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Mais da metade das 40 intervenções que fazem
parte da nova etapa do projeto Arte Urbana –
Gentileza, da PBH, já enfeitam a capital neste
início de ano. Os trabalhos misturam técnicas
como grafite, pintura livre e estêncil e estão
espalhados por vários bairros, como o União, onde
a artista Bel Moradas (E) se inspirou na poesia de
Carlos Drummond de Andrade para pintar vigas
sob o viaduto que leva o nome do poeta, na
Avenida Cristiano Machado. No Aglomerado das
Pedras (D), foto da década de 1980 foi a referência
para o desenho do artista Dagson Silva. Confira no
em.com.br vídeo sobre o projeto e um mapa
interativo com a localização das obras concluídas.
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
NÃO PARA DE AUMENTAR
Número de feminicídios cresce ano a ano em Minas e 2019 começa com sucessão de assassinatos
A quantidade de mulheres mortas por
companheiros ou ex-companheiros no estado
saltou de 138 em 2016 para 150 em 2017 e 156 no
ano passado, o que representa praticamente um
feminicídio a cada dois dias. A alta desse tipo de
crime em dois anos foi de 13%. E o início de 2019
sugere que a trágica estatística continuará a subir.
Somente nos seis primeiros dias deste ano, a
Polícia Civil já havia registrado três feminicídios
consumados, além de três tentativas. Mas os
números já são maiores, pois não incluem pelo
menos duas tragédias mais recentes.
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Na noite de quinta-feira, em Formiga, no CentroOeste de Minas, a fisioterapeuta Milena da Silva
Pereira Siqueira, de 37 anos (E), foi assassinada a
tiros pelo ex-namorado Emerson Faria, de 45, que
também baleou uma filha dela de 17 anos. Em
seguida, o homem se matou. Horas antes, em
Esmeraldas, na Grande BH, por não aceitar o fim
do relacionamento, Deurismar Vieira, de 38,
matou a facadas a ex-companheira Gilvane Paula
Agostinho, 38, grávida de oito meses. O bebê
também morreu. Deurismar tentou fugir, mas
capotou o carro e acabou preso. PÁGINA 15

ESTADO MEXE NA ESCALA DE PAGAMENTO

AGORA, NA PRIMEIRA PARCELA, DIA 14, SERVIDORES DA SAÚDE E DA SEGURANÇA RECEBEM ATÉ R$ 3 MIL, E OS DEMAIS ATÉ R$ 2 MIL. SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA SERÁ PAGA DIA 28
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Revogadas 47
demissões no
meio ambiente

EM
★

O HIT DA ESTAÇÃO
Tradição do verão brasileiro, para a
alegria de uns e tristeza de outros,
a música-chiclete da temporada
ainda não foi escolhida. Não
faltam candidatas e a tendência
revela misturas de funk e sertanejo
com forró e pagode. CAPA

O governo Zema publicou ontem
o cancelamento da exoneração
de 47 servidores comissionados
da área de meio ambiente,
recompondo equipes do setor.
Hoje termina o prazo para as
secretarias chamarem de volta
funcionários afastados. PÁGINA 2

FORA DA CAIXA
PAOLA CARVALHO

DEMÉTRIO MAGNOLI
“A confusão sobre a alteração
do edital de aquisição de
livros didáticos pelo MEC
segue envolta em mistério”
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MUDANÇA NA EDUCAÇÃO
MEC EXONERA RESPONSÁVEIS
POR LIBERAR LIVRO COM ERRO
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GENERAL DEFENDE APOSENTADORIA
O novo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, que recebeu o cargo do general Eduardo Villas-Bôas ontem, em Brasília, defendeu
a exclusão dos militares da reforma da Previdência. “Não devemos modificar o nosso sistema se perguntarem a minha opinião”, afirmou.
Em cadeira de rodas e suporte mecânico para respirar, Villas-Bôas (acima), que sofre de doença degenerativa, se emocionou na solenidade
de despedida e foi homenageado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. PÁGINA 4

“Só existe a divisão entre
direita e esquerda para
quem olha para a realidade
do século 21 por meio de
uma lente do século 20”
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