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Com os
olhos em
Cannes

Irmã Dulce vai
se tornar santa
Beatificada em 2011, a religiosa
teve um segundo milagre
reconhecido pelo Vaticano, por
meio de decreto assinado pelo
papa Francisco, e, assim, será
proclamada santa – a primeira
nascida no Brasil. O processo para
a declaração da santidade de Irmã
Dulce foi iniciado em janeiro de
2000, quando os restos mortais da
freira foram transferidos para a
Capela do Convento Santo Antônio,
em Salvador, sede das Obras
Sociais Irmã Dulce. PÁGINA 5

O mais tradicional festival
de cinema do mundo
começa com a exibição de
The dead don’t die, de Jim
Jarmusch (de óculos
escuros), com Bill Murray e
Tilda Swinton. Cinco filmes
brasileiros participam da
mostra. PÁGINA 12 E
EM CULTURA, CAPA

BH TEM DEZ ARMAS
APREENDIDAS POR DIA
Captura de sete submetralhadoras artesanais alerta para a alta das detenções de armamento
POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

A descoberta das submetralhadoras, de fabricação caseira (D),
ocorreu durante operação da Polícia Militar no aglomerado Morro
das Pedras, entre as avenidas Barão Homem de Melo e Raja
Gabaglia, na Região Oeste da capital, na madrugada de ontem. Na
ação, também foram apreendidas munições, um carregador,
quatro radiocomunicadores e duas toucas ninja. Todo o material
estava em bolsa deixada numa laje por dois homens que fugiram
ao perceber a aproximação dos policiais. Além dessas sete, mais
quatro armas de fogo foram retiradas de circulação em outras
operações ontem em BH, totalizando 11 num só dia.

O resultado das ações expõe o aumento das apreensões de armas
de fogo. De janeiro a março foram capturadas 962 na capital,
média de mais de 10 por dia. No mesmo período de 2014, haviam
sido 630. E, nos três primeiros meses do ano passado, 733. Em todo
o estado, só no primeiro trimestre, o número de armas
apreendidas pulou de 5.736, em 2014, para 6.242 este ano. No que
se refere apenas a armas de fogo artesanais, foi recolhido em BH,
de janeiro a março de 2014, apenas um exemplar, enquanto no
mesmo período de 2019, o número subiu para 60. Na mesma
comparação, em Minas, o salto foi de 643 para 926. PÁGINA 13

STJ MANDA LIBERTAR TEMER E CORONEL LIMA
POR 4 A 0, SEXTA TURMA DO TRIBUNAL ACATA PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA O EX-PRESIDENTE E SEU SUPOSTO OPERADOR FINANCEIRO, QUE NÃO PODEM DEIXAR O PAÍS
PÁGINA 3
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EDUCAÇÃO

Ministro terá
de ir à Câmara
explicar cortes
Em nova derrota do governo, a
convocação do ministro da
Educação, Abraham Weintraub,
para esclarecer bloqueio de 30% da
verba das universidades e institutos
federais foi aprovado com 307 votos
a favor e 82 contra. PÁGINA 4

MARCO ANTONIO VILLA
“Os três filhos de Bolsonaro
acabaram se constituindo
numa pequena família real
bem ao estilo tupiniquim:
deselegantes, ridículos,
deslumbrados com o poder”
PÁGINA 5

ECONOMIA
PAULO GUEDES VÊ PAÍS ‘À
BEIRA DO ABISMO FISCAL’
Declararação do ministro foi dada em
audiência na Comissão de Orçamento,
quando admitiu queda na previsão do
PIB de 2,7% para 1,5%, causada,
segundo ele, pela demora em aprovar
a reforma da Previdência. PÁGINA 8

Lanche
saudável
Escolas particulares mineiras
estão sendo comunicadas de
que a partir de 24 de junho
não poderão comercializar
mais refrigerantes, salgados,
balas, chicletes e outros
produtos industrializados,
conforme a nova legislação
em vigor. PÁGINA 14

À espera da
Copa América
Em visita a BH, diretor
do Comitê Organizador,
Thiago Jannuzzi, disse
que competição já tem
450 mil ingressos já
vendidos a um mês de
seu início. PÁGINA 16

Brumadinho busca volta dos turistas
Capitaneados pela associação de turismo da
cidade, empresários e gestores se reuniram
ontem no mirante do Topo do Mundo (foto),
para o lançamento da campanha nacional
Abrace Brumadinho, que já tem um filme de
um minuto produzido pela agência de
publicidade África, de São Paulo. O objetivo é
destacar e valorizar os atrativos do município,
entre os quais o Instituto de Arte

Contemporânea Inhotim, de fama
internacional. Segundo o presidente da
associação, Leonardo Esteves, é preciso
acabar com a ideia de que a cidade está toda
coberta de lama. “Estamos com os serviços
em funcionamento e queremos convidar as
pessoas para virem aqui e se programarem
para as férias de julho, quando é alta
temporada”, disse Esteves. PÁGINA 15
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