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Sesc prorroga inscrições e abre mais uma vaga em processo seletivo para CZS PÁG. 4

HOJE É A GRANDE FINAL

FOTO: ACERVO PESSOAL

O pequeno Bryan Adrian 
receberá a faixa preta 
neste sábado; seu sonho 
é competir pelo Brasil 
nas Olimpíadas 2024

FOTO: SÉRGIO VALE / SECOM ACRE

Tião Viana e Marlúcia Cândida, com a prefeita Socorro Neri e a família de Herloiza A. de Oliveira
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Hoje é a grande final do Big 
Brother Brasil 18. E para tornar 
Gleci Damasceno campeã desta 
edição do programa, os acreanos 
estão fazendo verdadeiras cam-

panhas de mobilização para que 
as pessoas votem nela. Em Rio 
Branco, o clima é de jogo da Se-
leção em Copa do Mundo. Vários 
bares e restaurantes irão transmitir 
hoje a final do programa e prome-
tem internet liberada para que as 

pessoas votem para a acreana ser 
campeã. No shopping também 
será transmitida a grande final, 
assim como no Ginásio Cober-
to, na Sobral, evento organizado 
pelos amigos da Gleici. O pro-
grama começa às 20h30. PÁG. 5 

Acreanos se 
mobilizam para 
tornar Gleici 
campeã do BBB

PÁGINA 7

Dia do 
Índio é 
valorizado 
com 
educação 
no Acre

Prefeitura começa campanha de 
vacinação contra a gripe na Capital

A Secretaria de Saú-
de de Rio Branco (Sem-
sa) iniciou ontem, 18, a 
vacinação contra a gripe 
Influenza em 53 unida-
des de saúde da Capital. 

A campanha de imuniza-
ção prossegue até o dia 
1º de junho e o objetivo 
é alcançar 80 mil pesso-
as. Devem ser vacinadas 
pessoas com mais de 60 

anos, crianças com mais 
de 6 meses e menos de 5 
anos, grávidas, puérperas 
(que tiverem filhos 45 dias 
antes da vacinação), pro-
fessores, agentes peniten-

ciários, pessoas privadas 
de liberdade, portadores 
de doenças crônicas. A va-
cina age contra 3 tipos de 
vírus: a H1N1, a H3N2 e a 
Influenza tipo B. PÁG. 5

MÁRCIO SOUZA

O pequeno Bryan 
Adrian está perto de fazer 
história ao se tornar o atle-
ta mais jovem da América 
Latina a conseguir a faixa 
preta no Taekwondo, no 
próximo sábado, 21. Filho 
do mestre Levy Azeve-
do e de Simone Azevedo, 
Bryan começou a dar so-
cos e chutes com um ano 
de idade e aos três dispu-
tou seu primeiro torneio. 
Ele já tem treinos diários, 
uma rotina de atleta, mas 
alia com horas para brincar 
e fazer o que uma criança 
costuma fazer. Seu objetivo 
é disputar as Olimpíadas de 
2024, em Paris representan-
to o Brasil, e o Acre nos ta-
tames. A família sonha em 
levá-lo para competições 
pelo país para fortalecer 
sua veia de atleta. Confira 
a história dessa joia rara do 
Taekwondo na PÁG. 6

O menino prodígio do 
Taekwondo acreano

O governador Tião Via-
na entregou na manhã desta 
quarta-feira, 18, a segunda 
creche construída pelo Go-
verno na Cidade do Povo. 
Batizada de Herloizia Al-
meida de Oliveira, a uni-
dade tem capacidade para 
quase 300 crianças. Esta 
creche representa um inves-
timento total do Governo de 

mais de R$ 30 milhões em 
creches e pré-escolas em 
Rio Branco, sendo a 15ª en-
tregue durante a gestão de 
Tião Viana para a prefeitu-
ra. A prefeita Socorro Neri 
agradeceu pelo espaço, que 
vai proporcionar uma gran-
de melhoria na qualidade 
de vida dos moradores da 
Cidade do Povo. PÁG. 4

Governo entrega mais 
uma creche na Cidade do 
Povo e cede à prefeitura

PÁGINA 6

Fieac comemora 30 anos 
com Corrida do Trabalhador

Gleici lidera 
enquetes, mas ainda 
precisa de todos os 
votos possíveis para 
vencer Kaysar na 
disputa pelo prêmio 
do Big Brother Brasil 18


