R$ 2,00 (outros Estados R$ 3,00) - www.otempo.com.br - Belo Horizonte - Ano 22 - Número 8011 - Terça-feira, 20/11/2018

Futebol
SUPER.FC
Mineiro
começa
dia 19 de
janeiro, em
Divinópolis.
Página 3

Drama. Pacientes com câncer se desesperam com a falta do tratamento no hospital

Falha em máquina paralisa
quimioterapia no Ipsemg
Previsão é que o serviço, parado há uma semana, seja retomado só em 15 dias

Petrobras

Futuro governo
diverge sobre
privatização
¬ Bolsonaro diz que ‘alguma

coisa da Petrobras deve ser vendida’, e futuro presidente da estatal, Roberto Castello Branco,
descarta privatização. Página 4

Juiz de Fora

Bolsonaro
envia R$ 2 mi
à Santa Casa
¬ Ainda como deputado fede-

ral, presidente eleito cria emenda individual e libera recursos
para o hospital onde foi operado após ataque. Página 6

hospital dos servidores públicos
de Minas Gerais. O atendimento
foi suspenso por causa de um defeito no equipamento que faz a
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Cerca de cem pacientes
com câncer deixaram de ser
atendidos na última semana
no setor de quimioterapia do

dosagem dos remédios. De acordo com a instituição, o serviço deve ser retomado apenas daqui a
duas semanas. A situação leva os

doentes ao desespero. “É aterrorizante. A gente depende do remédio para viver”, desabafou um
dos pacientes. Página 29

Só médico com
diploma no país
será contratado
¬

Edital para admitir 8.500
médicos em substituição aos cubanos prevê brasileiros e estrangeiros que tenham diploma para atuar no país. Página 16

Minas

Voluntários
de Zema têm
prazo apertado
¬ Equipe de transição dá dez

dias para voluntários entregarem diagnóstico sobre as secretarias, autarquias e empresas
do governo de Minas. Página 3

Maior cartão-postal
do mundo é formado
por mensagens.
Página 17

TECNOLOGIA
Jovens estão mais
caseiros e imaturos,
diz especialista.
Página 14

Dia da Consciência Negra

No estudo, no trabalho e
na vida, eles venceram
a discriminação racial
¬ Rodrigo Ednilson Jesus se tor-

nou pró-reitor num país onde
71% dos que se formam no ensino superior são brancos. Aender
Pereira é hoje dono de cursinho, e
sua irmã, Zaira, professora de direitos humanos e direito penal.
Conquistas que valem ainda mais
diante de um cenário cruel, em
que os brancos ganham em média 79% mais que os negros, que
são obrigados a trabalhar mais cedo para vencer a desigualdade
que se tornou crônica no Brasil.

DESIGUALDADE
EM NÚMEROS
RENDIMENTO MÉDIO
Brancos
R$ 2.811
Pardos
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Pretos
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Balé clássico
Sem cubanos

GUINNESS

m.

¬
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Metrô. Apesar de notificada ontem, CBTU volta tarifa para R$ 1,80 apenas amanhã. Página 30

A bailarina que brilha
contra o preconceito

Profissionais como Ingrid Silva desafiam
a tradição branca do balé para dançar
alto. No Palácio das Artes, por exemplo,
há um negro entre 14 dançarinos. Capa

INTERESSA
Com apoio da Nasa,
nanossatélite do ITA
decola no domingo.
Página 17

ESOTÉRICO
Óleos essenciais
serão tema de
congresso em BH.
Página 21

