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‘Não vamos trocar 
sete dias por um 
parente doente’, 
destaca Kalil sobre 
carnaval em BH
O prefeito voltou a falar que é contra a realização 
do evento e que o momento não é para ‘incitar a 
pandemia’. Pág 3.

Atlético-MG x 
Athletico: veja 

onde assistir, 
escalações, 

desfalques e 
arbitragem
Tudo o que você precisa sa-
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ATLÉTICO-MG X ATHLETICO: 
VEJA ONDE ASSISTIR, 
ESCALAÇÕES, DESFALQUES E 
ARBITRAGEM

Atlético-MG e Athle-
tico se enfrentam neste 
domingo, às 17h30 (de 
Brasília), no Mineirão, 
pelo confronto de ida da 
final da Copa do Brasil.

Os dois finalistas ga-
rantem, no mínimo, R$ 
23 milhões de premia-
ção, esse valor será des-
tinado ao vice-campeão. 
Para o time que levantar 
o troféu, o prêmio será de 
R$ 53 milhões.

O jogo de volta está 
marcado para a próxima 
quarta-feira, dia 15, na 
capital paranaense. Vale 
lembrar que o gol quali-
ficado, aquele marcado 
fora de casa, não é cri-
tério de desempate na 
Copa do Brasil 2021.

Campeão brasileiro 
após 50 anos, o Atlético-
-MG tem a chance de fe-
char 2021 como a maior 
temporada da história do 
clube, em caso de título 
no mata-mata nacional. 
O Galo vem de derrota 
para o Grêmio na 38ª ro-
dada, mas poupou todos 
os titulares. Em casa, a 
equipe de Cuca tem 88% 
de aproveitamento no 
ano.

O Athletico também 
conquistou um título de 
expressão na tempora-
da. O Furacão derrotou 
o Bragantino por 1 a 0 e 
venceu a Copa Sul-Ame-
ricana, a segunda de sua 
história. No Campeonato 
Brasileiro, a equipe não 
foi bem. O Rubro-Negro 
chegou a flertar com o 
rebaixamento e terminou 

a competição apenas na 
14ª colocação. O Athleti-
co chega à final da Copa 
do Brasil como o único 
invicto do torneio.

ATLÉTICO-MG - 
TÉCNICO: CUCA

O Galo não poderá 
contar com Nathan Silva, 
que já jogou na Copa do 
Brasil pelo Atlético-GO, 
e muito provavelmente, 
Réver estará sem condi-
ções. Igor Rabello - que 
não viajou para Porto 
Alegre - está de sob aviso 
para ser o titular da zaga. 
No meio de campo, há 
dúvida se Nacho começa 
ou fica no banco. Se o 
argentino for titular, Die-
go Costa perde a vaga na 
equipe.

ATHLETICO - TÉC-
NICO: ALBERTO 
VALENTIM

O técnico Alberto 
Valentim só tem uma 
dúvida para a primei-
ra decisão da Copa do 
Brasil. Renato Kayzer, 
o artilheiro do Furacão 
na temporada (12 gols) 
e no torneio (quatro 
gols), ainda se recupera 
de uma entorse no tor-
nozelo e não está 100%. 
O atacante treinou como 
titular pela primeira vez 
na última atividade do 
Athletico antes da parti-
da, neste sábado, e deve 
começar jogando.

POR: REDAÇÃO GE

ESPORTE

Arena MRV será inaugurada 
no aniversário do Atlético 
Mineiro

A Arena MRV será inaugu-
rada ofi cialmente no dia do 
aniversário de 115 anos do 
Atlético: 25 de março de 2023. 
A revelação foi feita pelo CEO 
do estádio, Bruno Muzzi, em 
evento promovido na manhã 
desta terça-feira, que contou 
com a presença do presiden-
te Sérgio Coelho, do sertanejo 
Fabiano, da dupla com César 
Menotti, do cantor Nando 
Reis, da banda Jota Quest e do 
ex-jogador Reinaldo.

A inauguração contará 
com a performance de uma 
orquestra sinfônica, cujos in-
tegrantes e programa musical 
serão anunciados em breve. 
Cerca de 10 mil pessoas te-
rão o privilégio de participar 
do primeiro evento ofi cial da 
Arena MRV.

São esperados ainda mais 
quatro dias de festas do even-
to BH Festival entre março e 
maio de 2023. Neles, canto-
res como Ivete Sangalo, Jota 
Quest, César Menotti e Fabia-

no e um DJ ainda não revela-
do farão apresentações para 
a torcida. 

A venda dos passaportes 
começaram no dia 6 de de-
zembro de 2021, exclusiva-
mente pelo site  bhfestival.
com.br . 

PREÇOS 
Os preços variam de R$ 

1.799 a R$ 2.469,41. Sócios da 
Arena MRV terão prioridade 
e desconto na compra, segui-
dos por associados do Atléti-
co e, por fi m, o público geral. 
Quem comprou cadeiras cati-
vas no estádio até 31 de maio 
e clientes de camarote terão 
direito a ingresso para os cin-
co dias do evento.

Sócios da Arena MRV terão 
15% de desconto, enquanto 
associados Galo na Veia têm 
10%. As compras são exclusi-
vamente por cartão de crédi-
to. É possível comprar passa-

portes adicionais aos que têm 
direito a ingressos.

O passaporte Bronze, que 
dá direito de comparecer 
nos três últimos eventos do 
BH Festival poderá ser pago 
em até 10 parcelas fi xas de 
R$179,90 para Sócios Arena 
MRV, R$190,48 para GNV e 
R$ R$211,65 para público em 
geral.

