Rio Branco (AC), sexta-feira, 12 de outubro de 2018
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Corpo de condutor de embarcação Segurança aponta queda superior a 80% nos índices
atingida por raio é localizado
de homicídios nos primeiros dez dias de outubro
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Familiares se comovem nos velórios das vítimas
BRUNA LOPES

Foi localizado o corpo do
condutor de embarcação atingido por raio ainda na quinta-feira, 10. Identificado como
Magneto Junior Ribeiro do
Nascimento, de 26 anos, mais
conhecido como “Mano”.
O barqueiro era morador do
seringal Regeneração, na comunidade Estirão do Alcântara, no Rio Purus.
O acidente aconteceu
abaixo da boca do Iaco
no Rio Purus, próximo a

Sena Madureira, no interior do Acre.
O acidente ocorreu por
volta do meio dia e meia de
quinta. Nove pessoas estavam
na catraia que seguia pelo rio.
Três alunos, além do condutor
morreram, e outras cinco pessoas ficaram feridas.
Morreram no acidente:
Yasmin Oliveira da Silva,
10 anos, Henrique Santos da
Costa, 14 anos, Elon Dias
Raulino, 17 anos, e o condutor Magneto Junior Ribeiro
de Nascimento 26 anos.

Agentes do Iapen apreendem
celular dentro de ventilador
entregue em presídio
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Ventilador com objeto seria entregue a reeducando
Agentes penitenciários de
Cruzeiro do Sul apreenderam
um celular que estava escondido dentro de ventilador que
ia ser entregue a um preso
que estava no pavilhão C do
Presídio Manoel Néri.
O flagra foi feita quando
os agentes faziam o procedimento de recebimento de
materiais levados por visitantes. O celular foi descoberto pela equipe de serviço
que realizou a verificação
do ventilador e foi percebido que no fundo do aparelho
existia um celular com três
chips, um carregador sem o
cabo e sem carcaça.
Segundo Deyse Januário,
diretora do presídio, o caso

está sendo apurado e o reeducando sofrerá punição.
“Temos uma portaria que
é bem clara, o visitante terá
a visita suspensa por tempo
indeterminado e o preso terá
visita suspensa até de 30 a
60 dias, ou até que os fatos
sejam apurados. A mulher é
parente do reeducando e não
poderá visitar mais o familiar”, afirmou.
Esta não foi a primeira vez
que um visitante é flagrado
tentando levar celular dentro
de aparelho eletrônico. Há alguns meses, os agentes impediram a entrada de um celular
que estava escondido dentro
de uma televisão. (Adelcimar Carvalho / Do G1 AC)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
ELEIÇÃO DO COLEGIADO DO CREFITO-18
O CREFITO-18 Convoca os Profissionais Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais – Eleições - 09 de Novembro de 2018
Atendendo a Resolução COFFITO n° 369/2009 e demais alterações, a Comissão
Eleitoral do CREFITO-18, por intermédio de seu Presidente, nomeado pela Portaria
COFFITO nº 465, de 23 de março de 2018, no exercício de suas atribuições,
CONVOCA os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com inscrição no
CREFITO–9, com circunscrição no Estado de Rondônia e Acre, a participarem da
eleição direta para o colegiado do CREFITO–18, para mandato a ser exercido no
quadriênio 2018 – 2022, no dia 09 de novembro de 2018, no período de 09:00
(nove) às 17:00 (dezessete) horas. Informamos que o ato da votação, para os
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com domicílio em PORTO VELHORO ocorrerá na Delegacia do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, Avenida 07 de setembro, nº 2140, Edifício P. V. Residence
Service, Sala 04, Térreo, Bairro Nossa Sra. das Graças - CEP 76804-124 –
Porto Velho – RO. Os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com domicílio
fora de Porto Velho, conforme endereço registrado junto ao CREFITO–9 deverão
votar por correspondência, já encaminhadas. Estes profissionais receberam as
orientações necessárias de como proceder para a votação. O sistema de votação
será por meio de cédula eleitoral, onde o voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal.
No dia da eleição, os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais deverão votar
mediante apresentação da Carteira de Identidade Profissional, Carteira Nacional de
Habilitação, RG ou outro documento equivalente como a identidade civil. Somente
poderá votar o Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional em situação regular perante
o respectivo CREFITO. Ao profissional portador de duas inscrições (Fisioterapeuta e
Terapeuta Ocupacional), somente será admitido um único voto por pleito eleitoral. Ao
Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que deixar de votar, sem causa justificada,
sofrerá pena de multa, conforme determina o Artigo 3º, CAPÍTULO I da Resolução
369/09. Somente será considerada causa justificada: - Impedimento legal ou
força maior; - Enfermidade; - Ter o profissional completado 70 (setenta) anos de
idade. O Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que não comparecer à eleição,
deixando de votar, terá o prazo de 30 (trinta) dias para justificar sua ausência junto
ao CREFITO -18. Relação dos componentes da Chapa inscrita. CHAPA Nº 01 “DESTEMIDOS PIONEIROS”, composta pelos seguintes profissionais candidatos
a Conselheiros Efetivos: RODRIGO MOREIRA CAMPOS - CREFITO - 83.763 – F;
RAYFRAN DA SILVA ALABE - CREFITO - 20.147-F; SAMANTHA DE FREITAS
CAMPOS - CREFITO 99.913-F; ANDERVAN AGUIAR DE LIMA - CREFITO
173.136-F; THIAGO PEREIRA MARQUES - CREFITO 74.693-F; ALESSANDRO
AUGUSTO FRANCO DE SOUZA - CREFITO 27.943-F; RIKSON SILVA LIMA CREFITO - 157.416-F; LEILA ARAÚJO MONTES - CREFITO 210.445-F; PAULA
JANIEIRE ARAUJO DA COSTA - CREFITO 173.130-F; e, como Suplentes de
Conselheiros: MARCELA REGINA CUNHA CARNEIRO - CREFITO-118.248 – F;
ALINE DO NASCIMENTO - CREFITO 223.430-F; ADRIANA LUCENA DE SOUZA
- CREFITO 179.525-F; ALESSANDRA MORENO SERBINO - CREFITO 128.356-F;
FLÁVIO JOSÉ MAIA BARBOSA - CREFITO 5.220-F; ALINE MARTINS DA COSTA
- CREFITO 224.181-F; HARRISON CARLOS DA SILVA - CREFITO 76.992-F;
NAYARA GIURIZATTO GERLIN RODRIGUES - CREFITO 149.673-F; WILLIAN
TANOUS BOCHABKI FILHO - CREFITO 132.573-F.
Porto Velho, 10 de outubro de 2018
Dr. Yargo Alexandre de Farias Machado
Presidente da Comissão Eleitoral

