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RAPOSA VENCE, 
AFASTA AMEAÇA 
E MIRA 2022 E À ANSIEDADE 
Com apoio de quase 35 mil torcedores no Com arquibancadas novamente lotadas, o 

Mineirão, o Cruzeiro venceu o Brusque, Atlético volta ao Mineirão, às 19h, para 

GALO ENCARA O 
CORINTHIANS 

ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRES 

ontem, por 2 a 0, chegou ao 10º lugar ' enfrentar o Corinthians e a ansiedade na 

na Série B, sua melhor colocação, e afastou d busca pelo sonhado título do Brasileiro. A 

de vez o risco de rebaixamento. Com gols meta é manter o excelente aproveitamento 

de Vitor Leque e Giovanni (na foto, a F: em casa (86,8%), engatar a 14º vitória em 

comemoração dos artilheiros), a Raposa f BH e manter, ou ampliar, a distância para o 

abriu 8 pontos do Z- 4, com 9 em disputa, 4 vice-líder, Palmeiras, hoje de 10 pontos, e 

e agora começa a planejar 2022. k - x para o Flamengo, 3º, com 11 a menos. 

PEC DOS PRECATÓRIOS PASSA 
NA CÂMARA APÓS REVÉS NO ST 

“TEMOS TODO O CONTROLE, A à ai Si 
Uma vitória no Legislativo, ainda que parcial, em dia de embate 'orém, também ontem, o mesmo STF formou maioria para 
no Judiciário: a und PEC dos rrontánioa que altera o teto POLÍCIA FEDERAL E OUTROS suspender as chamadas emendas do relator, que vêm pl 
- gastos Es governo sms e digo o pa Ed dívidas ÓRGÃOS DE CONTROLE. A dna e boa Cgi com id nda ag o 

overno federal estaria manobrando, segundo oposicionistas, para 
j a o dem Chan dos epiados ABI EMENDA PARLAMENTAR NÃO Etta apoio no Congresso em matérias como a PEC dos Precios 
depende de apreciação pelo Senado. Principal aposta da gestão DEVE E NÃO SERÁ Aliado do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

Bolsonaro para garantir o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil, 77 comemorou a aprovação da PEC, disse que ela não representa 
programa social que substitui o Bolsa-Família, a proposta passou CRIMINALIZAD estouro do teto de gastos, apenas “revisão do limite”, enegou a 

E ng e por 323 votos cont ed apoio um pouco EE ARTHUR LIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA DOS cade de has por a a ga para Crer 
maior do que o do primeiro (612 a 144), depois que a ministra DEPUTADOS, AO NEGAR QUE EMENDAS DO egundo ele, que estaria preparando projeto em resposta à decisão 
Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido de CHAMADO ORÇAMENTO SECRETO ESTEJAM do Supremo, a distribuição de emendas é transparente e fiscalizada 

suspensão da tramitação da matéria. SENDO USADAS PELO GOVERNO PARA OBTER por órgãos de controle. 
APOIO NO CONGRESSO 

APESAR DA DEBANDADA DE 37 SERVIDORES COM CARGOS DE CHEFIA NO INSTITUTO RESPONSÁVEL PELO EXAME, MINISTÉRIO GARANTE PROVAS NOS DIAS 21 E 28 

EDÉSIO NUNES/DIVULGAÇÃO —— y— —— 

Marilia Mendonça 

Assim na vida como no palco | a 
Espetáculo concebido durante a pandemia, did grupo EM MEIO A ALTA NO RISCO 

Corpo, estreia hoje em BH levando ao palco mais uma peculiaridade AÉ R EO, I NVESTI GAÇCÃO DA 

dos tempos de distanciamento: os únicos pas- de - deux serão e 

protagonizados pelos três casais da companhia, entre eles Karen Rangel TR AG E D I A TE M N OVA PI STA 
e Rafael Bittar (foto). Uma precaução para os momentos únicos em que 

há encontro de corpos entre os bailarinos, na montagem que começou 

a ser trabalhada antes do início da vacinação. CAPA O acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas 

no Vale do Rio Doce, e o pouso forçado de um helicóptero no Barreiro, em 

BH, fizeram com que o total de 15 acidentes aéreos notificados em Minas 

até este mês superasse as ocorrências registradas no mesmo período dos 

últimos seis anos. Como parte das investigações sobre a tragédia que 

vitimou a artista, a Polícia Civil de Minas identificou nas hélices do bimotor 

que a transportava cabos que podem ser da linha de transmissão da 

Cemig atingida pela aeronave. Os motores do aparelho foram 

encaminhados para perícia na base aérea da Aeronáutica no Aeroporto do 

Galeão, no Rio de Janeiro. 

BH simplifica CONGRESSO 
liberação para SERA FISCAL 
o comércio DE ACORDOS 
pesos DACOP-26 
cds na Cop, que ogom 
mantém restrições apenas ao 
funcionamento de saunas, 
danceterias e similares, devido ao 

risco potencial de aglomeração. Com EM 9 MESES, MINAS REGISTRA 
a vacinação para adultos completa, 33 MIL GOLPES VIA WHATSAPP 
demais atividades podem ocorrer 

a | sem limite de horários. 
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