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“A segurança faz parte da esperança de um futuro melhor.”

Belo Horizonte - Na 
quinta-feira, 13/05, foi rea-
lizada reunião de trabalho 
entre os Comandantes do 
Policiamento Rodoviário 
até o nível de Pelotão, ge-
renciada pelo Comandante 
do Policiamento Rodoviário, 
Cel PM Valmir José Fagun-
des, e a Gerência do De-
partamento de Edifi cações 
e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais (DER-MG), via 
teleconferência. A reunião 
contou com a presença do 
Secretário de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade, 
Sr. Fernando ScharlackMar-
cato, do Diretor de Opera-
ções Viárias do DER-MG, 
Sr. Anderson Tavares Abras, 
do gerente de Fiscalização 
de Transporte e Trânsito 
Edilson Salatiel Lopes e 
da gerente de Controle de 
Infrações da Diretoria de 
Fiscalização do DER-MG, 
Maria Tereza Bastieri.

A reunião teve o obje-

Comando de Policiamento 
Rodoviário e DER-MG irão im-

plementar auto de infração 
eletrônico em Minas Gerais

tivo de implementar uma 
novidade na fiscalização 
de trânsito nas estradas e 
rodovias mineiras: uma nova 
plataforma digital em que os 
autos de infração de trânsito 
poderão ser registrados di-
gitalmente, economizando 
tempo e recursos nas diver-
sas fi scalizações por parte 
da Polícia Militar Rodoviária.

Para a implementação 
do novo sistema, será dis-
ponibilizado um aplicati-
vo e também aparelhos 
“Smartphones”  para que os 
policiais militares possam 
registrar as autuações. Com 
a implementação, haverá 
aumento na agilidade da 
fiscalização, que tenderá 
à abolição dos autos de 
infração físicos. O novo 
sistema será implementado 
imediatamente, tendo em 
vista que já foi testado pelas 
Companhias de Policiamen-
to Rodoviário. 

(Fonte: PMMG)

Pedra Azul - A Polícia 
Civil com o apoio da Polí-
cia Militar e Polícia Penal 
incineraram quinta-feira, 
14/05, cerca de 1.100kg 

Polícia Civil incinera mais 
de 1.000 kg de maconha

Divisa Alegre -  A Polí-
cia Civil, por meio da 2ª Dele-
gacia Regional de Polícia Ci-
vil de Pedra Azul (CIRETRAN 
Pedra Azul), com o apoio da 
Delegacia de Polícia Civil em 
Medina (CIRETRAN Medi-
na), realizou, na última quin-
ta-feira, dia 06/05, mais de 
setenta vistorias de veículos 
em Divisa Alegre, na região 
do Jequitinhonha.

Polícia civil realiza mais de 70 vistorias de 
veículos em um único dia em Divisa Alegre

Ladainha -A Polícia Mi-
litar está desencadeando a 
Operação Campo Seguro 
nas zonas rurais de todos 
os municípios do estado.Tal 
operação tem por objetivo 
a prevenção de ações cri-
minosas na zona rural dos 
municípios e aumentar a 
sensação de segurança das 
comunidades rurais.

A operação foi realizada 

Teófi lo Otoni - A equipe 
da PRF durante fi scalização 
na BR-116, abordou na quar-
ta-feira, 12/05, um ônibus 
que realizava transporte in-
terestadual de passageiros. 
Durante o procedimento foi 
solicitada a documentação 
de um passageiro, além de 

Trata-se da efetivação 
da implantação dos servi-
ços de vistoria eletrônica de 
veículos na cidade, imple-
mentada em toda a área da 
2a Delegacia Regional de 
Polícia Civil/Pedra Azul no 
último mês.Foram realizadas 
setenta e cinco vistorias, em 
carros e motocicletas, duran-
te todo o dia, pelo servidor 
da CIRETRAN Pedra Azul 

e o servidor da CIRETRAN 
Medina.