O número de homicídios
caiu 68,75% no Acre nos primeiros dez dias do mês de outubro, quando comparado ao
mesmo período de 2017. Os
dados são do setor de Análise Criminal do Sistema Integrado de Segurança Pública
(Sisp) e revelam que o trabalho diário realizado pelas polícias, e demais instituições que
compõem o Sisp, tem apresentado resultados positivos.
Em Rio Branco, os indicadores reduziram em 81,82%
durante o mesmo período. Já
quando comparados entre 1º de
janeiro e 10 de outubro de 2017,
com o mesmo período deste
ano, a redução é de quase 15%
em todo o Estado, e na capital é
de aproximadamente 22%.
Com quase cem dias de
operações constantes, as forças de segurança permanecem diuturnamente nas ruas
no combate firme à criminalidade. A Polícia Militar segue
com a Operação Rondas nos
Bairros, realizada principalmente nas regiões de maior
incidência de crimes apontadas pela Análise Criminal.
“Essa redução é resultado do intenso trabalho das
nossas forças policiais. São
ações que fazem com que os
índices caiam significativa-
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Forças de segurança permanecem diuturnamente nas ruas em combate à criminalidade

mente. Nossas instituições
estão de parabéns pelas suas
ações. Precisamos continuar
com o trabalho nas ruas dando apoio às Polícias Militar e
Civil para que possamos continuar colhendo essa diminuição dos índices”, destaca o
secretário de Segurança Pública Vanderlei Thomas.
REFORÇO
Recentemente a

Segu-

rança Pública ganhou mais
um reforço com a criação
do Grupamento de Rondas
Ostensivas Motorizadas (Rotam), da PM. Agora, o Rotam
se une à Companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), trabalhando
no policiamento motorizado,
o que confere às ações maior
agilidade e eficiência no trabalho diário de policiamento.
O grupamento é composto

por 38 policiais militares recém-formados na Instrução
de Nivelamento de Conhecimento (INC) da Força Nacional e tem base no 3º BPM, localizado no bairro Sobral, em
Rio Branco. Além de cumprir
seu papel de reforçar o policiamento na região, o Rotam
também estenderá suas atividades para outros bairros da
capital acreana. (Sandro de
Brito / Assessoria Sesp)

MP/AC pede investigação e providências
sobre atropelamento de morador de rua
O atropelamento de um
morador de rua, na semana
passada, enquanto dormia nas
dependências da Universidade Federal do Acre (Ufac),
em Rio Branco, motivou o
pedido de investigação e providências feito pelo Ministério Público do Estado (MP/
AC) ao Ministério Público
Federal (MPF) e Secretaria
de Estado da Polícia Civil.
No dia seguinte ao crime, a procuradora de Justiça
Patrícia de Amorim Rêgo,
coordenadora do Núcleo de
Apoio ao Atendimento Psicossocial (Natera), enviou
ofício ao secretário Carlos
Flávio Portela, solicitando a
imediata instauração de inquérito policial para investigar o caso.
O pedido de providências
também foi encaminhado à
procuradora-chefe substituta
e procuradora dos Direitos

do Cidadão do Ministério
Público Federal (MPF), Luciana de Miguel Cardoso,
para que adote as medidas
que julgar necessárias diante
do ocorrido.
Segundo a imprensa, testemunhas disseram ter visto
um veículo de cor branca e
placa QNE 6610, subindo a
calçada e entrando no quiosque onde dormia Ivanildo
Barata da Silva, que possui
transtornos mentais e é usuário abusivo de drogas.
Uma equipe do Natera
acompanha o caso e esteve
na Unidade de Pronto Atendimento para averiguar o boletim de entrada e as condições
clínicas da vítima, que também foi atendida no Hospital
de Urgência e Emergência de
Rio Branco (Huerb), tendo
recebido alta no fim de semana. (Kelle Souza, Agência de
Notícias do MP/AC)
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Morador de rua foi atropelado enquanto dormia

