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● R$ 2,50 ● NÚMERO 27.862 ● 40 PÁGINAS ● FECHAMENTO DA EDIÇÃO: 21H30

MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

A antologia
da antipoesia

CARNAVAL DE MAIS
BLOCOS E VERBAS
Com 590 blocos cadastrados, 700 desfiles previstos e
expectativa de atrair mais de 4 milhões de foliões, o carnaval
de rua de Belo Horizonte contará este ano com R$ 600 mil em
subsídio da prefeitura (R$ 200 mil a mais que em 2018) para
96 grupos. Quem não conseguiu aprovar proposta para
conseguir parte dos recursos corre atrás de festas particulares
e até da venda de itens personalizados para cobrir os gastos,
como a turma do Beiço do Wando (E). PÁGINA 15

Só para maiores de cem anos,
primeira grande antologia do
chileno Nicanor Parra (1914-2018)
publicada no mercado brasileiro,
reúne 75 poemas de um dos mais
importantes nomes desse gênero
na língua espanhola. Desde
que publicou seu Poemas e
antipoemas, em 1954, Parra traçou
um caminho único na literatura
latino-americana, criando
abordagem que rompe com os
cânones tradicionais. PÁGINAS 2 E 3

DIVI R TA S E

FOLIA INVADE FIM DE SEMANA
CAPA E PÁGINAS 8 E 9

OS NÚMEROS QUE
DESAFIAM ZEMA
Governador sanciona orçamento com rombo bilionário e gasto com pessoal acima da lei
O orçamento do estado para 2019, sancionado sem
vetos pelo governador Romeu Zema, traz números
herdados da gestão anterior, com déficit de R$ 11,44
bilhões, bem abaixo da estimativa de R$ 30 bilhões
feita pela equipe de transição. O rombo é resultado
de despesas orçadas em R$ 111,77 bilhões para uma
receita de R$ 100,33 bilhões. A maior preocupação é
o gasto com os salários do funcionalismo,
projetado em R$ 37,27 bilhões, o que representa
60,78% da Receita Corrente Líquida (RCL).

R$ 11,44 BI
É o déficit nas contas
do estado previsto
para este ano

O percentual ultrapassa o limite estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60%. Se não
houver um aumento na arrecadação prevista capaz
de reduzir essa proporção de despesa com pessoal, a
lei determina corte de 20% nos gastos com cargos
em comissão e funções de confiança. Também
autoriza a exoneração de servidores não estáveis.
E, caso as medidas não sejam suficientes para
adequar a folha, a legislação permite até a demissão
de funcionários com estabilidade. PÁGINA 3

BOLSONARO TENTA ENCERRAR CRISE NO ITAMARATY
PRESIDENTE CONFIRMA DEMISSÃO DO CHEFE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES QUE DESAFIOU DECISÃO ANUNCIADA POR CHANCELER
PÁGINA 4
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REDES SOCIAIS

Mineiros se
desculpam por
vídeo xenófobo
Depois de postar gravação, que
viralizou na internet, com ataques
ao Norte e Nordeste – por
“gastarem o dinheiro que o
Sudeste produz” –, o empresário
Lucas Campos, de 32 anos, e o
veterinário Vinícius Raposo, de
29, divulgaram nota ontem
pedindo desculpas pelo que
classificaram como “brincadeira
infeliz e de péssimo gosto”.
PÁGINA 14

● Palácio do Planalto divulga foto
oficial do presidente da República
Jair Bolsonaro (PSL), tirada esta
semana, com a mesma roupa do
dia da posse. PÁGINA 4

VENEZUELA

‘CAUSOS’
DO FUTEBOL

Maduro toma
posse, mas
OEA repudia
O presidente Nicolás Maduro
assumiu oficialmente seu segundo
mandato de seis anos, considerado
ilegítimo por vários países da
comunidade internacional, e
afirmou que a Venezuela está no
“centro de uma guerra mundial”. A
Organização dos Estados Americanos
(OEA) aprovou declaração em que
não reconhece a legitimidade do
governo. PÁGINA 12

AS PLACAS SUMIRAM

Em entrevista ao EM, os
folclóricos Edílson e Amaral
falam da relação com
Minas e do trio de comédia
stand up que formam com
Vampeta. PÁGINA 18

Os furtos constantes de placas de identificação de monumentos públicos e de bustos deixam BH sem parte importante de sua memória e
os moradores e visitantes na ignorância sobre as obras e os personagens históricos. A falta das placas é notada em vários pontos da capital.
A última a ser levada foi a inscrição em bronze que ficava no adro da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem e havia sido fixada durante o
mandato de JK como prefeito, em 1943. “Arrancaram até parte do reboco”, lamentou a administradora da paróquia, Graça Malveira (foto).
PÁGINA 13
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