A Polícia Civil vem rea-
lizando a modernização do 
atendimento e dos serviços 
do DETRAN MG, de forma 
a tornar os procedimentos 
mais ágeis e seguros, resul-
tando em um maior benefício 
para a população usuária do 
serviço público. (Fonte:PC-
MG)

PRF apreende animais silvestres em ônibus

indagações sobre a viagem, 
momento em que a equipe 
policial percebeu que o ho-
mem tentava esconder as 
bagagens por ele transpor-
tadas. 

Após verificação,  em 
uma bolsa e em uma mochi-
la transportadas no interior 

do coletivo pelo indivíduo, 
foram encontradas diversas 
gaiolas com 9 pássaros da 
fauna brasileira. O homem de 
36 anos, responsável pelos 
animais, foi identifi cado, ten-
do sido lavrado o respectivo 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência.

Polícia Militar realiza operação 
Campo Seguro em Ladainha

de maconha, divididos em 
1.245 tabletes (unidades) 
, aprendidos em fl agrante 
pela PRF em 11/03/2021.

(Fonte: PMMG)

na quarta-feira, 12/05, no Po-
voado Bacue. Diversos mora-
dores receberam a visita dos 
militares.A PM agradeceu 
aos moradores do Povoado 
Bacue pela atenção e re-
ceptividade com os nossos 
militares. No campo ou na 
cidade contem sempre com 
a Polícia Militar, patrimônio 
e motivo de orgulho do povo 
mineiro. (Fonte: PMMG)
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Da Redação -A Câmara 
dos Deputados vai analisar 
um projeto de lei, aprovado 
no Senado, que proíbe a alta 
no preço de medicamentos 
neste ano. De acordo com 
o projeto, o setor de medi-
camentos é um dos mais 
lucrativos do país, com cres-
cimento signifi cativo durante 
a pandemia. O preço dos 
medicamentos no Brasil é 
regulado pela Câmara de 
regulação do mercado de 

Reajuste dos remédios pode ser proibido 
durante pandemia

Da Redação - Começou 
nesta sexta-feira (14) a vaci-
nação dos atletas olímpicos 
e paralímpicos que vão aos 
jogos de Tóquio, que come-
çam dentro de 70 dias no Ja-
pão.  O primeiro braço a ser 
vacinado entre os atletas foi 
de Antônio Tenório. O maior 
judoca paralímpico do país 
tem quatro medalhas de ouro 
e lutou recentemente pela 
vida contra a covid-19.

Para o presidente do Co-
mitê Paralímpico Brasileiro, 
Mizael Conrado, o momento 
é histórico.No Rio de Janeiro, 
no Centro de Capacitação 
Física do Exército, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiro-

Atletas que vão aos Jogos de 
Tóquio começam a ser vacinados

medicamentos, a CMED. 
Por ano, a instituição 

estipula um teto do valor 
praticado nas farmácias de 
todo país. O texto aprovado 
pelos senadores prevê tam-
bém a anulação de todos os 
reajustes realizados desde 
o início do ano.   

Caso o texto seja apro-
vado sem alteração pelos 
deputados, o projeto de lei 
segue para sanção presi-
dencial.

ga, vacinou pessoalmente 
os atletas, e lembrou que 
a vacina produzida em tão 
pouco tempo é um milagre 
da ciência.

A velocista Rosângela 
Santos, medalha de bronze 

em Pequim e primeira brasi-
leira a correr os 100 metros 
abaixo dos 11 segundos tam-
bém falou sobre os receios 
em torno da competição em 
meio da pandemia. (Fonte: 
Radioagência Nacional)

A CAIXA antecipou o 
calendário de pagamen-
tos da segunda parcela 
do auxílio emergencial. 
A  data inicial para os ani-
versariantes de janeiro foi 
mantida, próximo dia 16 de 
maio, domingo. A mudança 
se aplica aos benefi ciários 
nascidos de fevereiro a 
dezembro. Na prática, o 
calendário que encerraria 
no dia 16 de junho vai aca-
bar no dia 30 deste mês, 
depositando o auxílio dos 
nascidos em dezembro. 
O calendário de saque 
também foi antecipado 
com mudanças para todos 

