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Ufac promove ação em prol do cadastro para doadores de medula óssea PÁG. 6
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Trabalhadores empunharam faixas em protesto

Deracre e Corpo de Bombeiros realizaram operação de retirada de balseiros, durante grande parte da tarde de ontem 
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* Níveis de rios 
no interior dão 
sinal de vazante; 
só a Capital 
segue em alta.
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Prefeito Marcus Alexandre andou em locais alagados e transferiu seu gabinete para o Parque de Exposições, que já recebeu ontem as primeiras famílias
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BRUNA MELLO 
e MARCELA JANSEN

As águas do Rio Acre 
subiram rapidamente na 
Capital. Na última medi-
ção de ontem, às 18h, o rio 
marcava 14,25 metros, ou 
seja, 25 cm acima da cota 
de transbordamento. Os 
bairros Ayrton Sena, Seis de 
Agosto, Base e Baixada da 
Habitasa já foram atingidos 
pelas águas do manancial. 
As primeiras famílias co-
meçaram a ser levadas ao 
abrigo montado no Parque 
de Exposições Wildy Viana, 
no final da tarde de ontem. 
A previsão para os próxi-
mos dias é de muita chuva 
em Rio Branco. PÁGs. 4 e 
5 e EDITORIAL

Rio Acre atinge 14,25m e desabriga 
primeiras famílias em Rio Branco

Sindicatos acreanos 
realizam atos contra a 
Reforma da Previdência

Flaviano negou
O deputado federal Flaviano Melo (MDB) negou a 

informação de que disputaria uma das vagas ao Sena-
do Federal nas eleições deste ano. Seu foco continua 
sendo a reeleição à Câmara federal. Ele confirmou, 
também, que Márcio Bittar continua sendo o pré-can-
didato ao Senado pelo MDB. “O Marcio Bittar será 
nosso senador e eu disputarei para deputado federal. 
O resto é fofoca”, afirmou. PÁGINA 3

O Bloco Sambase con-
tou a história de Nossa Se-
nhora de Aparecida e levou 
o título de campeão do Car-
naval 2018 de Rio Bran-
co. O desfile ocorreu neste 
domingo, 18, na Rua Epa-
minondas Jácome, Centro 
da cidade. O presidente do 
bloco, Sandrinho da Base, 

disse que o título veio de 
muitos esforços de mora-
dores do bairro da Base e 
de parceiros. O bloco foi 
criado em 1978 e este ano 
leva o prêmio em dinheiro 
de R$ 3,2 mil. O segundo 
colocado foi o bloco 6 é D+ 
e o terceiro foi o bloco da 
Vila do Fuxico. PÁG. 6

Bloco Sambase é o 
campeão do Carnaval

BRUNA LOPES

A segunda-feira, 19, 
foi marcada por protes-
tos contra a reforma da 
Previdência em algu-
mas cidades brasileiras. 
No Acre, vários sindi-
cados se uniram para 
realizar atos com o ob-
jetivo de buscar apoio 
dos deputados federais 

e senadores para vota-
rem contra a reforma da 
Previdência e de com-
bate à privatização das 
empresas públicas. As 
entidades convocaram 
os filiados e a sociedade 
para vigílias no Aero-
porto Internacional de 
Rio Branco e um ato no 
Terminal Urbano, que 
não foi fechado. PÁG. 6

O Governo do Estado 
anunciou a criação de um 
viveiro de mudas que será 
construído no Campus 
do Agronegócio, no Par-
que de Exposições Wil-
dy Viana. O viveiro irá 
produzir, inicialmente, 
mudas de açaí que serão 

cultivadas por educandos 
do sistema prisional. O 
projeto será financiado por 
meio de recursos do banco 
alemão KFW. O viveiro 
terá cerca de 5 mil metros 
quadrados com a produção 
em torno de 100 a 150 mil 
mudas de açaí. PÁG. 6

Governo anuncia criação 
de viveiro de mudas no 
Campus do Agronegócio

PÁGINA 7

Homem é executado 
dentro de casa, enquanto 
assistia TV com a  família


