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Governo inicia força-tarefa contra desmatamentos e queimadas em 2018 PÁGINA 7

PÁGINA  7

Governador Tião Viana mostra com orgulho os frutos do investimento na produção familiar acreana

Moradora do bairro Sobral é a primeira acreana a participar 
do programa e já faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão, mais o 
carro Fiat Cronos. A história de Gleici comoveu o Brasil.
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Gleici Damasceno se tornou não só 
a primeira acreana a participar do Big 
Brother Brasil, como também é a pri-
meira a ganhar uma edição do reality 
show. Com 57,28% dos votos, a estu-
dante de Psicologia faturou o prêmio 
de R$ 1,5 milhão do programa, além 

Gleici é campeã 
     do BBB 18

de um carro Fiat Cronos. Kay-
sar, com 39,33%, foi segun-
do lugar, seguido da Família 

Lima (Ana Clara e Ayrton), com 
3,39%. Ao ser entrevistada pelo 
apresentador Tiago Leifert após o 
anúncio, Gleici, ainda emociona-
da, disse: “Acredite no que você é 
que tudo é possível”. A moradora 
da Sobral teve uma grande torcida 
no Via Verde Shopping, no Giná-
sio Coberto e vários outros luga-
res em todo o Estado. PÁG. 6

O governador Tião 
Viana realizou a entrega 
de mais uma etapa nes-
ta quinta-feira, 19, Plano 
Agrícola de Tarauacá. Ao 
todo, já foram investidos 

mais de R$ 9 milhões em 
nove meses no município. 
A agenda marcou o come-
ço da entrega da produção 
pelo PAA, além da entrega 
de equipamentos, veículos 

e implementos agrícolas 
para 378 famílias. A ação 
vai beneficiar agricultores 
familiares que irão traba-
lhar com fruticultura, além 
de horticultores e pesca-

dores. “Só hoje, temos R$ 
1 milhão em equipamen-
tos para melhorar a ren-
da, a qualidade de vida e 
o direito à dignidade das 
famílias. PÁG. 4

Governo investe mais de nove 
milhões na produção de Tarauacá
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Acre e Ceará 
serão modelos 
nacionais de 
cuidado da 
1ª infância 

BRUNA LOPES

O I Feirão Multcar em 
Rio Branco será realizado 
nos dias 28 e 29 de abril. 
Essa é uma oportunidade 
única para adquirir um ve-
ículo ou consócio. Somente 
nessa data será oferecido a 

taxa de 0,99% nos financia-
mentos através dos bancos 
Bradesco, Itaú, Santander, 
BV Financeira e Safra. 
Através do site www.br8.
site, o interessado pode con-
ferir os modelos e valores 
oferecidos pela Multcar, 
sem sair de casa. PÁG. 5

1º Feirão Multcar terá 
taxas de 0,99% em 
financiamentos de carros

A Polícia Civil de Cru-
zeiro do Sul acredita que 
ao menos oito pessoas 
tenham envolvimento di-
reto com a bárbara morte 
de José Maria de Souza 
Lima, 38 anos. Ele foi 
morto a facadas e tiros e 
teve a cabeça arrancada. O 
corpo foi achado na casa 

dele, no bairro Olivença, 
ainda na noite de quar-
ta-feira, 18. Já a cabeça 
foi achada somente na 
manhã desta quinta, 19, 
no bairro do Telégrafo 
próximo a uma escola. A 
suspeita da polícia é que a 
morte está ligada à briga 
de facções. PÁG. 7

Briga de facções gera 
mais uma morte com 
decapitação em Cruzeiro

PÁGINA 7

Forças de Segurança 
cumprem 69 mandados 
judiciais em Sena

BRUNA LOPES

A ONG Expedicioná-
rios da Saúde está dando a 
chance de andar para duas 
crianças acreanas. Elas 
nasceram com má forma-
ção congênita, e hoje já po-
dem dar os primeiros pas-
sos. O tratamento, cirurgias 
e próteses estão sendo fei-
tas em Campinas, interior 

de São Paulo. As meninas, 
uma indígena (Keyla, da 
comunidade Kashinawá) e 
a outra filha de agricultores 
(Stefani), junto com seus 
familiares, foram levadas 
para a realização desse so-
nho, com todas as despesas 
pagas pela ONG. Estima-se 
que se tivessem que pagar 
seria algo no valor de R$ 
100 mil cada uma. PÁG. 6

ONG Expedicionários da 
Saúde muda a vida de 
duas crianças acreanas

Jovem é 
condenado 
por ameaçar 
a mãe de ex-
namorada