Saiba o que mudou no 
calendário do auxílio emergencial 

os benefi ciários. O saque 
para os aniversariantes 
de janeiro que começaria 
no dia oito de junho vai 

começar no próximo dia 
30. Já o fi m do saque da 
segunda parcela estava 
previsto para o dia oito de 

julho e passou para 17 de 
junho. Para o pessoal do 
bolsa família não houve 
alteração no calendário. 
O pagamento da segunda 
parcela do auxílio começa 
no próximo dia 18, ter-
ça-feira e será pago de 
acordo com o calendário 
do programa. Diferente 
dos demais benefi ciários 
do auxílio, o pessoal do 
bolsa família recebe de 
acordo com o número do 
benefício e pode sacar o 
auxílio assim que ele cai 
na conta com o cartão do 
programa. 

(Fonte: Mais News) A partir de agora em 
toda edição do Jornal Olho 
Vivo contaremos a biogra-
fi a de alguma personali-
dade de Teófilo Otoni e 
região. Estreando nossa 
primeira coluna,  o secre-
tário Municipal de Serviços 
Urbanos, Tenente Baía. 

Adi lson de Souza 
Pereira, mais conhecido 
como Tenente Baia, tem 
53 anos e é nascido em 
Teófi lo Otoni. 

No início da gestão do 
prefeito Daniel Sucupira 
(2017-2020), o tenente 
Baía esteve à frente da 
Secretaria  de Meio Am-
biente. Depois,  ocupou 
o cargo de secretário de 
Servivos Urbanos. Com 

a reeleição do prefeito, 
o tenente foi mantido na 
pasta dando continuidade 
aos projetos. 

Além de atuar como 
secretário muncipal, Te-
nente Baia é bacharel 
em Gestão Pública.  E é 
profissional de carreira 
da Polícia Militar como 
2º Tenente do quadro de 
Ofi ciais da Reserva.

Foi candidato ao car-
go de vereador de Teófi lo 
Otoni/MG pelo PSDC em 
2016.  

Em 2020, o secretário 
recebeu o Prêmio Top Dez 
do Jornal Olho Vivo como 
personalidade destaque 
por seus serviços presta-
dos à comunidade.

ADILSON DE SOUZA PEREIRA
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Começa neste sábado 
(1/5) a primeira etapa anual de 
vacinação contra a febre aftosa 
em Minas. Devem ser imuni-
zados bovinos e bubalinos de 
todas as idades.

Segundo os especialistas o 
objetivo de preservar a sanidade 
dos rebanhos e manter o com-
promisso com o agronegócio 
mineiro.

A campanha vai até 31 
de maio. Para mais segurança 
e comodidade em razão do 
enfrentamento da Covid-19, 
o produtor pode comprovar a 
vacinação dos animais usando 
o formato eletrônico de decla-
ração que estará disponível em 
www.ima.mg.gov.br ou, caso 
tenha cadastro, acessando o 
Portal de Serviços do Produtor, 
no próprio site do IMA. Caso não 
tenha o cadastro, e o produtor 

tenha alguma difi culdade devera 
procurar como auxilio também 
do IMA OU UM  CONTADOR DE 
SUA CONFIANÇA para maiores 
informações.

O prazo para comprovar a 
vacinação (declaração) termina 
em 10 de junho. Para facilitar a 
localização da propriedade, O 
IMA recomenda-se o envio do 
Cadastramento Ambiental Ru-
ral (CAR) na realização desse 
procedimento.

Lembrando que: o gado 
vacinado e o cumprimento de 
todas obrigações favorece e faz 
diferença para aquele produtor 
que vende, compra, participa de 
leilões enfi m envolvendo todo   
agronegócio e o acesso a mer-
cados internacionais, contribuin-
do de forma signifi cativa para 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
mineiro”, por isso  a importância 

Vacinação contra a febre aftosa começa neste sábado 01/05/2021 em Minas

da vacinação correta, de forma a 
garantir efi cácia na imunização 
dos animais.

Segundo os especialistas: 
A febre aftosa é causada por 
um vírus, altamente contagio-
so e que pode trazer grandes 
prejuízos econômicos para os 
produtores, pois afeta o comér-

cio internacional.

