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Tião Viana doa
acervo pessoal
de mil livros para
a Biblioteca
Pública Estadual
O governador Tião Viana anunciou na manhã de
ontem, 7, a doação de todo
seu acervo pessoal de livros para a Biblioteca Pública Estadual. Cerca de
mil títulos fazem parte da
coleção que hoje se encontra em seu gabinete e foi
formada ao longo de diver-

sos anos, fruto de aquisições particulares e presentes. Ávido leitor, com uma
reconhecida tese de doutorado e membro da Academia Acreana de Letras,
Tião Viana sempre foi um
defensor da Biblioteca Estadual, localizada no Centro de Rio Branco. PÁG. 6

PÁG. 6
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Tião Viana e a diretora da biblioteca, Helena Carloni, em frente ao acervo de livros, no gabinete do governador

MP/AC aplica nova lei
de importunação sexual
Petrobras reduz o
preço da gasolina nas em Sena Madureira
refinarias pela 3ª vez
BRUNA MELLO

A Petrobras anunciou a
queda do preço da gasolina em 0,48% nas refinarias
a partir desta quinta-feira,
8. Assim, o valor médio
do combustível cai de R$
1,7165 para R$ 1,7082
por litro, o menor desde o
dia 14 de abril. Este é o

O Ministério Público
do Estado (MP/AC), por
intermédio da Promototerceiro corte nesta sema- ria de Justiça Criminal
na. Somente em outubro, de Sena Madureira, aplia gasolina teve uma queda de preço acumulada de
15,96%. Os acreanos estão com expectativas para
que as reduções no preço
das refinarias continuem
chegando ao valor final
cobrado pelos postos locais. PÁG. 5

Polícia prende suspeitos de
matar homem cujo corpo foi
achado boiando em rio PÁG. 7

Inflação de Rio Branco
supera média nacional,
de acordo com o IBGE
PÁGINA 4
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cou, de forma retroativa, a
nova lei de importunação
sexual no caso de um réu
denunciado pela prática
de estupro por atos libidi-

Empresários e entidades
comerciárias acreditam
em economia aquecida

benéfica e frisou que antes
não havia solução jurídica
capaz de responder de forma proporcional à gravidade do fato. PÁG. 7
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para este final de ano

Indicativos de melhora na economia
e esforço estatal para pagar salários dos
servidores públicos animam o comércio.
BRUNA LOPES

A proximidade do mês
mais lucrativo para o comércio tem aumentado a
expectativa do setor. Entidades comerciárias acreditam que o trabalhador
acreano estará com 13° no
bolso, e com os salários em
dia, neste final de ano. “O
governo mostra que está
tomando todas as medidas
para não atrasar nem salário nem o 13° salário. Está

enxugando a máquina. Crédito vai ter para pagar os
servidores”, apontou o assessor da presidência da Fecomércio/AC para assuntos
econômicos, Alex Barros.
Tal fator deixa os empresários otimistas para o final
de ano. Visando garantir o
pagamento do salário e do
13° aos servidores estaduais, o Governo está tomando medidas drásticas de
austeridade para enxugar a
máquina pública. PÁG. 4

Coluna Política - EM PAUTA

Vai falar

O processo de transição deve ser finalizado até o
dia 20 de dezembro. O governador eleito Gladson
Cameli (PP) tem dito que tão logo assuma o Governo
do Acre irá convocar uma coletiva para expor à população como recebeu o Estado.

Orçamento

Provavelmente a equipe de transição do governador
eleito Gladson Cameli irá se reunir com os atuais deputados estaduais. O objetivo do encontro é para acertar alguns pontos de interesse do novo governo na questão do
orçamento para 2019. Outra reunião deve acontecer em
fevereiro do próximo ano, mas desta vez com a presença
dos novos deputados. PÁGINA 3

Gladson mostrará como recebeu o Estado

nosos praticados em local
público. O promotor de
Justiça, Júlio César de Medeiros, observou a retroatividade da lei penal mais

Comércio está animado para as vendas natalinas

Daniel Zen garante que
não perderá o mandato,
nem com a anulação dos
votos de Nil Figueiredo
MARCELA JANSEN

O deputado Daniel Zen
(PT) comentou sobre os
rumores de que poderia
perder o mandato na próxima legislatura, caso os votos do candidato a deputado estadual derrotado, Nil
Figueiredo (PT), forem
realmente anulados pela
Justiça Eleitoral. O petista

foi reeleito com 6.616 votos, 1,56% dos válidos. O
petista refez os cálculos e
acredita que nem se os votos de Nil forem anulados,
ele (Zen) perderia a vaga.
“Eu não vejo nenhum
problema, mas quem vai
dizer isso é a própria Justiça Eleitoral”. Partidos da
oposição já estão de olho
na vaga do petista. PÁG. 3

