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Uninorte torna-se Centro Universitário, após receber portaria do MEC PÁG. 5
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Gráficos mostram o comparativo dos números de 
homicídios em 2017 e 2018, na Capital e no Estado

Grupo preso no bairro São Francisco será indiciado por tráfico, associação para o tráfico, entre outros

Governador ressaltou a importância da escola
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Pesquisa Ibope: Gladson Cameli abre 
vantagem sobre Marcus Alexandre

DA REDAÇÃO

Pesquisa Ibope di-
vulgada ontem, 20, 
revelou a liderança de 
Gladson Cameli (PP) 
na disputa ao Governo 
do Acre. O candidato 
aparece com 47%. Em 
seguida, está Marcus 
Alexandre (PT), com 
38%. Na sequência, a 
pesquisa estimulada 
aponta o Coronel Ulys-
ses (PSL), com 6% das 
intenções de voto; Ja-

naína Furtado (Rede), com 
1%, e David Hall (Avan-
te), com 0%, o que signifi-
ca que ele não atingiu 1%. 
Para o Senado, o candidato 
Petecão (PSD) aparece com 
vantagem na dianteira, com 
52% das intenções de voto 
na pesquisa estimulada, 
seguido de Marcio Bittar 
(MDB), com 39%; Jorge 
Viana (PT), com 35%; Mi-
noru Kinpara (Rede), com 
12%; e Pedraza (PSL), 
com 1%. Veja mais sobre a 
pesquisa na PÁG. 3
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BRUNA MELLO

O Tribunal de Justiça 
do Acre condenou a sete 
anos e dois meses de pri-
são o advogado Manoel 
Elivaldo Batista de Lima 
Júnior por porte ilegal de 
arma e disparo de arma 
de fogo, além de par-
ticipação em organiza-
ção criminosa. A decisão 

ocorreu após o Ministério 
Público recorrer da sen-
tença proferida pelo juiz 
Raimundo Nonato, da 3ª 
Vara Criminal da Comar-
ca de Rio Branco, que ha-
via absolvido o réu. No 
julgamento, o Tribunal 
de Justiça determinou o 
imediato cumprimento da 
pena, independentemente 
de recurso. PÁG. 7

Justiça condena 
advogado acreano 
que afirmava ser de 
facção criminosa

BRUNA LOPES

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecente 
(DRE), deflagrou na tar-
de desta quarta-feira, 19, 
a operação “Bernardone”. 
Os policiais cumpriram 25 
mandados de busca e apre-
ensão na região do Bairro 
São Francisco. Na ocasião, 
9 pessoas foram presas. A 
ação visa combater crimes 
relacionados ao tráfico 
de drogas e organização 
criminosa que agiam na-
quela região. A investi-
gação que terminou com 
as prisões desta manhã 
durou 60 dias. Durante 
as buscas, a Polícia Civil 
apreendeu 700 gramas de 
drogas (maconha e coca-
ína), 41 capsulas de mu-
nição calibre 380, 19 de 
calibre 38 e 14 de 9mm, 
além de três veículos e R$ 
1,5 mil em espécie Veja 
mais detalhes e a lista dos 
acusados na PÁG. 7

Polícia Civil prende 9 pessoas 
durante operação “Bernardone”

BRUNA LOPES

A Secretária de Segu-
rança Pública (Sesp) co-
memora a redução no ín-
dice de homicídios em Rio 
Branco que chega a 50% e 
no Acre com mais de 62%, 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado. 
O secretário de Estado de 
Segurança Pública, Van-

derlei Thomas, comentou 
os resultados e destacou 
que a redução é fruto de 
um trabalho intensivo de 
união, força e integração 
das polícias. “Estão sendo 
realizadas operações inin-
terruptas a mais de 60 dias, 
além de reforço nas ativi-
dades normais que já eram 
desempenhadas diaria-
mente”, destacou. PÁG. 7 

PÁGINA 8

BRUNA MELLO

A Escola Técnica em 
Saúde Maria Moreira da 
Rocha, localizada em Rio 
Branco, passará por ampla 
reforma em todas as suas 
instalações. O investimento 
é de R$ 1,2 milhão e a or-
dem de serviço foi assinada 
pelo governador Tião Viana 

nesta quinta-feira, 20. Atu-
almente, a Escola Técnica 
em Saúde Maria Moreira da 
Rocha trabalha com o Me-
diotec, que é uma ação do 
Pronatec/Bolsa Formação. 
Durante o curso o aluno 
completa o Ensino Médio 
e aprende uma profissão ao 
mesmo tempo. PÁG. 6 e 
Editorial PÁG. 2

Sesp comemora nova 
redução no número 
de homicídio no Acre

Escola de Saúde Maria 
Moreira da Rocha terá 
instalações reformadasOito cidades e as Vilas 

Campinas e do V do Acre, 
além da Vila Humaitá, no 
Amazonas, ficaram sem 
energia elétrica na tarde des-
ta quinta-feira, 20. A Ele-
trobras Distribuição Acre 
informou que o problema 
ocorreu na subestação Ta-

quari. A distribuidora não 
especificou o problema 
que ocasionou a suspen-
são da energia. Faltou luz 
nas cidades de Rio Branco, 
Bujari, Plácido de Castro, 
Acrelândia, Porto Acre, 
Xapuri, Senador Guio-
mard e Capixaba. PÁG. 5

Problema em subestação 
deixa oito municípios do 
Acre sem energia elétrica

PÁGINA 6

Ministério Público realiza 
vistorias em espaços 
culturais e de memória

COLUNA 
SOCIAL
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