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Prorrogadas inscrições para concurso do Iphan PÁGINA 6

Foram realizadas visitas em empreendimentos onde o Governo realiza investimentos baseados na Redução de Emissões por Desmatamento 

Amigo decidiram vender pizzas para tentar ajudar a família  

Segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso até o momento

Quatro viaturas de incêndio estiveram no prédio do antigo TJAC para conter as chamas
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O governador Tão 
Viana (PT) recebeu par-
lamentares da Califónia 
(EUA) e organizações 
ambientais que vieram 
conhecer experiências e 
fortalecer o diálogo entre 
os dois estados. Para que 
a comitiva compreendes-
se melhor como funcio-
na o projeto de desenvol-
vimento executado no 
Acre, foram realizadas 
visitas em empreendi-
mentos onde o Governo 
do Estado realiza inves-
timentos baseados na 
Redução de Emissões 
por Desmatamento e 
Degradação Florestal 
(REDD+). PÁG. 3

Acre recebe parlamentares da Califórnia para 
diálogo sobre desenvolvimento sustentável

Incêndio atinge antigo prédio
Tribunal de Justiça do Acre

O antigo prédio do Tri-
bunal de Justiça, localizado 
na Avenida Ceará, pegou 
fogo na manhã de sábado, 
14. Quatro viaturas de in-
cêndio estiveram no local. 
O fogo começou por volta 
das 8h45 no último andar 
do prédio e foi comple-
tamente apagado pelos 
bombeiros em menos de 
uma hora. De acordo com 
o major do Corpo de Bom-
beiros, Falcão, não está 
descartada a possibilidade 
de o incêndio ter sido cri-
minoso. PÁG. 7

Talison Sampaio de 
Araújo, de 20 anos, está in-
ternado no Hospital de Ur-
gência e Emergência de Rio 
Branco após ter levado um 
tiro na cabeça na sexta-fei-
ra, 13. O crime ocorreu no 

bairro Calafate, e ninguém 
foi preso. A Polícia Militar 
(PM-AC) informou que dois 
homens em uma motocicle-
ta passaram e atiraram no 
jovem. Eles fugiram após o 
crime. PÁG. 7

Jovem é internado na 
UTI após ser baleado 
na cabeça em bairro 
de Rio Branco

Família de mulher 
com câncer faz
campanha para
arrecadar dinheiro

BRUNA MELLO

Moradora de Cruzeiro do 
Sul, Simone de Souza Nasci-
mento, 28 anos, descobriu um 
câncer no colo do útero em 
2017. Após longo tratamento 
viu-se curada, porém, após 
realizar novos exames, foi 
diagnosticada com câncer no 

pulmão e pescoço. Devido as 
dificuldades financeiras que 
o casal tem passado, amigos 
e familiares estão fazendo 
uma campanha solidária para 
arrecadar dinheiro. Além dis-
so, amigos se mobilizaram e 
decidiram fazer pizzas para 
vender e tentar ajudar a famí-
lia. PÁG. 6

Atendimento especializado 
no Juruá fazendo a diferença 
na vida dos pacientes

Rádio Gazeta FM 93,3 
passa por digitalização 
e aumenta alcance

BRUNA MELLO

Desde o dia nove de ju-
lho a rádio Rádio Gazeta 
FM 93,3 está operando com 
o sistema digital. Isso tem 
proporcionado uma melhora 
significativa nas transmis-
sões. Com a reforma, além 
da melhoria da qualidade da 

transmissão, a 93,3 FM tam-
bém aumentou seu alcance. 
Hoje, o sinal da 93,3 FM 
chega aos municípios de 
Porto Acre, Senador Guio-
mard, Porto Acre, Acrelân-
dia, Capixaba, Bujari, Plá-
cido de Castro, Xapuri, Rio 
Branco, além da Vila do V e 
Vila Califórnia. PÁG. 5

Lei do Louro
Deputado Lourival Marques (PT) tem ido pessoalmente 

conversar com os agricultores familiares acerca da aprovação 
dessa lei e a notícia tem sido bastante comemorada pela cate-
goria, e com razão, A lei beneficiará mais de 700 famílias que 
utilizam a terra para comercialização dos produtos e fortaleci-
mento da economia local.

Museu da Borracha vai passar 
por obras e ter exposição

focada em ciclos da borracha
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