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Candidatos ao Mister Acre Universo são apresentados hoje no shopping PÁG. 5

Espaço será uma opção para as famílias acreanas de diversão, com muita segurança e claro, espaço infantil, além de várias opções de culinárias e bebidas

Governador e chefe da Casa Civil prestigiaram evento da Guarda Mirim, em Cruzeiro do Sul
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Rio Branco ganhará a 
partir deste sábado, 18, 
um espaço gastronômico 
inovador e com muita co-
modidade paras as famí-
lias acreanas. É o Santinni 
Food Park. Localizado nas 
proximidades do Araújo 
Mix, na Alameda Brasil, 
o empreendimento reú-
ne o que há de melhor na 

culinária acreana. O espa-
ço terá o conceito de boa 
comida em um ambiente 
descontraído, ideal para 
encontros com amigos e 
programas em família. O 
empreendimento estará 
aberto, das 17h às 23h, to-
dos os dias. O espaço terá 
também um cantinho espe-
cial para crianças. PÁG. 5

Santinni Food 
Park inaugura em 
Rio Branco amanhã

DA REDAÇÃO

O governador Tião Via-
na teve agenda cheia em 
Cruzeiro do Sul. Na ma-
nhã desta quinta-feira, 16, 
ele participou da entrega 
de 390 títulos de regulari-
zação fundiários para fa-
mílias em quatro conjuntos 
habitacionais. Tião Viana 

também assinou o decreto 
para a criação do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope) no Juruá. A medida 
visa atender a um pedido 
da corporação. Este é um 
novo meio de enfrenta-
mento ao crime e controle 
da ordem, formando uma 
equipe especializada para 
situações extremas. PÁG. 6

Tião Viana assina 
decreto de criação 
do Bope no Juruá

BRUNA MELLO

Depois de 10 dias do 
início da campanha de va-
cinação contra sarampo e 
poliomielite, a cobertura 
vacinal ainda é baixa. Se-

gundo dados da Secretaria 
de Saúde, apenas 14,26% 
do público-alvo da imu-
nização contra sarampo e 
14,15% da contra pólio foi 
vacinado no Acre. A ação 
segue até o dia 31 des-

te mês. A enfermeira da 
equipe técnica do setor 
de Imunização, Núbia 
Campos, frisou o quanto 
é importante imunizar as 
crianças contra as duas 
doenças. Sobre a polê-

mica das reações supos-
tamente causadas por 
outra vacina, a do HPV, 
no Acre, Núbia reforça 
que elas são diferentes, 
começando pelo públi-
co-alvo. PÁG. 5

Enfermeira alerta para as
diferenças de vacinas de 
pólio/sarampo e a de HPV

O Ministério Público 
instaurou um procedimen-
to investigatório criminal 
para averiguar prática de 
crime em licitações públi-
cas supostamente come-
tidas pelo prefeito André 

Luiz Maia, de Senador 
Guiomard. A portaria foi 
publicada na edição de se-
gunda-feira, 13, do Diário 
Eletrônico do MP/AC. O 
advogado Wellington Sil-
va, da defesa do prefeito 

André Maia, informou que 
o prefeito nega as acusa-
ções e que as denúncias 
tratam de uma questão po-
lítico-partidária. Ele frisou 
que Maia repudia as pesso-
as utilizarem de tanta má 

fé na política. A denúncia 
chegou à Procuradoria 
Especializada no dia 7 de 
julho deste ano. A portaria 
determina o prazo de 90 
dias para a conclusão das 
investigações. PÁG. 7

MP investiga denúncia contra o prefeito do Quinari

PÁGINA 7

Estudantes 
clamam justiça 
por jovens 
que morreram 
após sair da 
Expoacre

Operações 
já removeram 
mais de 29 
mil toneladas 
de entulhos 
na Capital

PÁGINA 5


