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CRUZEIRO PODE IR
DO INFERNO AO CÉU
A dois pontos da zona de
rebaixamento, o Cruzeiro pode saltar
para a quarta colocação hoje, caso
vença o Grêmio por dois gols de
diferença, no Mineirão. PÁGINA 17

ÁRBITRO VIRTUAL
APITA NA RÚSSIA

Primeira vitória do Atlético fora de casa no Brasileiro tira
o time da zona de rebaixamento e alivia a pressão sobre
o desempenho nesta temporada. Em uma das melhores
apresentações da equipe na competição, a raça do grupo
e os gols de Cazares (D) e de Rafael Moura garantiram a
vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, quebrando a
invencibilidade dos paulistas no Morumbi. Na quarta-feira,
o Galo enfrentará o Sport, no Independência. PÁGINA 18

Vitória do Chile sobre Camarões por
2 a 0 e empate entre Portugal e
México por 2 a 2 foram marcados
pelo uso de vídeo para definir lances
importantes. PÁGINA 16
RODRIGO GAZZANEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

TEMER VIAJA
E VOTAÇÕES
DE REFORMA
VIRAM FOCO

AVANÇ0 NO CAMPO

Depois de enfrentar um fim de
semana turbulento, o presidente
Michel Temer embarca hoje para
a Rússia e a Noruega sob um
cenário de maior calmaria por
causa da pauta do Congresso e da
agenda do procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, que
adiou denúncia no STF. As
votações da reforma trabalhista
na Câmara e no Senado e o
feriado de São João também
devem aliviar pressão.
PÁGINA 3

Pedra chega a lavouras e destrói famílias no Norte de MG e Jequitinhonha
Se em centros urbanos o combate à droga parece não ter fim, como mostrou o Estado de Minas na edição de ontem, em áreas
rurais o flagelo do crack tem elevado o sofrimento de moradores de cidades que já convivem com altas taxas de desemprego,
pobreza e seca. A expansão da pedra entre quem trabalha na colheita em municípios como Jaíba e Janaúba preocupa agentes da
saúde e da segurança. “Perdi oportunidades de emprego, pois as pessoas não confiavam mais em mim”, relata lavrador de
37 anos que tenta se livrar do vício. Escassez de locais especializados no tratamento de dependentes eleva o sofrimento.
PÁGINAS 13 E 14

EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS

EDITORIAL
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“O Brasil deve dizer não a
todos que, em nome de
interesses suspeitos ou
francamente escusos, decidem
ignorar – e atropelar –
a sua Carta Magna.
Recorrer às arbitrariedades
para pisar na Constituição é
pôr em risco o Estado
Democrático de Direito.”
PÁGINA 6

DANIEL BIANCHINI/DIVULGAÇÃO

Literatura e
memórias

ELEIÇÕES

EMPRESÁRIOS REDOBRAM
CAUTELA SOBRE DOAÇÕES
Proibidos por lei de contribuir como
pessoas jurídicas, representantes
do setor industrial mineiro dizem
não estar dispostos a doar nem
mesmo como pessoas físicas.
PÁGINA 2

O PLANALTO DOS CARROS NA 262

Mais de 16 mil veículos recolhidos por seguradoras e financeiras ou batidos aguardam compradores às margens da rodovia, em Juatuba,
próximo ao trevo para Florestal, na Grande BH. A quantidade de carros e caminhões chama a atenção de quem passa na BR. O Palácio dos
Leilões, dono do terreno (acima), disse que a área passou a concentrar as atividades da empresa, o que explica o grande volume.
PÁGINA 8

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Chamas devastam
região portuguesa
Incêndio florestal que começou no sábado
matou ao menos 61 pessoas e feriu 54 em
Leiria, no Centro de Portugal. A tormenta
de fogo já é considerada uma das piores
tragédias do país em 50 anos. A maioria das
vítimas morreu carbonizada em estradas,
dentro de seus carros (E). PÁGINA 11

O produtor cultural mineiro
Afonso Borges (acima),
criador do projeto Sempre
um Papo, lança hoje à noite,
no Mercado Distrital do
Cruzeiro, seu primeiro livro
de contos: Olhos de carvão.
CAPA

TERROR NA COLÔMBIA
ATENTADO EM SHOPPING DE
BOGOTÁ MATA TRÊS MULHERES

PÁGINA 11

AGROPECUÁRIO
PLANTIO DE PEPINO GERA
RENDA NO NORTE DE MINAS
PÁGINA 12

FUGA E PERSEGUIÇÃO
SEIS ADOLESCENTES ROUBAM
CARRO E SÃO DETIDOS EM BH
PÁGINA 16
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