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Quase cinco mil alunos iniciam aulas em tempo integral nesta segunda-feira PÁG. 4

Jovem é assassinado após 
sair de bar no Bairro Sobral 

Hierarquia, respeito e dis-
ciplina são diferenciais dos 
alunos nos colégios militares 
do Estado inaugurados neste 
mês de março. A implantação 
dessas escolas é um novo de-
safi o de ensino. Com apenas 

O jovem Ricardo Castro 
de Souza, de 25 anos, foi 
assassinado a tiros na ma-
drugada de sábado, 17, em 
frente de um bar do bairro 
Boa União, em Rio Branco. 

Segundo a Polícia Militar 
(PM-AC), dois homens em 
uma motocicleta passaram 
e atiraram contra Souza. O 
rapaz morreu no local do cri-
me. PÁG. 7

Comitiva contribuiu para que trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul não fi casse intrafegável

Família procura homem de 52 anos 
desaparecido há quase três meses 

PÁGINA 7

Íris Tavares é referência de 
empreendedorismo no Acre

De funcionária 
pública à 
empresária 
bem sucedida

BRUNA MELLO

Dando continuidade 
à série de matérias sobre 
o empreendedorismo no 
Acre, o jornal A GAZE-
TA traz nessa semana a 
história de sucesso da 
empresária e masterco-
ach, Íris Tavares. O em-
preendedorismo corre 
nas veias de Íris que des-

de criança já pensava em 
ganhar seu próprio dinhei-
ro. Com 11 anos, ela mon-
tou o primeiro “negócio” e 
começou a vender ‘sacolé’ 
na escola onde estudava. 
Quando a oportunidade de 
montar o próprio negócio 
chegou, não perdeu a opor-
tunidade e, hoje, é dona de 
umas das lojas de maior su-
cesso do Estado. PÁG. 6

Empreendedorismo está na veia de Iris Tavares desde cedo

Em nota, Flaviano 
Melo esclarece motivos 
que levaram a legenda 
a deixar aliança com 
Gladson Cameli

DA REDAÇÃO

O presidente do MDB, 
Flaviano Melo, divulgou no 
início da tarde de ontem, 17, 
uma nota pública pontuando 
os motivos que levaram a le-

genda a romper com Cameli. 
De acordo com o emedebista, 
Gladson “desonrou o compro-
misso fi rmado pela unidade 
das oposições e adotou atitude 
diversa da pactuada sob seu 
próprio comando”. PÁG. 3

Instituições enaltecem caráter apolítico e importância 
de comitiva que acompanha as obras da BR-364

Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime

Um trabalho essencial e 
que muito contribuiu para 
que a BR-364, no trecho 
entre Rio Branco e Cru-

zeiro do Sul, não ficasse 
intrafegável durante o in-
tenso período de chuvas no 
Estado. Essa é a avaliação 

consensual de todos os re-
presentantes que interagi-
ram com a comitiva que, 
nos dias oito e nove deste 

mês, realizou a segunda vi-
sita técnica à rodovia que é 
considerada a espinha dor-
sal do Acre.   PÁG. 3

A citação do ex-presiden-
te norte-americano Abraham 
Lincoln quando expressa que 
“o êxito da vida não se mede 
pelo caminho que você con-
quistou, mas, sim, pelas difi -
culdades que você superou no 

Desembargadores 
Cezarinete Angelim 
e Pedro Ranzi 
completam 30 anos 
de magistratura

caminho”, traduz o sentimento 
dos desembargadores Cezarine-
te Angelim e Pedro Ranzi que 
chegaram a seus 30 anos de ma-
gistratura como integrantes da 
mais alta Corte do Poder Judici-
ário do Acre. PÁG. 5

André Vale discute 
regularização 
fundiária no 
Belo Jardim

SESI/AC investe 
em longevidade 
ativa e saudável 
dos trabalhadores

Colégio Militar: o dia a 
dia regido por disciplina 
pensando no futuro

duas semanas de atividades, 
o Colégio Tiradentes, admi-
nistrado pela Polícia Militar 
(PMAC), localizado no bair-
ro Calafate, é referência em 
educação, civismo e respeito. 
PÁG. 4

Colégio Tiradentes já é referência em educação no Acre

Desembargadores Cezarinete Angeli e Pedro Ranzi fazem parte da mais alta corte do Poder Judiciário no Estado do Acre
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