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Lula afirma que vai “comprar
briga” para voltar a ser presidente
MARCELA JANSEN

Acreana cria conta
em rede social para
mostrar rotina de filho
com síndromes raras
BRUNA MELLO

Diagnosticado com Síndrome de Moebius e variação de Dandy Walker, o
pequeno Rafael Henrique,
de 1 ano e 2 meses, tem
feito sucesso no Instagram
@fantasticomundodorafa com suas fotos fofas. A
ideia de criar um perfil na
rede social foi da mãe dele,
a arquiteta Diana Bastos,
27 anos, após uma campanha para arrecadar fundos
para a compra de um aparelho que monitora a satu-

ração de oxigênio e os batimentos cardíacos no valor de aproximadamente
R$ 20 mil. Inicialmente, ela
desejava criar um blog,
mas sem saber se conseguiria mantê-lo atualizado,
preferiu a rede social Instagram. O feedback dos
seguidores é imediato. A
mãe costuma receber mensagens de apoio e agradecimento pelo fato de compartilhar um pouco da rotina da família. Conheça a
emocionante história dessa família na PÁG. 5

Governo inaugura
delegacia modelo
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Casal Diana e Henrique reportam como é a vida junto ao pequeno Rafael, de 1 ano

O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, falou
ontem pela primeira vez
sobre a sentença do juiz
Sérgio Moro, que o condenou a nove anos e seis
meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro. Lula
voltou a negar que fosse
dono de um apartamento
triplex e disse que recorrerá da decisão em todas as
instâncias. Para o ex-presidente, o juiz tomou uma decisão contra ele baseada em
fatos políticos, e não no conteúdo que consta nos autos
dos processos. Lula disse ainda que vai reivindicar o direito de ser o postulante à Presidência da República em
2018 e que está no “jogo”.
PÁG. 3 e Editorial PÁG. 2

Com LDO aprovada,
orçamento para 2018 será
de R$ 5,1 bilhões no Acre
Na manhã desta quintafeira, 13, os deputados estaduais votaram e aprovaram mais de 50 matérias em
pauta. Dentre elas está a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem

como finalidade determinar
como será elaborada a Lei
Orçamentária
Anual
(LOA), ou seja, o orçamento do Estado para o
ano de 2018. A matéria,
que prevê uma redução de

R$ 575 milhões no orçamento de 2018 em relação
ao deste ano, foi aprovada
por unanimidade pelos deputados estaduais após ser
discutida pelos membros
da Comissão de Constitui-

Governador Tião Viana pede apoio
à Receita Federal no funcionamento

internacional do Aeroporto de Rio Branco
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em Sena Madureira
mento Econômico e Social
(BNDES). A nova delegacia
ganhará reforço no efetivo
policial com a contratação de
peritos, agentes, escrivães e
delegados, por meio dos
concursos públicos para a
instituição já realizados pelo
Governo do Estado. PÁG. 4
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A governadora em exercício
Nazareth Araújo entregou nesta quinta-feira, 13, a obra de
reforma e ampliação da Delegacia-geral de Sena Madureira. Os investimentos foram da
ordem de R$ 1.159.188,74,
oriundos de recurso próprio e do
Banco Nacional de Desenvolvi-

Tião Viana, durante vistoria às obras do aeroporto, em dezembro de 2016

Nazaré Araújo e Emylson participaram de inauguração

Saúde amplia e meninos de
11 a 15 anos incompletos
podem ser vacinados
contra HPV
PÁGINA 5

ção, Justiça e Redação
(CCJR) e da Comissão de
Orçamento e Finanças
(COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Para
2018, o orçamento será de
R$ 5,1 bilhões. PÁG. 3

O governador Tião Viana esteve em Brasília nesta quinta-feira, 13, onde se
reuniu com o secretário da
Receita Federal, Jorge
Antonio Rachid, para tratar do alfandegamento do
Aeroporto de Rio Branco,
a fim de que ele possa atuar em caráter internacional.
Para que esse status se
concretize, é necessária a
presença de órgãos em
atuações específicas como
a Polícia Federal, a Infraero, o Ministério da Agricultura e a própria Receita Federal. E as notícias
foram positivas. Rachid sinalizou ao governador
Tião Viana o apoio da
Receita Federal, a princípio com uma atuação
no aeroporto por dois
dias na semana para voos
internacionais. PÁG. 4

Rio Branco apresenta programação
de férias em julho para as crianças
BRUNA LOPES

Julho é o mês de férias da
criançada e nada melhor para
os pais do que ficar por dentro das programações neste

período. Uma boa opção é o
curso de mini masterchefe que
o Atelier das Gostosuras
está oferecendo. As crianças
vão aprender receitas de cupcake, biscoito, bolo decora-

do e brigadeiros de uma forma bem divertida. A Biblioteca Pública também é outra
boa pedida, pois apresenta o
mundo lúdico da literatura às
crianças. Essa pausa do ca-

lendário escolar é o momento
ideal para uma série de atividades recreativas nas Unidades do Serviço Social do Comercio (Sesc) no Acre. Essas
e outras opções na PÁG. 6

