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A UNIÃO ENTRE OS VALORES HISTÓRICOS 
E O FUTURO INÉDITO. 

O Acre é único. Seja pelas suas riquezas naturais ainda intocadas, 

pela sua localização, pelo seu povo ou mesmo pela sua história. 

Resgatar esse DNA é mais que uma obrigação governamental: 

é promover o reencontro de um povo com suas raízes. 



O Acre é maior que políticos, partidos ou correntes. 

A adoção do Brasão Oficial do Estado promove a valorização 

de um Acre soberano, pertencente apenas ao seu cidadão. 

Também permite que a sociedade conheça, admire, preserve 

e valorize as marcas que simbolizam a sua identidade como povo. 

Além disso, o uso do Brasão oferece à administração o traço 

de impessoalidade e respeito a coisa pública. 



CONHECENDO NOSSA HISTÓRIA, 
PROJETANDO NOSSO AMANHÃ.





O Brasão do Acre é um dos símbolos oficiais do estado com o 

desenvolvimento inicial executado no início do século passado. Entre suas 

principais referências está a Queda da Bastilha, representada pelo boné 

vermelho que está acima da marca para identificar os Jacobinos. Possui 

ainda dois ramos de café e tabaco, entrelaçadas por espadas de punho 

que ilustram a força e a disposição em defender sua terra. No centro do 

escudo, um leopardo simboliza a ferocidade, agilidade e a força. Atrás do 

animal, uma seringueira representa a riqueza acreana. 

A inscrição do latim NEC LUCEO PLURIBUS IMPAR, diz respeito a 

expressão “Não Inferior a Muitas Estrelas”, outra referência ao estado 

francês através da figura do Rei Sol Luis XIV. 

A obrigatoriedade da adoção do símbolo foi pela Lei Estadual 1.173, 

assinada pelo governador Orleir Cameli. 

Dessa forma, a volta da utilização do Brasão Oficial, é um resgate de 

nossas origens, a retomada da valorização de nossa história e confiança 

no amanhã. 



POSICIONAMENTO É 
DIZER DE MODO CLARO E 
MEMORÁVEL QUAL É O
SENTIDO DESSE GOVERNO.



POSICIONAMENTO É 
DIZER DE MODO CLARO E 
MEMORÁVEL QUAL É O
SENTIDO DESSE GOVERNO.



VISÃO
Concepção, revelação, entendimento, projeção, iluminação, 

percepção, alcance, vista, interpretação, recriação. 



DE  FUTURO.
Amanhã, horizonte, adiante, antecipação, modernidade, 

destino, fortuna, sorte.



GOVERNO
representatividade, comando, compartilhamento, 

autoridade, executor, presença do poder, atuação



DE  TODOS.
participativo, plural, democrático, social, comprometido 










































