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O MESTRE
DAS CORES

ELE QUER
TRABALHAR

Há um ano e meio
desempregado, Toninho
Cerezo diz em entrevista
ao EM que deseja voltar
a dirigir uma equipe.
Sem espaço no Brasil,
admite trabalhar de
novo no exterior.
PÁGINA 18

NO RITMO
DO SAMBA

Raro acervo de imagens
e documentação feitas
entre 1938 e 1954 por
Robert Capa, um
dos maiores
fotojornalistas da
história, faz parte de
exposição no Rio.

De hoje a domingo, Belo
Horizonte recebe Moacyr
Luz, Noca da Portela e
Alfredo Del-Penho,
três gerações de bambas,
para shows que
celebram a tradição e a
renovação do samba.

PÁGINAS 2 E 3

CAPA

FEBRE AMARELA

PRODUÇÃO DE
VACINAS NO LIMITE
Por causa do surto de febre amarela no Brasil, sobretudo em Minas, o laboratório Bio-Manguinhos, da Fundação Osvaldo Cruz,
único fornecedor do imunizante contra a doença para a rede pública do país, trabalha a plena capacidade e suspendeu a
exportação do medicamento. A produção, que era de 2 a 3 milhões de doses da vacina por mês, saltou para 9 milhões mensais, o
máximo possível. “Passamos a trabalhar sábado e domingo. É um trabalho de sete dias por semana, durante 24 horas por dia”,
admite o vice-diretor de Produção do laboratório, Antônio Barbosa. O Bio-Manguinhos também teve de alterar o planejamento
de fabricação de outros imunizantes, adiando, por exemplo, a entrega de lotes da vacina tríplice viral. Graças ao esforço, até 8 de
fevereiro foram entregues ao Ministério da Saúde 21 milhões de doses da vacina, quantidade maior do que a dos anos inteiros de
2015 (19,1 milhões) e de 2016 (16,3 milhões). Apesar do sufoco, Barbosa acredita que toda a demanda será atendida, desde que o
surto não se alastre. O número de mortes confirmadas pela febre amarela em Minas subiu de 75 para 76 e há 93 em investigação.

Reportagem especial, que
você confere em vídeo no
Em.com.br, mostra como
a devastação da mata
atlântica e o descuido na
vacinação estão ligados
ao ressurgimento de
casos de febre amarela.
PÁGINA 12

PÁGINA 13

FGTS PODE FINANCIAR IMÓVEL DE ATÉ R$ 1,5 MI

GOVERNO FEDERAL ELEVA VALOR DO BEM A SER COMPRADO COM RECURSOS DO FUNDO, INCLUSIVE DAS CONTAS INATIVAS, PARA AQUECER O MERCADO IMOBILIÁRIO
PÁGINA 8
EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS

SISU 2017

Sem benefício,
nenhum cotista
iria para UFMG

BEBEU, ACELEROU
E MATOU NA
CONTRAMÃO.

Pela primeira vez desde a
implantação da Lei das Cotas, há
cinco anos, a nota de corte
(pontuação mínima para
aprovação) dos alunos incluídos na
política compensatória foi menor
do que a da livre concorrência em
todos os cursos da UFMG. Ou seja,
se não fosse o incentivo, nenhum
estudante beneficiado por ser
oriundo do ensino público, de baixa
renda, negro, pardo ou indígena
entraria na universidade mais
disputada do país. PÁGINA 15

Nove anos após matar o empresário
Fernando Paganelli, de 59 anos, em
acidente na Avenida Raja Gabaglia,
Gustavo Henrique Oliveira Bittencourt
(foto) foi condenado ontem a 6 anos e
três meses por homicídio com dolo
eventual em regime semiaberto. A vítima
dirigia para ir ao trabalho e foi atingida
de frente pelo carro de Gustavo, que
voltava de uma festa. Ele poderá recorrer
da pena em liberdade. PÁGINA 14

TRE-MG

PARTIDO DA MULHER PUNIDO
POR NÃO DAR ESPAÇO A ELAS
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O Partido da Mulher Brasileira
(PMB) foi multado e teve parte de
suas inserções de TV cassadas por
não dar o tempo mínimo exigido
à divulgação da participação
política feminina. PÁGINA 4

CAFEZINHO... DO VIETNÃ
Liberação pelo Ministério da Agricultura – que depende de aval
da Câmara de Comércio Exterior – da importação de café
vietnamita é fortemente criticada em Minas, maior produtor
nacional do grão. Além da falta de necessidade, o governo
estadual alerta para o risco da introdução de pragas. PÁGINA 9

MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
SENADO DEVOLVE O PACOTE E
CÂMARA NÃO SABE QUE FAZER

Financie
seu curso
sem juros*

Transﬁra
seu curso
no dia**

9h às 17h
Campus Estoril
Rua Líbero Leone, 259 | Buritis

PÁGINA 3

PROPINA EM BELO MONTE
PF INVESTIGA FILHO DE LOBÃO
EM AÇÃO LIGADA À LAVA-JATO

Saiba mais em unibh.br/feira
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