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Médico acreano é indiciado por
homicídio culposo e lesão corporal
FOTO: DIVULGAÇÃO

O médico Eduardo Velloso
foi indiciado pela Polícia Civil
do Acre por homicídio culposo
e lesão corporal pela morte de
Maicline Borges, em janeiro
deste ano. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Judiciário pelo delegado responsá-

vel pelo caso, Karlesso Néspoli.
Velloso só foi indiciado porque,
segundo o delegado, foi ele
quem bateu na moto aquática
do empresário Otávio Costa,
que estava com a vítima, e não
o contrário, conforme havia dito
a irmã da vítima. PÁG. 7

Criminoso armado invade casa
lotérica, rende funcionários
e assalta clientes
Um homem ainda não
identiﬁcado invadiu na tarde
de sexta-feira, 12, uma casa
no bairro Bosque. O sus-

peito conseguiu fugir com
dinheiro, três celulares e um
cordão. Até o momento ninguém foi preso. PÁG. 7

CPI para investigar contas de
energia deve ser reapresentada
na próxima terça-feira
PÁGINA 3

Delegado conﬁrma que Eduardo Velloso foi indiciado por ter batido na moto aquática em que estava a vítima

Resultado
dos pedidos
de isenção
da taxa do
Enem será
divulgado na
quarta, 17
BRUNA MELLO

Mais de 3,6 milhões de
estudantes solicitaram a
isenção da taxa de inscrição
do Enem 2019, segundo balanço divulgado pelo Inep.
O resultado ﬁnal que dirá
se os pedidos foram aceitos ou não, será divulgado
na próxima quarta-feira, 17,
através da página do participante, no site do Enem. No
mesmo dia será divulgado o
resultado das justiﬁcativas
de quem não pagou o Enem
2018 e que, por algum motivo, faltou a prova. PÁG. 4

Concurso
Coren/AC
Encerram-se
na
próxima segunda-feira, dia 15 de abril, as
inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Enfermagem do Estado
do Acre (Coren/AC),
promovido pelo Instituto Quadrix. São 40
vagas para cargo de
nível médio e de nível
superior. Os candidatos convocados serão
lotados na cidade de
Rio Branco/AC.

REPORTAGEM ESPECIAL

Trabalhadores rurais sem terra alertam para
novo conﬂito no Seringal São Domingos
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JOSÉ PINHEIRO

O especial do Jornal
A Gazeta desse ﬁnal de
semana trás relatos de
posseiros sob a possibilidade de novos conﬂitos
no Seringal São Domingos. Eles denunciam que
homens armados, a mando de um fazendeiro, vão
entrar na área para expulsar os posseiros. Um
dos posseiros frisa que a
demora das autoridades
para resguardar a vida
dos trabalhadores coloca
em risco toda a comunidade rural. PÁG. 5

Em áudio, posseiros temem por suas vidas após cogitar novos conﬂitos no local

Ciopaer realiza
primeiro
transporte
aéreo de
paciente
após parceria
O helicóptero Harpia
01 realizou na sexta-feira,
12, o primeiro transporte
aéreo de paciente. Com
apenas três anos de idade,
o paciente foi vítima de
um atropelamento e precisou ser transferido com
urgência do Hospital de
Brasileia para o Hospital
de Urgência e Emergência
de Rio Branco. O transporte durou cerca de 45
minutos de Brasileia até 7º
BEC, quando a vítima foi
conduzida pelo Samu até a
Huerb. PÁG. 6

Para ser concluída, ponte sobre
Detran/AC ganha novos guichês e
Deputados
dobra capacidade de atendimento aguardam envio o Rio Madeira necessita de mais
R$ 12 milhões, informa Dnit
los, em Rio Branco. Além de da minirreforma
agilizar os serviços, os novos
O governador Gladson entraves financeiros para a
administrativa
A diretoria de operações postos dobram a capacidade
Cameli
(PP) trabalha para conclusão da obra. Para o
do Departamento Estadual de atendimento no local. Só
conseguir
em setembro término da obra serão nedo
governo
de Trânsito do Acre (Detran/ nos 100 primeiros dias deste
BRUNA MELLO

AC), implantou oito novos
guichês de atendimento no
Detran Serviços de Veícu-

ano, o Detran realizou mais
de 24 mil atendimentos na
unidade de veículos. PÁG. 4
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Os novos postos dobraran a capacidade de atendimento

DA REDAÇÃO

A minirreforma administrativa do governo de Gladson Cameli (PP) deve ser
enviada a Assembleia Legislativa (Aleac) ainda esta
semana. Além de extinguir
o Grupo de Planejamento
Estratégico, a minirreforma
reduz a status de diretoria as
assessorias especiais e trás de
volta o Instituto de Mudanças
Climáticas (IMC) e do Instituto Dom Moacyr (IDM),
além da Secretaria de Assistência Social, porém, com
nova nomenclatura acrescida
de departamentos de política
de atenção às mulheres e aos
povos indígenas. PÁG. 3

deste ano entregar a tão
sonhada ponte sobre o Rio
Madeira, que irá ligar de
vez o Acre com o restante
do Brasil. No entanto, há

cessários R$ 20 milhões. O
orçamento da União destinou R$ 8 milhões, faltando
mais RS 12 milhões para
conclusão. PÁG. 5
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Orçamento da União destinou apenas R$ 8 milhões

