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Saúde anuncia repasses para a compra de medicamentos pelos municípios PÁG. 5

Bombeiros capturaram uma jiboia de dois 
metros e meio na última quarta-feira; o réptil 
foi devolvido ao seu habitat natural
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Coletas no Lacen terminaram na última quarta, 20; foram feitos 4.152 exames

Controladora-geral do Município, Ada Derze, falou sobre o processo administrativo

JOSÉ PINHEIRO 
e MARCELA JANSEN

O corregedor-geral do 
Município de Rio Branco, 
Maurilho da Costa Silva, 
determinou a abertura de 
sindicância administrativa 
para apurar possíveis irre-
gularidades na Emurb. O 
objeto em questão trata, 
especificamente, a respeito 
da compra de brita. Ainda 
ontem, 21, os vereadores 
da Capital receberam a 
diretoria da empresa, para 
esclarecer as denúncias de 
corrupção. PÁG. 3

BRUNA MELLO

Somente este ano, 
o Corpo de Bombeiros 
realizou 867 capturas 
de animais no Acre. Em 
Rio Branco, foram 317 
ocorrências envolvendo 
bichos de várias espécies 
como serpentes, escor-
piões, aranhas, lacraias, 
jacarés, bicho preguiça, 
entre outros. Na quarta-
-feira, 20, os bombeiros 
capturaram uma jiboia 
de 2,5 metros de com-

primento dentro de 
um prédio público, em 
Sena Madureira. O ani-
mal, que pesava cerca 
de 12 quilos, foi solto 
em um local afastado da 
cidade. No começo des-
ta semana, uma jararaca 
de mais de um metro de 
comprimento foi encon-
trada na cozinha de uma 
residência localizada no 
bairro Jardim Europa, 
em Rio Branco. Saiba 
quais medidas tomar nes-
sa situação na PÁG. 6

Crise econômica ameaça levar 
mais uma grande empresa do Acre

JOSÉ PINHEIRO

Poucos dias após a rede 
de supermercados Gon-
çalves fechar sua filial no 
Acre, as Lojas Romera 
também podem seguir pelo 
mesmo rumo. A empresa 
passa por um processo de 
recuperação judicial desde 
2018. Especializada no seg-
mento de eletrodomésticos, 
22 lojas compõem o grupo 
no Estado. Outra empresa 
que também está em recu-
peração judicial é a Lami-
nados Triunfo. Para a Feco-
mércio/Acre, a alta carga de 
impostos, dificuldades de 
logística e o desaquecimen-
to da economia têm levado 
os empresários a buscarem 
outras praças para instala-
rem seus negócios. PÁG. 5Cenário adverso faz as Lojas Romera avaliarem possibilidade de saída do Acre

Mais de 800 animais 
silvestres já foram 
capturados este ano

O secretário municipal 
de Saúde, Oteniel Almei-
da, informou na manhã de 
ontem, 21, que, até o mo-
mento, nenhum dos exa-
mes realizados em pessoas 
que consumiram açaí nos 
últimos três meses em Rio 
Branco, deu “reagente”, 
ou seja, positivo para a 
doença de Chagas. A cole-
ta de exames terminou na 
última quarta-feira, dia 20 
Do total de 4.152 exames 
realizados no período de 4 
a 8 deste mês, 3.934 apre-
sentaram resultados “não 
reagentes” e os exames 
restantes do Laboratório 
Central do Governo do 
Estado (Lacen) ainda es-
tão em análise. PÁG. 5

Nenhum exame realizado em pessoas que consumiram 
açaí na Capital deu positivo para doença de Chagas

BRUNA MELLO

Moradores de Sena Ma-
dureira denunciaram que 
um suposto falso médico 
estaria atuando de forma 
ilegal em uma unidade de 
saúde há pelo menos cin-
co meses. Emanuel Júnior 
estaria usando o nome de 

um terapeuta, identifica-
do como Tayron Ismael 
Oliveira da Silva, que tem 
registro no CRM do Acre 
e atualmente reside na Bo-
lívia. O suposto médico 
estava atendendo no Cetro 
de Atenção Psicossocial 
(Caps), localizado no Cen-
tro do município. PÁG. 7

Falso médico teria usado 
registro de outro profissional 
por cinco meses, em Sena

Desconfiança de irregularidades na compra de 
brita causa abertura de sindicância na Emurb

Eduardo Gomes da Ro-
cha, 16 anos, foi morto 
com ao menos três disparos 
de arma de fogo. O crime 
ocorreu na Rua Rio Grande 
do Sul, Bairro Aeroporto 
Velho, em Rio Branco. O 

adolescente tinha chegado 
de Manoel Urbano com a 
família e foi visitar a na-
morada. Quando voltava 
para casa, foi abordado no 
meio da rua e baleado no 
abdômen. PÁG. 7

Adolescente de 16 anos 
é morto enquanto voltava 
da casa da namorada

PÁGINA 6

Lara Pontes 
canta sobre 
o legado de 
Chico Mendes 
em show hoje

PÁGINA 5

Ações da 
prefeitura 
reduzem 
casos de 
dengue