EM RELAÇÃO AS MUL-
TAS

Segundo a legislação: O 
produtor que não vacinar os 
animais estará sujeito a multa de 
25 Unidades Fiscais do Estado 
de Minas Gerais (Ufemgs) por 

animal, o equivalente a R$ 98,6 
por cabeça. A declaração de va-
cinação também é obrigatória e 
o produtor que não o fi zer até 10 
de junho poderá receber multa 
de 5 Ufemgs, o equivalente a R$ 
19,7 por cabeça.

Ás vezes mesmo orien-
tando os produtores, acontece 
devido o momento de pande-
mia, o mesmo estar passando 
por algum tipo doenças, vem 
ocasionando transtorno para as 
pessoas  acontece de  passar 
despercebido a data, alguns 
ate compra a vacina, vacina os 
animais e esquece de declarar 
junto ao IMA ai vem a dor de 
cabeça a procura de entrar com 
recursos e provar o momento 
que este produtor enfrentou em 
questão de saúde etc. Lembran-
do caso isso venha acontecer 
com algum produtor o mesmo 

deverar comprar a vacina e 
vacinar todo gado, e também 
declara-la junto ao órgão com-
petente, provando que o mesmo 
não trouxe nenhum dano para a 
sociedade.

A LORENTZ PROATEC VEM ORIENTANDO 
OS PRODUTORES RURAIS SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA VACINA E O QUANTO 
AO PRAZO. O QUE FAZ A DIFERENÇA 

NA LEGALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E 
PARA FINANCIAMENTOS RURAIS.

Bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser imunizados
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Teófi lo Otoni - Implan-
tado em Teófi lo Otoni pelo 
governo do prefeito Daniel 
Sucupira, o Polo Industrial 
vem despertando cada vez 
mais o interesse de empre-
sários dispostos a instala-
rem empreendimentos no 
local. A cada chamamento 
público que a prefeitura 
faz disponibilizando espa-
ços para fins industriais 
ou empresariais, a lista de 
empresas só cresce. O Polo 
Industrial foi inaugurado em 
2020 com a adesão de seis 
empresários, e atualmente, 
já são 16 negócios creden-
ciados. E o local tem capa-
cidade para alocar muito 
mais, tendo em vista que a 
área é de aproximadamente 

Com criação de Polo Industrial, Prefeitura investe em 
melhorias estruturais para receber mais empresas

301 mil m², onde funcionou 
o Frigorífi co Frimusa. 

Uma das vantagens 
desse espaço é por dispor 
de uma infraestrutura que 
está sendo aproveitada nos 
investimentos realizados 
por lá, como acesso em 
asfalto até a entrada, fi ação 
elétrica na parte baixa, poço 
artesiano, prédios e vias. A 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento está trabalhando 
nos projetos de melhoria e 
expansão da infraestrutura, 
enquanto a pasta de De-
senvolvimento Econômico 
está coordenando a exe-
cução desses serviços. De 
acordo com o secretário de 
Planejamento, Marcinho da 
Serraria, enquanto aguarda 

da Copasa o abastecimento 
de água e esgoto, a Prefeitu-
ra segue com outras frentes 
de trabalho. “Estamos na 
fase de estruturação das 
ruas internas, fazendo as 
medições, terraplanagem, 
assentando os bloquetes e 
os meios-fi os. A partir daí, a 
empresa licitada entra com 
a instalação dos postes e 
a eletrificação”, pontuou 
Marcinho. 

Além da cessão de uma 
área no Polo, o governo fez 
uma parceria com o SE-
BRAE, que disponibiliza aos 
empresários interessados 
apoio técnico no preenchi-
mento da documentação 
exigida nos editais de cre-
denciamento. Todo esse 

apoio ao empresariado da 
cidade por parte da gestão 
municipal vem do propósito 
do prefeito Sucupira em 
alavancar o desenvolvimen-
to não só de Teófi lo Otoni 
como da região. “Com o 
Polo Industrial, geramos 
mais emprego e renda, e 
em contrapartida, os micro 
e pequenos empresários 
que compartilham conosco 
desse projeto têm a oportu-
nidade de expandirem seus 
negócios, além de não gas-
tarem com aluguel”, explicou 
o prefeito.

