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Em última agenda do ano, Senac oferta cursos em diversas áreas PÁG. 6
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Em visita, Regina Longuini destacou desafios que os eleitos terão pela frente
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Ações policiais seguem causando impacto nos índices de homicídios do Acre
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Casa de Viucilene servia como abrigo para crianças

O herói Udson Bruno, de apenas 12 anos de idade, junto com sua família

O senador Gladson 
Cameli (PP), governador 
eleito no último dia 7 de 
outubro, juntamente com 
seu vice, Major Rocha 
(PSDB), realizaram na tar-
de de quinta-feira, 13, uma 

visita a presidente do TRE/
AC, Regina Ferrari Lo-
guini. Eles parabenizaram 
a Justiça Eleitoral e todas 
as instituições parceiras 
pelo processo das eleições 
2018. Gladson destacou 

o fortalecimento das ins-
tituições para que a so-
ciedade tenha garantia de 
segurança e do exercício 
da cidadania. A presidente 
do TRE, Regina Longuini, 
agradeceu a visita. PÁG. 3

Gladson e Rocha garantem 
parcerias com todos os Poderes 
em prol do povo acreano

Eleitores que não votaram 
e não justificaram
podem votar no 2º turno

Hotel condenado a 
pagar R$ 459 mil vai 
recorrer de sentença

PÁGINA 4 PÁGINA 6

BRUNA MELLO

A Casa de Acolhi-
mento Mãe nasceu há 
três anos, quando o es-
poso da autônoma Viu-
cilene Rodrigues, 47 
anos, venceu a luta con-
tra a dependência quími-
ca. A partir de então, a 
acreana decidiu se dedi-
car a cuidar de crianças 
e jovens, transformando 

sua residência em uma 
casa de acolhimento. 
Crianças e jovens de 0 a 
20 anos em situação de 
rua, abandono ou depen-
dência química são aco-
lhidas pela autônoma e 
seu esposo. O local está 
fechado, após uma visi-
ta do Conselho Tutelar, 
mas a previsão é que as 
atividades retornem em 
janeiro de 2019. PÁG. 6

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia Geral 
de Senador Guiomard, de-
flagrou nas primeiras horas 
de quinta-feira, 11, ação de 
cumprimento de 14 manda-
dos de busca e apreensão. 
Oito pessoas foram presas 
e 4 armas de fogo apreen-
didas durante a investida 
policial. A operação visa 
combater crimes de tráfi-
co de drogas, porte ilegal 
de armas de fogo e a iden-
tificação de membros de 
organizações criminosas 
que agem no cometimento 
de outros delitos. Foram 
30 dias de investigações 
até a ação de ontem. A 
Polícia Civil vem agindo 
com operações em vários 
municípios acreanos, no 
sentido de combater o cri-
me organizado. PÁG. 7

Polícia Civil  prende  
8 pessoas no Quinari

Acreana cria casa 
de acolhimento 
para crianças

O número de homicí-
dios caiu 68,75% no Acre 
nos primeiros dez dias do 
mês de outubro, quando 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2017. Os dados são 

do setor de Análise Crimi-
nal do Sisp e revelam que 
o trabalho diário realizado 
pelas polícias, e demais 
instituições que compõem 
o Sisp, tem apresentado 

resultados positivos. Em 
Rio Branco, os indicadores 
reduziram em 81,82% du-
rante o mesmo período. Já 
quando comparados entre 
1º de janeiro e 10 de outu-

bro de 2017, com o mesmo 
período deste ano, a redu-
ção é de quase 15% em 
todo o Estado, e na Capi-
tal é de aproximadamente 
22%. PÁG. 7

Segurança aponta queda superior 
a 80% nos índices de homicídios

Bombeiro mirim salva vida 
de criança em Brasileia

BRUNA LOPES

O bombeiro mirim Ud-
son Bruno, 12 anos, pôs 
em prática os ensinamen-

tos aprendidos na unidade 
da corporação de Brasi-
leia. A sobrinha do garoto 
se engasgou com um bom-
bom. Ao perceber a gravi-

dade da situação, Bruno 
iniciou os procedimentos 
que tirou a vítima da situ-
ação de perigo. Ele foi um 
verdadeiro herói. PÁG. 5


