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COPA AMÉRICA2019

BRASIL VAI EM BUSCA
DO ‘PENTA’ EM CASA

Ao sediar pela quinta vez a Copa América, a Seleção Brasileira
quer repetir o que fez nas quatro anteriores: levantar a taça. Nas
edições de 1919, 1922, 1949 e 1989, o que se viu foram passeios
do Brasil, que não só conquistou o título, mas o fez de forma
invicta três vezes. ● O Equador será o primeiro time a chegar a
BH, hoje, para o confronto de domingo com o Uruguai. PÁGINA 17

Sorteio pôs frente a frente Atlético e Cruzeiro nas
quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão
em 10 e 17 de julho, com o segundo mando
alvinegro. No único mata-mata pela competição,
na disputa do título de 2014, deu Galo.
PÁGINA 18

SARAMPO
ALERTA GANHA REFORÇO

A atenção com a doença, altamente contagiosa, aumenta devido à chegada de
turistas para a Copa América, que começa na sexta-feira e tem BH como uma
das sedes, e à baixa cobertura vacinal no estado. O sarampo ressurgiu este ano
e causou surtos em países como os Estados Unidos, com centenas de
infectados. Em Minas, até ontem, haviam sido registrados quatro casos, três de
pessoas que contraíram o vírus em outros lugares, e um autóctone – quando a
transmissão ocorre dentro do território –, o primeiro em 20 anos. Trata-se de
uma criança de um ano, de BH, que recebeu a primeira dose da vacina, mas
não chegou a tomar a segunda, necessária nessa idade.

Autoridades lembram que a vacinação é a única forma de se proteger. A vacina
é a tríplice viral, que imuniza também contra rubéola e caxumba. Pessoas
entre um e 29 anos devem tomar duas doses. De 30 anos em diante, uma
aplicação basta. A cobertura da primeira dose está em 74,14% da população,
abaixo da meta de 95%, e a da segunda preocupa mais, com apenas 41,42%.
São 5,5 milhões de habitantes sem as duas doses e outros 3,9 milhões que nem
sequer tomaram a primeira. Segundo especialista, a adesão à aplicação inicial é
boa, mas, se há atraso na outra, que deve ser tomada após três meses, as
pessoas ficam desprotegidas. PÁGINA 13

● Para conter surto de febre maculosa, Prefeitura de Contagem dá banho de carrapaticida em cavalos de carroceiros. PÁGINA 14
ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS

VIOLÊNCIA EM BH

Preso trio que
atraía idosos
para roubá-los

EM
★

A Polícia Civil capturou três
acusados, entre os quais uma
mulher, que se envolvia com
homens por volta dos 60 anos até
ter acesso às casas deles, onde os
dopava para, junto com os
comparsas, roubar pertences. Uma
das vítimas dormiu por três dias. O
bando também é acusado de
matar um aposentado de 63 anos,
em julho de 2018. PÁGINA 15

Conselho do
MP vai aputar
falas de Moro
com Dallagnol
Presidente do Conselho Federal
do MP, Orlando Rochadel, decidiu
abrir procedimento para verificar
se Deltan Dallagnol e outros
procuradores cometeram falta
funcional em troca de mensagens
com o ex-juiz e atual ministro da
Justiça, Sérgio Moro, nas quais
teriam combinado atuações na
Lava-Jato. A Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
aprovou por unanimidade
recomendação para que Moro e
Dallagnol deixem os cargos para
investigação. PÁGINA 3

DESCOBERTO
LABORATÓRIO
DE ECSTASY
NA CAPITAL

ASSASSINATO
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MORTE DE ATOR DE 22 ANOS
E SEUS PAIS CHOCA O PAÍS

PEDRO LOBATO
“Pedir crédito suplementar
ao Congresso significa nada
mais do que solicitar
autorização para o Tesouro
pegar um dinheiro
emprestado na praça”
PÁGINA 9

VALE DO JEQUITINHONHA
MINERADORA VAI INVESTIR
R$ 500 MI PARA EXTRAIR LÍTIO

TRAJETÓRIA SONORA

Rafael Henrique Miguel, que atuou
na novela Chiquititas e outras
produções na TV, e os pais dele
foram mortos a tiros. O assassino
seria o comerciante Paulo Matias,
de 48 anos, pai da namorada de
Rafael, Isabela Tibcherani, de 18.
Segundo a polícia, Matias, que
estava foragido até ontem à noite,
não aceitava o namoro. PÁGINA 8

Mesmo sem patrocínio ou lei de incentivo fiscal, o maestro Marcos Arakaki, de 44 anos, associado da Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais, realiza um sonho: a publicação do livro A história da música clássica através da linha do
tempo. A edição, com informações e ilustrações sobre cada período, da Antiguidade até os dias atuais, dá destaque a
compositores brasileiros. “Este é o livro que gostaria de ler quando estudante”, diz Arakaki. CAPA
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
RELATOR PROMETE PARECER
NA COMISSÃO QUINTA-FEIRA
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