Polícia Civil cumpre mandados de busca e
prende oito pessoas em Senador Guiomard
A Polícia Civil, por meio
da Delegacia Geral do município de Senador Guiomard
deflagrou nas primeiras horas
desta quinta-feira, 11, ação
de cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão.
A operação visa combater
crimes de tráfico de drogas,
porte ilegal de armas de fogo
e a identificação de membros
de organizações criminosas
que agem no cometimento de
outros delitos.
“Várias operações policiais estão sendo desencadeadas em municípios do
Estado. Foram 30 dias de in-

vestigações que identificaram
alvos que estariam praticando a venda de entorpecentes
e na manhã de hoje logramos
êxito em prender essas pessoas”, explicou delegado Marcos Cabral.
Durante a ação policial, oito
pessoas foram presas e quatro
armas de fogo apreendidas.
REDUÇÃO DE
HOMICÍDIOS
O trabalho contínuo das
forças de segurança tem resultado na redução de homicídios em todo o Acre. Dados divulgados pelo setor de

Análise Criminal referentes
ao mês de setembro, apontam que o número de homicídios caiu quase 53% nas
22 cidades, durante o último
mês, quando comparado ao
mesmo período de 2017. Já
em Rio Branco, essa redução
foi de 51%.
Já quando comparados os
meses de janeiro a setembro
de 2017 com o mesmo período deste ano, a redução é de
quase 15% em todo o Estado,
e na capital é de aproximadamente 22%.
Com quase 100 dias de
operações sucessivas, as

forças de segurança permanecem diuturnamente nas
ruas no combate firme à criminalidade.
A Polícia Civil e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) continuam
com a Operação Visibilidade
todas as tardes e noites nas
ruas da capital, sob a coordenação do Sisp.
Já a Polícia Militar segue
com a Operação Rondas nos
Bairros, realizada principalmente nas regiões de maior
incidência de crimes apontadas
pela Análise Criminal. (Sandro
de Brito/ Assessoria Sesp)

Pela terceira noite consecutiva, bandidos
trocam tiros em bairro do interior
A guerra entre grupos criminosos no Conjunto Mâncio Lima, em
Cruzeiro do Sul, interior do Acre,
está deixando a população de alguns bairros apavorada. Durante
esta semana, os bandidos entraram em confronto por três noites
consecutivas. Na quarta-feira, 10,
houve mais uma troca de tiros.
Os moradores do conjunto,
desde a segunda, 8, afirmam que
vivem momentos de pânico. De
acordo com a polícia, homens
armados invadem o bairro na tentativa de executar integrantes de
uma facção que controla as ações
de criminosos no local.
Na noite de quarta-feira, 9, a
PM foi acionada mais uma vez
para atender o chamado de um mo-

rador que se sentiu ameaçado ao
presenciar os disparos em uma rua
do bairro. Com a presença da polícia, os bandidos fugiram atirando.
Não houve feridos no confronto.
De acordo com o comandante
da PM, major Evandro Bezerra,
os policiais ainda ouviram alguns
disparos, mas não conseguiram
prender ninguém.
“Recebemos informação do
confronto, fomos para o local na
perspectiva de prender alguns infratores. Eles se movimentaram
com a presença da polícia e efetuaram alguns disparos. Por ser no
período noturno e, devido à dificuldade do terreno, não conseguimos prendê-los”, disse Bezerra.
Ainda na segunda, 8, os ban-

didos tentaram matar um homem
acusado de integrar uma facção e
efetuaram vários disparos contra a
casa dele. No dia seguinte, o bandido que foi atacado e seus comparsas foram até a casa do líder
do grupo que controla as ações
criminosas no conjunto e trocou
tiros com outros criminosos. Na
terça, 9, a polícia conseguiu prender quatro envolvidos no confronto entre as facções.
Mesmo diante do fogo cruzado, os moradores do Conjunto
Mâncio Lima se negam a denunciar os criminosos. A maioria revela que tem medo, mas prefere
ficar calada para não correr risco
de ser identificada e passar a ser
perseguida. Alguns até negam

que a guerra entre os bandidos coloque em risco os moradores. “A
briga é entre eles, não fazem nada
com a gente, se não nos metermos
no meio”, afirma um morador.
O comandante disse que a PM
tem um mapa da violência em
Cruzeiro do Sul e garantiu que o
policiamento ostensivo foi intensificado no local.
“Logicamente que temos outras demandas. A Polícia Militar
age com um planejamento macro,
mas quando tem lugar que foge
da normalidade, a gente direciona todo nosso poder de operação
para o local. Vamos manter nossas
ações para prendermos essas pessoas”, garantiu. (Mazinho Rogério / Do G1 AC)

