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MELHOR PARA O VISITANTE

O Atlético sofreu no primeiro tempo, saiu atrás no placar, mas contou com gols de Fred e Elias (E) para fazer 2 a 1 sobre o
lanterna Atlético-GO fora de casa. Com a vitória, o time chegou aos 20 pontos e voltou a se aproximar da zona de
classificação para a Libertadores. No Mineirão, o Cruzeiro ficou no empate com o Flamengo, também depois de começar perdendo.
Sassá (D) marcou o gol que garantiu o 1 a 1 e deixou a a equipe com 21 pontos, perto do G-6. Na próxima rodada, o Galo
enfrenta o Bahia no Independência, na quarta-feira. A Raposa encara o Fluminense, quinta-feira, no Rio. PÁGINAS 17 E 18

Vitória contra Marin Cilic garantiu a 8ª taça em
Wimbledon a Roger Federer, agora recordista de
títulos em Londres. “Espero que não seja meu
último jogo aqui”, disse no fim da partida.
● Família de Marcelo Melo vibra com título
nas duplas, relembra carreira e aguarda
volta do mineiro para celebrar. PÁGINA 16

FAROESTE À MINEIRA

Quadrilhas aproveitam fraca vigilância e facilidade de fuga para atacar em várias regiões do estado
Ataques a bancos como o ocorrido em Santa
Margarida (Zona da Mata) na semana
passada, que terminou com um policial e
um vigilante mortos, voltaram a desafiar
autoridades e a chamar a atenção para a
atuação de quadrilhas de Minas e de outros
estados. Ladrões em bandos organizados já
agiram quase 100 vezes este ano em Minas
contra bancos, agências dos Correios e caixas
eletrônicos e, em muitos dos casos, houve
uso de armamento pesado e tentativa de
intimidar agentes de segurança. A
facilidade de obter armas, o baixo efetivo
nas cidades atacadas e a grande
quantidade de rotas de fuga são razões
apontadas para o alto número de assaltos.

LUIZ RIBEIRO/EM/DA PRESS

PM mostra marcas de disparos em batalhão feitos por ladrões em Grão Mogol

“Eles (bandidos) se sentem confortáveis”,
avalia o presidente da Associação dos Praças,
Policiais e Bombeiros Militares de Minas,
sargento Marco Bahia. Em cidades atacadas,
o clima é de medo. “Estamos aterrorizados”,
afirma Benedito Souza, vizinho de uma
agência roubada em Grão Mogol (Norte de
Minas), com direito a tiros disparados por
ladrões contra o batalhão da Polícia Militar.
Força-tarefa coordenada pela Secretaria de
Segurança (Sesp) Pública discute ações
conjuntas e operações preventivas. A PM
diz trabalhar no aumento do efetivo, de
viaturas e de armamentos. Ontem, o quarto
suspeito de participar do ataque em Santa
Margarida foi preso.
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VEÍCULOS

Carro ‘fácil’
para motorista
de aplicativo
Concessionárias de BH ampliam
vendas ao oferecer descontos
e financiamento de até 100%
do valor do automóvel para
interessados em trabalhar para
empresas como Uber ou Cabify.
PÁGINA 9

DIA DE PLEBISCITO
VENEZUELA: ATAQUE A TIROS
MATA AO MENOS UMA PESSOA

PREFEITO
NA PARADA

Quase 100 mil pessoas, segundo
organizadores, participaram da
20ª Parada do Orgulho LGBT de BH e
pediram menos discriminação e mais
políticas públicas. Primeiro prefeito a
comparecer, Alexandre Kalil disse que
quer transformar a parada na maior
do país. “Vim falar que essa gente não
faz mal a ninguém, esse povo é
bacana. Tenho na minha família, todo
mundo tem”, afirmou. PÁGINA 15

PÁGINA 11

LUTO NO CINEMA
MARTIN LANDAU E GEORGE
ROMERO MORREM NOS EUA
PÁGINA 11

REUNIÃO DA SBPC
CIENTISTAS PEDEM APOIO NO
1º DIA DE EVENTO NA UFMG
PÁGINA 15
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Pequenos detetives
‘invadem’ o cinema
Sucesso na TV, a série Detetives
do prédio azul ganha versão para
a tela grande. Filme está em
cartaz em 16 salas de Belo
Horizonte. CAPA
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