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Matheus ganhou título de Mister Popularidade por curtidas em redes sociais; Kailane desfilou para júri técnico no Miss Brasil. Final será sábado

BRUNA MELLO
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Tião Viana andou junto com a população para avaliar as obras de pavimentação nas ruas do município

O Concurso Nacional de
Beleza 2017 foi disputado no
sábado, 12, em Angra dos
Reis/RJ. O acreano Matheus
Borges, 22 anos, natural de
Cruzeiro do Sul, concorreu
ao título de Mister Brasil
2017 pela primeira vez e fi-
cou entre os ‘Top 20’. Ele foi
eleito Mister Popularidade.
Já Kailane Amorim busca um
resultado positivo no Miss
Brasil Be Emotion 2017. Na
segunda-feira, 14, ela desfi-
lou para o júri técnico. A final
do concurso que ocorre nes-
te sábado, 19, na Ilha Bela,
em São Paulo. PÁG. 6

O governador Tião Viana
visitou, na tarde desta segun-
da-feira, 14, o município de
Porto Walter. Ao caminhar
pelas ruas da região, ele pode
acompanhar as mudanças no

Governo aponta que R$ 34 milhões já foram investidos
em obras de infraestrutura em Porto Walter

local de difícil acesso. De
acordo com o governador,
R$ 34 milhões foram investi-
dos na cidade. As obras em
Porto Walter fazem parte do
Programa de Saneamento Am-

Gabriel Monteiro Mape-
ano, 18 anos, e Diego da Sil-
va Vieira, 25 anos, foram
presos, nesta terça-feira, dia

Homem confessa ter matado
pai de diretor de presídio

15, nos bairros São Fran-
cisco e El Dourado, respec-
tivamente. Eles são acusa-
dos de estarem envolvidos
na morte de Artemildo Cu-
nha, 55 anos, pai do diretor

de um dos presídios do
Acre e também de um agen-
te penitenciário. A Polícia
Civil também apreendeu
uma arma calibre 38, muni-
ção e uma quantidade dro-

gas. O delegado responsá-
vel pelo caso, Remulo Di-
niz, conta que o jovem de
18 anos, Mapeano, confes-
sou o crime e admitiu ser o
autor dos disparos. PÁG. 7

Matheus
Borges
conquista
título de Mister
Popularidade
em concurso
nacional
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O baixo nível do Rio
Madeira, na região do Dis-
trito do Abunã, em Ron-
dônia, ganhou repercussão
no país e a notícia tem as-
sustado os caminhoneiros
que fazem frete para o
Acre. De acordo com o
Sindicato das Empresas
de Logísticas e Transpor-
tes de Cargas do Estado
(Setacre), esses trabalha-
dores, além de quase
dobrar o preço do frete,
estão evitando vir para o
Estado, com receio de

Devido à seca
do Rio Madeira,
caminhoneiros
aumentam frete e
evitam vir ao Acre

que o rio seque ainda
mais e  fiquem presos
no local. O Rio Madei-
ra corta a BR-364, que
é a única via terrestre
que liga o Acre ao res-
tante do país. Com mais
quatro balsas em ope-
ração, as filas para re-
alizar a travessia do
manancial já não são
mais problema, garante
a presidente do Seta-
cre, Nazaré Cunha.
Contudo, o receio dos
caminhoneiros pode
causar prejuízos. PÁG.
5 e Editorial PAG. 2

Repercussão pela seca deixou caminhoneiros
receosos de virem ao Acre e ficarem ‘ilhados’

BRUNA MELLO

    A situação na travessia do
Abunã segue próxima do normal
com o adicional de 4 balsas.
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O Acre registrou 371 fo-
cos de calor somente no mês
de agosto. Com base nos le-
vantamentos realizados pela
coordenação da Defesa Ci-

Acre pode decretar situação de emergência por estiagem
vil Estadual e pelo Instituto
de Mudanças Climáticas
(IMC), o Governo estuda
decretar situação de emer-
gência em virtude do severo

período de estiagem. O Mi-
nistério Público Estadual e as
federações de Agricultura e
Indústria devem ser convida-
dos a integrar a força-tarefa

contra as queimadas e o des-
matamento. Enquanto isso, o
trabalho de controle segue no
monitoramento das áreas
mais críticas. PÁG. 5
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biental e Inclusão Socioeco-
nômica do Acre (Proser) exe-
cutadas pelo Departamento
de Pavimentação e Sanea-
mento do Acre (Depasa). Ao
final, serão 16 km de ruas

pavimentadas, com redes de
distribuição de água e coleta
de esgoto, totalizando quase
100% de cobertura da cida-
de, com distribuição de água
24 horas por dia. PÁG. 4


