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Edital para concurso da Polícia Federal deve sair até o fim de junhoPÁGINA 6

O material foi encontrado escondido nas partes íntimas das mulheres

Tião Viana reúne-se com ministro 
da Justiça e pede mais recursos 
para a área de Segurança Pública

DA REDAÇÃO 

O governador Tião Via-
na e a vice Nazareth Araú-
jo, ambos do PT, reuni-

ram-se na quarta-feira, 23, 
com o ministro da Justiça, 
Raul Jungmann, em Bra-
sília. Na ocasião, o gover-
nador de Estado defendeu 

uma maior participação 
do Governo Federal no 
combate a criminalidade, 
em especial, nas áreas de 
fronteira. PÁG. 4

Tião defende a união das instituições no combate à criminalidade no país

Mulheres são 
presas tentando 
entrar no FOC 
com drogas

Quatro mulheres 
foram presas  na ma-
nhã de quarta-feira , 
23,  ao tentar  entrar 
no presidio Francis-

co d’Oliveira  Conde 
(FOC) com entorpe-
centes .  O mater ia l  foi 
encontrado escondido 
nas  par tes  ínt imas das 

mulheres .  Após rece-
berem voz de pr isão, 
foram encaminhadas 
à  Delegacia  de Fla-
grantes .  PÁG. 7

Guida e Josimar são escolhidos para 
gerir a Ufac pelos próximos quatro anos

A eleição na Ufac ocorreu na última terça-feira

BRUNA LOPES

A comunidade aca-
dêmica escolheu os 
professores Guida 
Aquino e Josimar Ba-
tista para o cargo de 
reitor e vice, respecti-
vamente, da Universi-
dade Federal do Acre 
(Ufac) para o quadriê-
nio 2018-2022. Entre 
12 a 14 mil pessoas es-
tavam aptas a votar, es-
tima-se que a abstenção 
tenha ficado entre 30% 
a 40%. A eleição de es-
colha ocorreu na última 
terça-feira, 22. PÁG. 5 
e Editorial PÁG. 2

Técnicos do governo federal avaliam 
presídio de segurança máxima 

Técnicos conheceram estrutura do novo local

Técnicos do Departa-
mento Penitenciário Na-
cional (Depen) visitaram 
na quarta-feira, 23, as 
obras da unidade de se-
gurança máxima do Acre 
Antônio Amaro Alves. 
Eles conheceram toda a 
infraestrutura do novo 
local, previsto para ser 
inaugurado até o início 
de junho, e também das 
alas onde funcionam o 
Regime Disciplinar Dife-
renciado (RDD). PÁG. 4

Polícia prende dois homens com armas, 
munições e mais de R$ 5 mil em dinheiro

Policiais das delega-
cias de Repreensão a En-
torpecentes e de Comba-
te a Roubos e Extorsões 
prenderam Elias da Silva 
Medeiros e Max da Silva 
Santos, ambos de 27 anos. 
Segundo a polícia, popula-
res denunciaram a dupla, 
que fornecia armas para 
criminosos e praticavam 
outros crimes. PÁG. 7 Max foi preso na segunda em Senador Guiomard e solto após pagar fiança

PÉ NA ESTRADA - O pré-candidato a governador pela Frente Popular do Acre, Marcus Alexandre, cumpriu agenda na quarta-
-feira, 23 de maio, em Tarauacá. Os compromissos começaram bem cedo com visita ao padre Stefham da Igreja Católica de São 
José, em seguida o pré-candidato fez caminhada no comércio e participou de encontro com dirigentes da Frente Popular. PÁG. 3
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