18ºC A 32ºC

PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO COM
POSSIBILIDADE DE CHUVA EM ÁREAS ISOLADAS.
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‘PARE E SIGA’ EM
RODOVIA A QUATRO
MINUTOS DA LAMA
Trecho de seis quilômetros da BR-356, entre a
capital e Ouro Preto, foi liberado na sexta
após interrupção de dois dias em razão de
risco de rompimento da barragem Vargem

PLURAL
PLURAL
LUCAS PRATES

CARNAVAL

Mistura de referências,
adereços com flores,
frutas e penas. Ensaio
mostra looks ideais
para a folia e sugestões
de maquiagem. P.8 E 9

ATITUDE

Para que a festa seja bem
aproveitada, apresentamos
dicas com blocos, lojas e
baladas de BH, onde tem até
bebida purpurinada. P.4 E 5

Grande, da Vale. Circulação de veículos é lenta
e requer muita paciência dos motoristas.
Situação pode piorar até o Carnaval, devido ao
aumento do tráfego. HORIZONTES – P.10

JOSÉ VÍTOR CAMILO

MODA MUNDO

Momo pede uma explosão de
cores e, por isso, separamos
uma paleta de possibilidades
com as principais tendências
para o período. P.6 E 7

PETMANIA

Lugar dos bichos é em casa, mas
quem vai levá-los à farra deve tomar
providências; saúde e segurança
estão em primeiro lugar. P.2 E 3

ALMANAQUE

Enquanto o parlamento mineiro aprovava, ontem, PL que endurece regras para as
barragens, missa em BH lembrava as vítimas de Brumadinho. PRIMEIRO PLANO – P.4

GOVERNO VAI BEM NA ASSEMBLEIA
Além de ter o presidente da Casa como aliado
e contar com bancadas favoráveis que somam
51 dos 77 deputados, Executivo garantiu

apoiadores em postos estratégicos das
principais comissões do Legislativo. Cenário
favorece reformas. PRIMEIRO PLANO – P.2 E 3

HORIZONTES – P.12

ESPORTES – P.14 E 15

TELEMEDICINA REVOGADA

HISTÓRIAS DO ‘BOI’

Repercussões negativas levaram o Conselho
Federal de Medicina a cancelar, ontem,
resolução que autorizava as consultas on-line.

Meia Marco Antônio Boiadeiro relata
passagens pelo futebol mineiro e diz que
“tentou de tudo para voltar ao Cruzeiro”.

Listamos os indicados
ao Oscar, caso do
mexicano "Roma",
e destacamos alguns
favoritos ao principal
prêmio do cinema
mundial. P.14 E 15

HD AUTO
Consumo elevado e preço são os algozes do líder Compass flex. P.8

MARCELO RAMOS

PROTESTO

DIVULGAÇÃO

PINTEREST/DIVULGAÇÃO