A seguir, os empreen-
dimentos de segmentos di-
versos que integram o Polo 
Industrial e Empresarial de 
Teófi lo Otoni:

Vale Verde Locação - 
Estrutura metálica e locação 
de máquinas

Gonzalez Construtora/ 
Engeaço - Construção Civil/ 
Estrutura Metálica

Gráfi ca Carvalho - Arti-
gos gráfi cos

Hágil Terapêutica - Pro-
dutos Homeopáticos

Lajes Brasil (Telhas 
Triunfo) - Produção de in-
sumos da construção civil

Máximo Estruturas - Lo-
cação de estruturas

Kone Elevadores - Fa-
bricação/Montagem e insta-
lação de elevadores

Serralheria Adriano - 
Serralheria geral

Vidro Norte Tempera - 
Produção e comercialização 

de vidros e artigos
Conect Copiadoras - 

Produção de artigos gráfi cos 
e manutenção de impres-
soras

Só Uniformes – Têxtil
CMC Reboques - Fa-

bricação de reboques e 
semirreboques

JAPA Material de Cons-
trução - Distribuição de insu-
mos da construção civil

Riven Soluções Técni-
cas Industriais - Manutenção 
e fabricação de peças e 
máquinas

Ramos e Silva Manu-
tenções - Construção civil e 
manutenção predial diversa

Elismar Gonçalves - 
Construção civil e manuten-
ção predial diversa
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Maio Vermelho alerta para o dia-
gnóstico precoce do câncer de bexiga

Da Redação -A Campa-
nha Maio Vermelho, que acon-
tece no mês de combate ao 
tabagismo, tem o objetivo de 
alertar a população sobre os 
riscos do tabaco e a importân-
cia do diagnóstico precoce no 
tratamento do câncer de bexi-
ga. A campanha acontece em 
todo Estado de São Paulo, e é 
uma idealização da Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU, 
secção SP). A campanha mos-
tra a relação entre o hábito de 
fumar e o aumento das chances 
do surgimento de câncer de 
bexiga.  

Além da possibilidade do 
câncer de bexiga, o tabaco 
afeta os pulmões de forma a 
aumentar o risco de desen-
volvimento da forma grave da 
covid-19, alerta a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). De 
acordo com pesquisa publicada 
no Chinese Medical Journal, fu-
mantes têm 14% mais chances 
de desenvolver pneumonia por 
coronavírus.

O câncer de bexiga está 
em 7º lugar no Brasil dentre os 
tipos de tumores mais comuns 
na população. Dados publica-
dos pelo Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), mostram que, 
em 2020, foram cerca de 10.640 
mil casos, com 4.517 óbitos. 
Segundo a SBU-SP, só no es-
tado de São Paulo, a taxa é de 
13,09 casos para cada 100 mil 
homens. A estimativa de novos 
casos para 2022 é de 7.590 
casos em homens e de 3.050 
em mulheres.

Na noite de quarta-feira, 
19/05, em sessão de julga-
mento do Tribunal Regional 
Eleitoral, nos autos 0601309-
09.2020.6.13.0269, que tinha 
como matéria a análise de su-
posta conduta ilícita eleitoral 
praticada pela Chapa Avança 
Mais, decidiu por unanimida-
de o TRE-MG por acolher o 
recurso do Prefeito Daniel 

PREFEITO DANIEL SUCUPIRA GANHA 
AÇÃO  POR UNANIMIDADE  NO TRE-MG
A peça processual  denunciava a realização de um “Showmicio” na 

