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Enem: candidatos sem isenção têm até quinta-feira para pagar inscrição PÁGINA 4

Morre mulher que foi atropelada 
por PM em frente a supermercado

 Silvinha Pereira 
da Silva, de 38 anos, 
morreu na tarde do 
último domingo, 19, 
no Hospital de Ur-
gência e Emergên-
cia de Rio Branco, 
após ser atropelada 
por um policial mi-
litar Alan Martins. 
A mulher estava em 
uma motocicleta com 
o marido e tinha ido 
fazer compras para 
o aniversário de uma 
das filhas quando foi 
atingida pelo PM. A 
corporação confirma 
que está dando todo 
o suporte para as ví-
timas e que o militar 
não será afastado das 
funções, neste primei-
ro momento. PÁG. 7

A vítima estava indo fazer compras para o aniversário de uma das filhas

Governador afasta militar 
da equipe de segurança 

de seu gabinete
DA REDAÇÃO 

Ao tomar ciência do falecimento de Silvinha 
Pereira, o governador Gladson Cameli determi-
nou o afastamento do policial militar Alan Mar-
tins, do quadro da equipe de segurança do seu 
gabinete. O militar faz parte à segurança gover-
namental. PÁG. 7

Policiais Civis protestam 
por melhores condições 

de trabalho
DA REDAÇÃO

Cerca de 200 policiais civis realizam nesta terça-
-feira, 21, protesto por melhores condições de traba-
lho e pedem um cronograma de pagamento referente 
a retroativos das promoções e titulações. O ato está 
marcado para às 8h30, em frente a Assembleia Le-
gislativa. PÁG. 5

Manifestação acontece hoje em frente a Aleac

Deputados analisam hoje proposta do
governo que cria 450 cargos em comissão

 JOSÉ PINHEIRO

A reforma administra-
tiva do governo deve en-
trar na pauta de debate na 
Aleac nesta terça, 21. A 

proposta teve que retornar 
a Casa Civil para reajuste, 
porém, foi devolvida ao 
Poder Legislativo no mes-
mo dia. Deputados da opo-
sição prometem que o de-

bate será acirrado. Alguns 
alegam que a matéria não 
se trata de um ‘pequeno re-
ajuste’ conforme anunciado 
anteriormente pelo Execu-
tivo. PÁG. 3

Texto foi devolvido a Casa Civil para reajsute, mas já se encontra na Aleac para votação

MPF vai investigar 
suspensão de 

voos entre Porto 
Velho e Rio Branco

O Ministério Público 
Federal no Acre (MPF/AC) 
instaurou um procedimento 
inicial de levantamento de 
dados visando apurar os mo-
tivos da suspensão, desde o 
dia seis de maio, dos voos da 
companhia aérea Gol no tre-
cho entre as capitais do Acre 
e Rondônia. Até então, este 
era o único voo que ligava 
as duas cidades. PÁG. 5

Prefeitura realizará atividades em alusão ao 
Dia Mundial de Doação de Leite Humano

A Prefeitura de Rio 
Branco realiza nesta ter-
ça-feira, 21, ação alusiva 
ao Dia Mundial de Doa-
ção de Leite Humano. O 
objetivo da agenda é in-
centivar a prática de doa-
ção entre mães que ama-
mentam. A ação acontece 
na URAP Augusto Hidal-
go de Lima. PÁG. 5

Prefeitos
temem corte 
nos repasses 

do ICMS
PÁGINA 3

Acre e Rondônia fecham 
parceria para implantação 
de novas tecnologias em 
Segurança Pública

O vice-governador do Acre, Major Rocha, e o 
secretário de Segurança Pública do Estado, coronel 
Paulo Cezar, se reuniram com o coronel José Hélio, 
atual secretário de Segurança Pública, Defesa e Ci-
dadania de Rondônia, para fechar parcerias na área 
da segurança e trazer ao estado do Acre novas tec-
nologias de combate ao crime, que atualmente são 
utilizadas no estado vizinho. PÁG. 6 

Acre tem a segunda pior cobertura de 
pessoas vacinadas contra gripe do país
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