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 Novo hospital da Unimed em Betim (http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos
/novo-hospital-da-unimed-em-betim-1.1431000)

Mais (ultimas)

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Vittorio Medioli
(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/coisas-incr%C3
%ADveis-1.1429120)
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Laura Medioli
(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/laura-
medioli/irm%C3%A3os-
1.1431816)

Rosário Roteiro
(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/ros%C3
%A1rio-roteiro
/alternativa-sandu%C3
%ADches-oferece-
o-melhor-a%C3%A7a
%C3%AD-1.1371927)

Social I
(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/social-
i/curtas-finas-1.1431065)

Social II
(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/social-
ii/hungria-%C3%A9-
atra%C3%A7%C3
%A3o-na-prime-
show-1.1431077)

Tempo Bom
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O que achou deste artigo?

Li e aceito os termos de
utilização
(http://www.otempo.com.br
/termos-de-utiliza%C3%A7
%C3%A3o-1.649759)
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Facebook

Logar

ou conecte-se com
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Cadastrar

(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/tempo-
bom/opini%C3%A3o-
1.1431091)

Mais colunistas (/cmlink/portal-o-tempo
/opinião/ultimas/Sites/e-o-tempo-betim)

Mais charges (/charges)
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Mais notícias (ultimas)

Alerta de mais chuva para hoje
à tarde, em Belo Horizonte e
região metropolitana. Há riscos
de acidentes. Motoristas devem
ter atenção redobrada, em
todas as vias.

Manifestantes fecham o km 575
da BR 262, na região de
Campos Altos, no Oeste de
Minas. Há riscos de acidentes.

Um acidente complica o fluxo
na BR 040, na saída da Ceasa,
sentido Sete Lagoas. Resgate
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no local.
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