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Centro de Línguas publica edital com mais de mil vagas para o 1º semestre PÁG. 5

Medida tem 2 objetivos: economia e ressocialização
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Não há, pelo menos por ora, nenhum prazo para que a operação seja concluída
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Vídeo de sucuri de mais de 6 metros viralizou

Coluna Política - EM PAUTA

Gladson Cameli (PP) decidiu que todos os 
empreendimentos de iniciativa público-pri-
vada serão administrados apenas pelos em-
presários. O primeiro dos negócios, a ser fei-
to levantamento para a venda, é a Peixes da 
Amazônia, que recebeu investimento de mais 
de R$ 80 milhões do Governo do Acre.

Batido o martelo

Decidido!

“A decisão de passar esse empreendimento 
para a iniciativa privada já foi tomada pelo go-
vernador, ele já determinou que a equipe eco-
nômica, junto com a PGE, encontre uma forma 
de executar essa decisão, de forma legal, e que o 
Estado não tenha ainda mais prejuízo do que já 
teve. A princípio ele não estabeleceu prazo, até 
porque todos estão sobrecarregados com os pro-
blemas emergenciais, mas, a médio prazo, essa 
demanda vai entrar em pauta”, disse o porta-voz 
do governo, Rogério Wenceslau. PÁGINA 3

O presidente da Câ-
mara de Rio Branco, 
vereador Antônio Mo-
rais, e a vice, vereadora 
Lene Petecão (PSD), 
estiveram reunidos on-
tem, 21, com a presi-
dente do TRE/AC, de-
sembargadora Regina 
Ferrari. Eles foram tirar 
dúvidas sobre o proces-
so de posse dos novos 
vereadores. Para ocupar 

a vaga deixada pelo ve-
reador Roberto Duarte 
(MDB), eleito deputado 
estadual no último plei-
to eleitoral, será o su-
plente João Marcos Luz 
(MDB) e a suplente do 
vereador Manuel Mar-
cos será Sandra Asfury 
(PSC). A posse dos no-
vos vereadores possivel-
mente ocorrerá no dia 1º 
de fevereiro. PÁG.3

Câmara confirma junto 
ao TRE quem serão os 
dois novos vereadores

João Marcos Luz assumirá a vaga de Roberto 
Duarte; e Sandra Asfury a de Manuel Marcos

JOSÉ PINHEIRO

Em pleno mês da cam-
panha “Janeiro Branco”, 
as mortes dos agricultores 
Nelson Luiz Bello e Deu-
silene Vieira, no Ramal 

Cumaru, em Acrelândia, 
reacenderam o debate so-
bre como identificar pes-
soas vítimas da depressão. 
De acordo com o delegado 
que investiga o caso, Sa-
muel Mendes, tudo leva 

a crer que Nelson matou 
a companheira e come-
teu suicídio. Os motivos 
que o levaram a cometer 
tal ato ainda estão sendo 
investigados pela Polí-
cia Civil. Confira a aná-

lise da psicóloga clínica 
Valcilene Cardozo sobre 
depressão e quandoe a 
doença chega ao seu mais 
alto grau, que pode levar 
alguém ao ato extremo de 
cometer suicídio. PÁG. 5 

BRUNA MELLO

Cerca de 500 reeducan-
dos do regime semiaberto 
e do regime fechado estão 
trabalhando desde a se-
mana passada na limpeza 
de ruas, calçadas e praças 
dos municípios acreanos. 
A medida é resultado da 
parceria entre o Instituto 
de Administração Peniten-
ciária (Iapen), prefeituras 
e Secretaria Estadual de 

Infraestrutura. O diretor do 
Iapen, Lucas Gomes, afir-
ma que isso provocará uma 
grande economia de gas-
tos públicos com esse tipo 
de serviço. Além disso, a 
iniciativa garante a resso-
cialização dos presos. A 
repercussão da notícia nas 
redes sociais foi grande, 
e a maior parte dos inter-
nautas aprovou a medida, 
enfatizando o cuidado na 
escolta dos presos. PÁG. 3

Mão de obra de presidiários deve gerar 
economia aos cofres públicos do Estado

Caso trágico em Acrelândia 
reacende os debates sobre 
a prevenção ao suicídio

JOSÉ PINHEIRO

O professor doutor em 
Ciências Biológicas, Moi-
sés Barbosa, da Ufac, co-
mentou a respeito do vídeo 
que circula nas redes so-
ciais do flagrante de uma 
cobra sucuri de aproxima-
damente seis a sete metros, 
encontrada às margens do 

Rio Abunã, na região boli-
viana de Santa Rosa, fron-
teira com Plácido de Cas-
tro. O registro foi feito por 
um grupo de pessoas em 
um barco ao navegar pe-
las águas turvas do Abunã. 
“O que se aconselha é que 
crianças evitem tomar ba-
nho no local”, alertou o 
professor. PÁG. 6

Pesquisador comenta sobre sucuri gigante 
flagrada no Abunã e faz alerta para pais não 
deixarem crianças tomarem banho no local

Dois homens foram 
baleados durante uma 
tentativa de assalto, na 
manhã desta segunda-
-feira, 21, em Xapuri. No 
momento da ação, houve 
troca de tiros entre a Polí-
cia Civil com os assaltan-
tes. Um deles teria sido 
baleado por um agente e 

foi conduzido para a de-
legacia. O outro fugiu do 
local. O comandante da 
PM em Xapuri, tenente 
Valterci de Oliveira, o 
comerciante também foi 
alvejado e levado ao hos-
pital e não soube infor-
mar de onde teria partido 
o disparo. PÁG. 7

Suspeito e comerciante 
são baleados durante 
assalto em Xapuri

PÁGINA 7

Rapaz de 17 anos morre em 
troca de tiros com a polícia

PÁGINA 5

Prefeitura
convoca 
novos 
médicos

PÁGINA 5

Educação 
abre 
matrículas 
para EJA


