, o presidente Ney 
Amorim pontuou a impor-
tância dessas instituições 
para a sociedade acreana. 
PÁG. 3

Aleac homenageia Ministério Público, 
TCE, Defensoria Pública, TJ/AC e TRE/AC

Túlio Maravilha chega 
para comemorar 3 anos 
da torcida Fogão Acre

PÁGINA 6

BRUNA MELLO

Acostumado a usar 
fantasias durante apli-
cação de provas, o pro-
fessor Giovanni Casseb, 
do curso de Medicina da 
Ufac, causou polêmica 

nas redes sociais ao se 
caracterizar do meme 
‘negão do WhatsApp’ 
durante uma aula da sau-
dade, na última terça-fei-
ra, 12. Em sua página de 
Facebook, o professor 
afirma que não teve a 

intenção de “ferir nin-
guém”. E pediu descul-
pas caso alguém tenha 
se sentido ofendido. Ele 
justifica que o meme foi 
escolhido devido a uma 
brincadeira entre os alu-
nos. PÁG. 5

“Nunca tive intenção de ofender”, 
diz professor após caracterização 
do meme ‘negão do WhatsApp’

Os moradores de Rio 
Branco vão substituir a ca-
traia pelas escadarias como 
meio de transporte. Agora 
construídas em cumaru ferro, 
as estruturas tem em média 
60 metros de extensão. No 
Segundo Distrito, a nova es-

cadaria vai atender a popu-
lação do bairro Alzira Cruz. 
Na Cidade Nova, outras duas 
escadarias estão em cons-
trução. A prefeitura tam-
bém investe para recuperar 
as escadarias e passarelas já 
existentes. PÁG. 5

Prefeitura recupera 
escadarias e passarelas 
em bairros da cidade

Prefeito em vistoria a uma das escadarias feitas

Polícias Civis de todo 
o Brasil deflagraram 
Operação PC27

Mãe no 
banco 
de reús

Para 45% dos empresários 
locais, vendas da Black Friday 
foram satisfatórias

Os oito investi-
gados pela morte do 
vigilante Wisney Ro-
drigues da Silva, de 
29 anos, começaram 
a ser julgados pelo 
crime na manhã desta 
quinta-feira, 14, em 
Rio Branco. A vítima 
foi morta com ao me-
nos  9 tiros, no dia 23 
de fevereiro de 2016, 
dentro da casa dele, em 
Senador Guiomard. As 
investigações aponta-
ram que Marta Souza 
de Oliveira plane-
jou o crime por não 
aceitar que uma das 
filhas dela namorasse 
o vigia. PÁG. 7

PÁGINA 5

Atendimento do Detran 
para vistoria veicular terá 
expediente corrido

Noite Feliz 
atenta para 
população 
de rua

BRUNA MELLO

A ação social 
‘Noite Feliz – Natal 
com a população de 
rua’ ocorre no dia 22 
de dezembro, às 19h, 
na Praça da Biblio-
teca Pública, em Rio 
Branco. O objetivo 
é reunir a população 
que vive em situação 
de rua na capital acre-
ana para uma noite de 
confraternização e 
debate sobre políticas 
públicas e conquistas 
da classe. PÁG. 6


