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Governo do Estado investiu mais de R$ 5 milhões com UTI Aérea em 2017 PÁGINA 4

ACREANOS ESTÃO ANSIOSOS PARA 
ESTREIA DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

BRUNA MELLO

A Seleção Brasileira es-
treia na Copa do Mundo 2018 
neste domingo, às 15 horas 
(de Brasília), contra o time da 
Suíça. As duas seleções se en-
frentaram apenas uma vez na 
história dos Mundiais, tam-
bém em um jogo válido pela 
fase de grupo. Foi em 1950, 
no estádio Pacaembu, em São 
Paulo, e o duelo terminou em-
patado em 2 a 2. Mas, desta 
vez os acreanos torcem que o 
resultado seja diferente. To-
dos confiantes na vitória da 
seleção brasileira. PÁG. 6

BRUNA LOPES

O reajuste da tarifa da 
passagem de ônibus em Rio 
Branco será praticado após 
a conclusão da análise da 
planilha que fundamenta o 
reajuste, é a recomendação 
feita pelo Ministério Público 
do Acre (MP-AC). O aumen-
to da passagem foi proposto 
pelo Conselho Tarifário de 
Rio Branco durante reunião 
no último dia 5. Para justifi-
car a revogação, a publica-
ção cita a alteração sobre o 
acordo entre governo federal 
e caminhoneiros, que redu-
ziu o preço do óleo diesel e 
também a não substituição da 
planilha no portal da transpa-
rência. PÁG. 5

Prefeita de Rio Branco segue 
recomendação do MP-AC em relação 
ao reajuste da tarifa de ônibus

A seleção brasileira estreia na Copa neste domingo, 17, contra o tima da Suíça; As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais

 

O aumento da passagem foi proposto pelo Conselho Tarifário de Rio Branco durante reunião no último dia 5

BRUNA LOPES

Por conta de um tipo de 
câncer na perna direita, a 
vida da enfermeira acrea-
na, Michelle Michels, 27 
anos, mudou radicalmente 
desde março. Para iniciar o 
tratamento, ela e o marido 
se mudaram para Barretos, 

Governo comemora os 56 anos do Estado do 
Acre com troca da bandeira e homenagens

A histórica Gameleira, às mar-
gens do Rio Acre, foi palco na tar-
de de sexta-feira, 15, das comemo-
rações do aniversário de 56 anos 
da elevação do Acre a categoria de 
Estado no Brasil. Antes Território 
após a Revolução Acreana, o Acre 
só se tornou Estado em 1962, quan-
do a lei federal 4.070 foi sanciona-
da. O governador Tião Viana e a 
vice Nazareth Araújo abriram as 
comemorações em revista às tro-
pas da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros. Em seguida, fizeram 
a já tradicional troca da bandeira 
do mastro da Gameleira, um dos 
maiores símbolos do Acre. PÁG. 4O governador Tião Viana e a vice Nazareth Araújo abriram as comemorações

MARCELA JANSEN

Dando início a uma sé-
rie de reportagens com os 
pré-candidatos a deputa-
do estadual, a equipe do 
jornal A Gazeta bateu um 
papo nesta semana com o 

Vereador Roberto Duarte 
fala sobre pré-candidatura 
a deputado estadual 

emedebista Roberto Du-
arte. Vereador da capital 
acreana, Roberto frisou que 
a decisão de participar do 
pleito de 2018 surgiu após 
verificar que suas ações já 
ultrapassavam os limites de 
Rio Branco. PÁG. 3Roberto Duarte tem atuado em outros municípios do Acre

Marechal 
Thaumaturgo 
não registra 
homicídios 
há três anos
PÁG. 7

Para ajudar a pagar 
despesas, familiares 
vendem rifa para 
enfermeira acreana 
que trata de câncer 

interior de São Paulo. Para 
ajudar nas despesas, fami-
liares e amigos estão fa-
zendo uma rifa com diver-
sos prêmios. O sorteio está 
marcado para o próximo dia 
14 de julho, às 19 horas, na 
Igreja Batista do Bosque, 
em Rio Branco. PÁG. 5

O sorteio está marcado para o próximo dia 14 de julho

Homem tenta fugir de barreira policial, capota 
veículo e morre em rodovia no Acre PÁG. 7
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