O passaporte Prata, que 
garante presença em quatro 
eventos, exceto o primeiro, 
poderá ser pago em até 10 par-
celas fi xas de R$194,90 para 
Sócios Arena MRV, R$206,37 
para GNV e R$229,30 para o 
público em geral.

Já o passaporte Ouro, que 
dará direito a todos os cinco 
eventos de inauguração, po-
derá ser pago em até 10 par-
celas fi xas de R$209,90 para 
sócios Arena MRV, R$222,25 
para GNV e R$246,94 para pú-
blico em geral.

POR CLER SANTOS

Tudo o que você precisa saber so-
bre o jogo de ida da final da Copa 
do Brasil
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Inauguração da 
Iluminação de 
Natal na Praça da 
Liberdade 

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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Além da iluminação 
na Praça, os visitantes 
vão poder apreciar as 
projeções nas fachadas 
dos prédios históricos 
ao redor da Praça da 
Liberdade. Entre eles 
está o prédio do Cen-
tro Cultural Banco do 
Brasil, Memorial Vale 
e o Museu das Minas 
e do Metal. Esse últi-
mo receberá até 14 de 
dezembro luzes e uma 
projeção feita pelos ar-
tistas Rafael e Ricardo 
Cançado. 

O Museu também 
vai receber apresenta-
ções especiais, no dia 
11/12 Manu Dias se 
apresenta, a partir das 
20h. Já nos dias 16 e 17 
de dezembro a atração 
será Canarinhos de Ita-
birito e a Orquestra de 
Câmara de Ouro Bran-
co, às 19h. 

Nesta edição o pro-
jeto Festival Luzes da 
Liberdade recebe 35 
metros quadrados de 
iluminação. Os mora-

dores da capital e os 
turistas tem até o dia 
26 de dezembro para 
apreciar toda a deco-
ração. 

O trânsito na região 
será alterado todos os 
dias para evitar con-
gestionamento, abaixo 
algumas linhas de ôni-
bus que vão ter seus 
trajetos alterados nos 
dois sentidos da Praça.

• 2101 - Grajaú/Sion
• 2103 - Prado/An-

chieta
• 2104 - Nova Game-

leira/BH Shopping
• 4032 - Caiçara/Sa-

vassi/Praça da Li-
berdade

• 4034 - Novo Dom 
Bosco/Savassi via 
Padre Eustáquio

• 4106 - São Cristó-
vão/Santo Antônio

• 4111 - Dom Cabral/
Anchieta

• 5104 - Suzana/Cru-
zeiro via Universi-
tário

• 8001 A - Santa Inês/
BH Shopping

• 8106 - Santa Cruz/
BH Shopping via 
Belvedere

• 9106 - Sagrada Fa-
mília/Serra2152 - 
Salgado Filho/Cru-
zeiro

• 4032 - Caiçara/Sa-
vassi/Praça da Li-
berdade

• 4034 - Novo Dom 
Bosco/Savassi via 
Padre Eustáquio

• 5102 - UFMG/Santo 
Antônio

• 8102 - União/Car-
mo Sion

• 8107 - Concórdia/
São Pedro

• 8108 - Cidade 
Nova/Savassi

• 9103 - Santa Tere-
sa/Santo Antônio

• 9105 - Nova Vista/
Sion

• SC02B - Savassi/
Pça 7 via Sta. Casa/
Pça. da Liberdade

POR: CLER SANTOS

GIRO

‘Não vamos trocar 
sete dias por um 
parente doente’, 
destaca Kalil sobre 
carnaval em BH

O prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), pediu para 
a população não tro-
car sete dias de carna-
val pela perda de uma 
parente ou amigo. 
Para ele, este não é o 
momento de “incitar a 
pandemia”.

“Não vamos, como 
se diz na linguagem 
que eu conheço bem, 
tomar gol aos 47. Não 
vamos tomar gol no fi -
nal não. Vamos manter 
fi rme que está passan-
do”, destacou.

Kalil já havia expli-
cado que a prefeitura 
não vai patrocinar a 
folia na capital e que é 
contra a realização do 

evento neste momen-
to.

“Eu tive a ótima no-
tícia de que nós esta-
mos com 99% da popu-
lação vacinada. O que 
é muito importante. O 
carnaval são sete dias. 
Não vamos trocar sete 
dias por um parente 
doente, pela mãe, pelo 
pai, pelo fi lho, pelo ir-
mão, pelo amigo”, afi r-
mou o prefeito.

Conforme Kalil, o 
posicionamento con-
trário a realização do 
carnaval antecede a 
chegada da Ômicron, 
variante sul-africana.

POR: PATRÍCIA MARQUES   

A Praça da Liberdade recebeu na última terça-
feira (07), a tão esperada iluminação especial 
de Natal. O projeto patrocinado pela Cemig, 
foi um dos selecionados no edital público 
realizado pela empresa. 

O prefeito voltou a falar 
que é contra a realização do 
evento e que o momento não 
é para ‘incitar a pandemia’

“NÃO VAMOS, COMO 
SE DIZ NA LINGUAGEM 
QUE EU CONHEÇO BEM, 

TOMAR GOL AOS 47.
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https://example.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531989846879&text=Vi%20o%20seu%20anuncio%20no%20Jornal%20o%20Giro%2C%20e%20quero%20marcar%20um%20hor%C3%A1rio.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998159742&text=Se%20voc%C3%AA%20esta%20aqui%20%C3%A9%20porque%20esta%20querendo%20saber%20valores%20de%20anuncio%20no%20Jornal%20o%20Giro%3F
https://www.instagram.com/claudiafleite/
https://www.instagram.com/abbaphoneacessorios/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998322386&text=Vi%20o%20seu%20anuncio%20no%20Jornal%20o%20Giro%2C%20e%20quero%20saber%20mais%20a%20respeito%20deste%20evento.



