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Junta de Serviço Militar alerta que alistamento vai até 30 de junho PÁGINA 7
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FOTO ILUSTRATIVA

Mesmo pacífi ca, a manifestação teve a presença da Polícia Militar para conter os ânimos e garantir a ordem

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM ANA CLARA

Objetivo é sensibilizar para que a cultura produ-
tiva da farinha não ataque direitos das crianças
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FOTO: ARQUIVO SECOM ACRE

Acreanos têm muito a comemorar e renovar esperanças para um futuro melhor

BRUNA LOPES

A seletiva no Acre para 
participar do Big Brother 
Brasil do ano que vem 
movimentou Rio Bran-
co nesta quinta-feira, 14. 
Vários candidatos acrea-
nos e de outros estados 
participaram da seleção 
que ocorreu no Villa Ho-

tel Concept, localizado na 
Gameleira. Para acompa-
nhar o processo, a ex-BBB 
Ana Clara, que é a repór-
ter ofi cial da seletiva, con-
versou com os candida-
tos interessados em ter a 
chance de concorrer a R$ 
1,5 milhão e fi car famoso 
com a estadia na casa mais 
vigiada do país. PÁG. 5

Presença de Ana Clara 
anima acreanos para 
participar do BBB 19

A ex-BBB é repórter ofi cial da seletiva do 
programa e fez a etapa de Rio Branco ontem  

BRUNA MELLO 

Manifestantes do Movi-
mento Passe Livre fecha-
ram a saída do Terminal 
Urbano nesta quinta-feira, 

14.  Com faixa e um car-
ro de som, eles fi zeram um 
ato contra o reajuste da ta-
rifa. O protesto gerou en-
garrafamento de veículos 
e atraso para quem estava 

tentando sair do local. Pa-
ralelo a isso, a Promotoria 
de Justiça Especializada 
de Defesa do Consumidor 
do MP/AC recomendou 
que o município aguarde 

mais tempo para adotar o 
novo valor da tarifa, uma 
vez que está fazendo aná-
lise técnica em cima da 
planilha que fundamenta 
o reajuste. PÁG. 5

Manifestantes fecham saída 
do Terminal Urbano em 
protesto contra o reajuste

O Acre celebra nesta 
sexta-feira, 15, o aniversá-
rio de 56 anos de elevação 
a Estado. Antes Território, 
o Acre foi elevado à con-
dição de Estado em 1962, 
quando a lei 4.070 foi san-
cionada. Como parte da 
celebração, o Governo 
do Estado realiza a partir 
das 17h, na Gameleira, a 
tradicional troca de ban-
deira, o tradicional desfi le 
cívico-militar, a entrega 
de medalhas da Ordem 
da Estrela do Acre. Con-
fi ra também informações 
sobre o funcionamento 
de órgãos públicos e se-
tores comerciais durante 
o feriado, e avanços que 
o Acre vem conquistando 
nos últimos anos. PÁG. 6

Aniversário do Estado tem troca 
de bandeira e desfi le cívico hoje

O acusado de matar o 
pequeno Thayson Júnior 
de Holanda, de 1 ano e 8 
meses, com um tiro na ca-
beça, foi condenado a 50 
anos, 2 meses e 20 dias de 
reclusão, em regime ini-
cial fechado. Talisson de 
Souza Teixeira passou por 
júri popular nesta quinta-

-feira, 14, no Fórum Cri-
minal de Rio Branco. O 
crime ocorreu na Rua Pro-
gresso, bairro Cadeia Ve-
lha, em fevereiro de 2017. 
Além da criança, um ra-
paz de 19 anos foi baleado 
e levado para o hospital na 
época. O réu deve apelar 
da sentença. PÁG. 7

Acusado de matar criança 
de um ano é condenado a 
mais de 50 anos de prisão

A farinha de mandio-
ca faz parte da tradição 
familiar da população do 
Juruá e é uma das prin-
cipais fontes de renda de 
muitas pessoas. Esse tra-
balho exercido em famí-
lia foi foco de um estudo 
realizado pelo governo, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (Seds), com 

intuito de orientar a popu-
lação sobre a prática do 
trabalho infantil. O levan-
tamento foi realizado em 
72 comunidades na re-
gião do Juruá, alcançando 
446 famílias. E foi identi-
fi cado que 858 crianças e 
adolescentes contribuíam 
com o processo de fabri-
cação da farinha no nú-
cleo familiar. PÁG. 4

Governo realiza estudo 
sobre trabalho infantil em 
casas de farinha do Juruá

PÁGINA 7

Homem que tentou estuprar 
duas crianças é condenado 
a quase 8 anos de reclusão

Temperatura deve cair 
mais a partir de hoje

Frio é a ocasião ideal 
para tomar um tacacá

BRUNA MELLO

Rio Branco nesta 
quinta-feira, 14. Vários 
candidatos acreanos e 
de outros estados parti-
ciparam daA frente fria 
que chegou ao Acre na 
quarta-feira, 13, deve 
permanecer durante o 
fi nal de semana. A pre-
visão, segundo a Divi-
são de Meteorologia do 
Sipam, é de dias parcial-
mente nublados, com 
temperatura amena e 

ventos moderados, em 
Rio Branco. Veja as pre-
visões para hoje, sábado 
e domingo na PÁG. 7


