20ºC A 26ºC

SOL COM MUITAS NUVENS DURANTE O
DIA. PERÍODOS DE NUBLADO, COM CHUVA
A QUALQUER HORA.

24e25FEV18

SÁBADOe DOMINGO

BELOHORIZONTE /MG

HD AUTO

FIAT/DIVULGAÇÃO

PLURAL
TUDO DE OM

Técnica indiana, a shantala
fortalece o vínculo afetivo entre
mãe e filho, além de promover
vários benefícios à saúde do
bebê. P.4 E 5

GASTRONOMIA

Drinks feitos com gim estão de volta
às coqueteleiras dos melhores bares
da capital. Versatilidade e refrescância
da bebida conquistam amantes de
paladares intensos. P.6 E 7
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MODA MUNDO
FLÁVIO TAVARES

Base reta, com fios mais inteiros.
Essa é a proposta do blunt cut,
corte que se tornou o queridinho
das famosas. P.2 E 3

GAMES

Conversamos com o
ilustrador Zé Carlos,
mineiro responsável pela
série em quadrinhos do
game “Destiny”. P.8 E 9

Fiat Cronos chega com estilo e preço
agressivos para agradar do jovem ao
taxista. P.4 E 5

VULNERÁVEIS AO SARAMPO
DIVULGAÇÃO

Cobertura vacinal em Minas, no ano passado, foi a
pior desde 2010, com índice de apenas 87,4%. Em BH,
percentual foi ainda menor, 82,4% da população,

deixando uma parcela considerável de crianças
desprotegidas. Queda na procura por imunização
ocorre justamente no momento em que a doença,

altamente contagiosa, ressurge no país. Em Roraima,
um caso foi confirmado e 11 estão sob investigação.
Por aqui, já são duas notificações. HORIZONTES – P.14

MINEIROS APOSTAM ALTO
NO USO DA ENERGIA SOLAR

FLÁVIO TAVARES

SACADAS DE
BERNARDINHO
Em BH, ex-técnico da
seleção de ouro do vôlei
fala da paixão pelo
esporte e pelo processo
de formação das equipes.
ESPORTES – P.18 E 19

Em menos de quatro anos, número de
instalações cresceu mais de 6.000% no
país, e a maioria dos usuários está em
território mineiro. São 12.400 unidades,

que equivalem a 40% do total no Brasil.
Retorno de ICMS, alta radiação solar e
tarifa de luz cara favorecem opção
tecnológica. PRIMEIRO PLANO – P.4 E 5

PBH FECHOU 2017 COM BARREIRA POLICIAL
R$ 70 MI EM CAIXA NA DIVISA COM O RIO
Recurso é resultado de uma política de
contenção de gastos no primeiro ano
da gestão Kalil. Balanço divulgado
indica déficit orçamentário de R$ 319
milhões. PRIMEIRO PLANO – P.8

Para evitar a entrada de bandidos do
estado vizinho em Minas, operação
“Migro” mobiliza cerca de 300 agentes
das polícias Civil, Militar e Rodoviária
Federal na BR-040. HORIZONTES – P.15

