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Cervejaria lança programa de trainee com salário de R$ 6,4 mil PÁGINA 6
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Governador frisou que o Agronegócio é sua aposta para o desenvolvimento

FOTO IRYÁ RODRIGUES, ACERVO G1/AC

Ex-presidente foi preso na Operação Radioatividade, desmembramento 
da Lava Jato; na política acreana, o fato só repercutiu nos bastidores

JOSÉ PINHEIRO

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) foi preso 
ontem, 21. A prisão tem 
relação com a operação 
Radioatividade, um des-
membramento da Lava 

Jato, que apura o paga-
mento de propina nas 
obras de construção da 
Usina Nuclear de Angra 
3. Também foram presos 
o ex-ministro da Secreta-
ria Geral da Presidência 
de Temer, Moreira Franco 

(MDB), e o Coronel Lima, 
homem de confiança do 
ex-presidente. O assunto 
não ganhou destaque na 
Aleac e o silencio foi visto 
por muitos como algo que 
já era esperado pela classe 
política. PÁG. 3

Prisões de Temer e Moreira Franco 
não repercutem na Aleac, mas 
lideranças comentam nos bastidores

PÁG. 3

Acreanos ‘piram’ com enxurrada de 
memes sobre o ex-presidente

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Cultura 
(SEE), em nota, negou 
os boatos de que estaria 
convocando os aprova-

dos no concurso público 
de forma ilegal. No iní-
cio da semana, circulou 
a notícia de que a Secre-
taria não estaria respei-
tando a ordem de classi-
ficação. PÁG. 5

Gladson garante entregar 
obras de verticalização do 
Pronto Socorro até maio 

JOSÉ PINHEIRO

Em visita ao município 
de Xapuri, o governador 
Gladson Cameli (PP) dis-
se que até maio entrega 
as obras de verticalização 
do Pronto Socorro de Rio 
Branco. Em entrevista à 
Rádio Educadora Seis de 

Agosto, Cameli garantiu 
que o espaço será utiliza-
do para garantir mais co-
modidade aos pacientes 
que buscam atendimento 
no Hospital de Urgência e 
Emergência de Rio Branco 
(Huerb). As obras tiveram 
iniciou ainda na gestão de 
Binho Marques. PÁG. 4

O Governo do Estado, 
em parceria com o Grupo 
Boasafra, realizou ontem, 
21, a abertura do evento 
“Acre Rumo às Quatro 
Safras”, que reúne em-

presários de Rondônia 
e Acre interessados em 
expandir o setor do agro-
negócio, principalmente 
no plantio de grãos com 
arrendamento de terras. 

Na ocasião, o governador 
Gladson Cameli lembrou 
que o avanço do agrone-
gócio é sua principal ban-
deira de desenvolvimento 
econômico. PÁG. 6

Evento reúne empresários de 
Rondônia interessados em 
expandir agronegócio no Acre

SEE nega convocação 
de aprovados em 
concursos sem respeitar 
ordem de classificação

Filosofia 
do buraco: 
uma vez 
dentro, 
pare de 
cavar!

ARTIGO 
OPINIÃO
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PÁGINA 7

Acusado na 
Operação 
Delivery tem
condenação 
de 29 anos 
de prisão 
mantida

Durante uma operação 
na manhã de quinta-feira, 
21, agentes da Delegacia 
de Repressão ao Entorpe-
cente (DRE) cumpriram 
oito mandados de busca e 
apreensão em Cruzeiro do 
Sul. Na operação foram 

apreendidos um simulacro 
de uma pistola, uma peque-
na quantidade de droga e di-
nheiro que a polícia suspeita 
que tenha sido arrecadado 
com a venda de droga. A 
polícia também apreendeu 
várias munições. PÁG. 7 Linhas de ônibus terão policiais à paisana

Novos arrastões têm 
assustados os usuários do 
transporte coletivo em Rio 
Branco e chamado à aten-
ção da Segurança Pública, 
que anunciou ações ime-

diatas. A primeira delas é 
colocar policiais militares à 
paisana das linhas conside-
radas mais perigosas. Essa 
medida começou a ser im-
plantada ontem, 21. PÁG. 7

Medida passou a ser adotada para coibir ‘arrastões’

Acre pede suspensão 
de testes rápidos para 
dengue fornecidos 
por empresa da Bahia

O governo acreano e os 
de mais três estados pedi-
ram ao Ministério da Saú-
de (MS) a suspensão do 
envio de lotes de testes rá-
pidos para diagnóstico de 
dengue, chikungunya, zika 

e febre amarela fornecidos 
pela empresa Bahiafarma. 
Suspeita-se que os testes 
não garantem ao paciente o 
diagnóstico preciso e como 
agravante pode mascarar a 
doença. PÁG. 5

Polícia faz operação em 4 
bairros e prende suspeitos 
de tráfico de drogas


