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CRUZEIRO
INVERTE A
VANTAGEM

O Cruzeiro venceu o primeiro jogo da
decisão do Campeonato Mineiro, contra o
Atlético, e ficou a um empate de conquistar
o título. Diante de mais de 50 mil torcedores
no Mineirão, o time celeste derrotou o
alvinegro por 2 a 1, com gols de Marquinhos
Gabriel e Leo (D) para os cruzeirenses e
Ricardo Oliveira para o Galo. Numa partida
tensa, houve expulsões, gol da equipe
celeste anulado pelo VAR e reclamações do
Galo com a arbitragem. O duelo de volta, no
sábado, será no Independência. Vitória por
diferença mínima no placar dá a taça ao
time atleticano, que espera lotar o
Caldeirão do Horto.
● Manhã do clássico foi marcada por
ocorrências de bombas, briga agendada e
torcedor enforcado com faixa de kimono.
PÁGINAS 17 E 18

JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS

QUEDA EM MORTES NAS BRs
CONTRARIA CORTE DE RADARES

Governo critica fiscalização eletrônica, enquanto óbitos nas rodovias mineiras atingem o menor patamar em 12 anos
JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Imprudência de motoristas ajuda a fazer da
BR-381 a campeã do ranking de violência
rodoviária, com 171 mortes em 2018

O número de mortes nas rodovias
federais que cortam Minas caiu 21,75% no
ano passado em relação a 2017, atingindo
o menor patamar da série histórica da
Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo,
680 pessoas perderam a vida em 8.731
acidentes. Os dados obtidos com
exclusividade pelo Estado de Minas vêm
à tona no momento em que o governo
federal põe em xeque a fiscalização
eletrônica das estradas. No último dia 31,
o presidente Jair Bolsonaro chegou a
anunciar que havia determinado o
cancelamento da implantação de 8 mil
novos radares no Brasil, sob o argumento
de que a colocação dos equipamentos
“tem o único intuito de retomo
financeiro ao Estado”. Diante dos
números da PRF, especialistas creditam
aos aparelhos de controle de velocidade a
responsabilidade pela queda de
ocorrências e de mortos nas Brs do
estado, associados a outras medidas,
como o uso de faróis durante o dia.

PÁGINA 13 E O EDITORIAL ‘RETROCESSO NO TRÂNSITO’, NA 6

CASA CIVIL X CENTRÃO: EMBATE AMEAÇA ARTICULAÇÃO
MINISTRO ONYX LORENZONI TRAVA QUEDA DE BRAÇO COM LÍDERES DO BLOCO PARTIDÁRIO, QUE EXIGEM MUDANÇAS NAS NEGOCIAÇÕES DE CARGOS, SOB PENA DE IMPOR DERROTAS AO GOVERNO
PÁGINA 2
TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS

QUEDA NO CAIÇARA

Avião sem
licença aflige
moradores

Aeronave de pequeno porte que
caiu em área residencial da Região
Noroeste de BH estava com a
Inspeção Anual de Manutenção fora
da validade. Irregularidade
aumenta a apreensão de quem
mora nas proximidades do
Aeroporto Carlos Prates quanto às
condições dos aviões que
sobrevoam o local. PÁGINA 14

CAMINHO

DA FÉ

Centenas de católicos
participaram ontem da
Procissão de Ramos,
promovida pela Arquidiocese
de Belo Horizonte nas ruas do
Centro da capital (D).
Confira a programação de
celebrações da semana santa.
PÁGINA 15

QUEIXAS

REDES VAREJISTAS SÃO
CAMPEÃS EM RECLAMAÇÕES
Atrasos na entrega, produtos
diferentes do prometido e dificuldade
de troca são os principais motivos
de insatisfação do consumidor
nas compras de eletrodomésticos
e móveis. PÁGINA 9

ROBERTO BRANT
‘A reforma da Previdência
deveria ser a agenda das
esquerdas’ PÁGINA 2
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