
A GAZETA
lRIO BRANCO, AC, QUINTA-FEIRA, 15, E SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018  lANO XXI  Nº 9.689 lEmail: agazeta.jornal@gmail.com ACRE R$ 2,00 - DISTRITO FEDERAL E OUTROS ESTADOS R$ 3,00

www.agazetadoacre.com

Prefeitura de Rio Branco convoca 30 agentes de endemias PÁGINA 4

Atores Marcus Majella, Sanábio e Pedroca Monteiro

FOTO NÃO ATUAL: DIVULGAÇÃO

Cameli com os demais governadores eleitos, em reunião realizada em Brasília 

Governo cubano ainda não informou a data em que os profissionais deixarão o 
Mais Médicos; O Brasil já prepara a elaboração de um edital para substitui-los

Governador Tião Viana recebeu em seu gabinete comitiva de peruanos, que veio para aprender as técnicas de beneficiamento para explorar melhor a castanha
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BRUNA MELLO

Com a saída de Cuba 
do programa social Mais 
Médicos, o Acre perderá 
104 médicos cubanos que 
atuam na atenção básica 
de saúde, o que represen-
ta 64% dos profissionais 
que atendem na rede. A 
informação foi confirma-
da pela Secretaria de Es-
tado de Saúde. Em nota, 
o secretário de Saúde Rui 
Arruda diz que pode haver 
efeitos negativos na aten-
ção básica, sobretudo nos 
municípios menores e de 
difícil acesso. A tendên-
cia é que a diminuição de 
atendimentos médicos nas 
unidades básicas provoque 
superlotação em hospitais 
como o Huerb e também 
nas UPAs. PÁG. 4

Acre vai perder 104 médicos 
cubanos; UPAs e o Huerb 
podem ter superlotação Um grupo de produ-

tores rurais peruanos foi 
recebido na manhã de 
ontem, 14, pelo governa-
dor Tião Viana, na Casa 
Civil. Os representantes 
do país vizinho vieram ao 
Acre para conhecer téc-
nicas de beneficiamen-
to de castanha, produto 
abundante na região que 

vivem, mas sem o co-
nhecimento científico 
para alavancar a produ-
ção. Representante do 
grupo, a produtora Luz 
Alfaro destaca que co-
nhecer os avanços tec-
nológicos do Acre nes-
sa cadeia é o principal 
objetivo, tentando levar 
isso para o Peru. PÁG. 6

Produtores peruanos  
conhecem melhor 
técnicas da cadeia 
produtiva da castanha

BRUNA MELLO

O ator e humorista Mar-
cus Majella, o Fernandi-
nho do programa Vai Que 
Cola, estreia em Rio Bran-
co no dia 2 de dezembro, 
com a comédia ‘Deses-
perados’. O comediante 
divide o palco com Pablo 
Sanábio e Pedroca Mon-

teiro. O espetáculo será 
realizado a partir das 18h, 
no Teatrão. O Jornal A GA-
ZETA, em parceria com a 
JN Produções, irá sortear 
um assinante para curtir o 
espetáculo com um amigo. 
O resultado do sorteio será 
divulgado na edição do dia 
30 de novembro, dois dias 
antes do show. PÁG. 6

A GAZETA sorteia 
ingressos para os 
‘Desesperados’

MARCELA JANSEN

O governador elei-
to Gladson Cameli (PP) 
participou ontem, 14, em 
Brasília, do Fórum de Go-
vernadores com o presi-
dente eleito Jair Bolsona-
ro (PSL). A reunião, que 
contou com a participação 
de mais 17 futuros manda-
tários, teve como objetivo 
debater ações mais efeti-
vas nas áreas de Segurança 
Pública, Educação, Saúde, 
Infraestrutura, Economia, 
bem como as reformas. No 
evento, Gladson defendeu 
a unidade entre os estados 
para evitar o agravamen-
to da crise no país, obser-
vando a particularidade de 
cada federação. PÁG. 3

Em reunião com Bolsonaro, Gladson fala 
em fechar a fronteira para combater o tráfico
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Mais de 250 quilos de 
maconha foram apreendi-
dos na noite de terça-fei-
ra, 13, em uma carreta que 
transportava materiais de 
construção. A apreensão 
ocorreu no Posto Fiscal 

da Tucandeira, no km 115 
da BR-364, em Rio Bran-
co. No veículo estava um 
casal, mas durante a abor-
dagem o homem fugiu e 
a mulher foi presa em fla-
grante. A apreensão faz 

parte de um desdobramen-
to da Operação Bernardo-
ne que foi deflagrada em 
setembro deste ano e cum-
priu 25 mandados de busca 
e apreensão no bairro São 
Francisco. PÁG. 7

Operação apreende 250 quilos de maconha 
em carreta com materiais de construção

PÁGINA 6

Sistema Fieac 
realizará em 
dezembro 
seu 1º Bazar 
Beneficente 