Vila Betel, durante a corrida eleitoral em 2020

Sucupira, pelos fatos narra-
dos no processo não carac-
terizar ilícito eleitoral. Assim, 
reformando a sentença no 
que tange a condenação apli-
cada na mesma. Portanto, 
de acordo o julgamento de 
ontem, o TRE-MG ratifi cou 
o resultado das eleições 
2020, mantendo assim eleito 
o prefeito Daniel Sucupira 

e o vice Dr. Éder Detrez.
 Segundo a defesa do Pre-
feito Daniel Sucupira, “o 
TRE-MG entendeu aquilo 
que desde o início se apre-
sentava nos autos, ou seja, o 
não cometimento de ato ilícito 
eleitoral por parte do Prefeito 
e do Vice, respeitando assim 
a decisão do povo de Teófi lo 
Otoni nas urnas”.
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A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) con-
firmou, nessa terça-feira 
(18), a criação da Série A3 
do Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino, para 
o ano de 2022. Trinta e dois 
clubes estarão envolvidos na 
disputa. Com a criação da 
nova série, 64 agremiações 
estarão em atividade no Bra-
sileiro Feminino na próxima 
temporada.  

A Conmebol começou 
a admitir a possibilidade de 
realizar a Copa América em 
apenas uma sede. O motivo 
seria a instabilidade que os 
colombianos vivem há quase 
um mês. A tendência é de 
que a competição aconteça 
apenas na Argentina.

Está em pauta para ser 
discutida no próximo Con-
gresso da FIFA, a possibili-
dade de realização da Copa 

Copa do Mundo a cada dois anos será 
discutida em Congresso da Fifa

O gol nos acréscimos 
de Keno, que deu a vitória 
ao Atlético por 1 a 0 sobre 
o Cerro Porteño, nesta 
quarta-feira, no estádio La 
Nueva Olla Azulgrana, em 
Assunção, pela fase de 
grupos da Libertadores, 
fez o Galo quebrar um tabu 
de 40 anos sem vencer no 
Paraguai. A última vez que 
a equipe alvinegra havia 
ganhado no país vizinho 
foi em 1981.

Esta foi a segunda 
vitória do Atlético em solo 
paraguaio na história. Até 
então, em dez jogos, o 
Galo acumulava um triun-
fo, quatro empates e cinco 
derrotas.

O segundo triunfo do 
Galo no Paraguai foi bem 
parecido com o primeiro. 
Em 1981, o time alvinegro 
havia vencido justamente 

o Cerro Porteño, também 
por 1 a 0 e na fase de 
grupos da Libertadores. O 
gol da vitória também foi 
marcado no fi m, aos 42 mi-
nutos do segundo tempo, 
pelo atacante Éder Aleixo, 

Fim da longeva passa-
gem de Léo pelo Cruzeiro. O 
clube vai anunciar a rescisão 
unilateral de contrato — que 
ia até dezembro de 2022 
— nesta quinta-feira (20), 
após mais de uma década 
do zagueiro, de 33 anos, 
vestindo as cores celestes. 
Cruzeirense assumido, ele 
chegou à Toca da Raposa 
II em 2010 e construiu uma 
trajetória repleta de títulos. 
A informação foi antecipada 
pela Itatiaia no dia 27 de 
abril, pelo repórter Emerson 
Pancieri.

O defensor não atuava 
com a camisa celeste desde 
setembro do ano passado, 
quando teve constatado um 

edema ósseo no joelho direi-
to. Léo procurou recuperação 
por conta própria e passou 
três meses nos Estados Uni-
dos, tratando o joelho.

Retornou a Belo Hori-
zonte em março deste ano. 
Contudo, apesar de ser ído-
lo, não estava nos planos 
do Cruzeiro, que vive crise 
futebolística e financeira, 
com difi culdade para honrar 
a folha salarial do elenco.

Pelo Cruzeiro, Léo dis-
putou 402 jogos e conquistou 
dois Campeonatos Brasi-
leiros (2013 e 2014), duas 
Copas do Brasil (2017 e 
2018) e quatro Campeonatos 
Mineiros (2011, 2014, 2018 
e 2019).

Zagueiro Léo deixa o 
Cruzeiro após mais 

de uma década e oito 
títulos conquistados

Galo quebra tabu de 40 anos no Paraguai e 
passa a ter melhor campanha da Libertadores

que atuava pela esquerda, 
assim como Keno. Haja 
coincidências.

Com a vitória no fi m da 
partida, o Atlético chegou 
aos 13 pontos e assumiu o 
primeiro lugar geral da fase 

de grupos da Libertadores 
faltando uma rodada para 
o fi m. O Galo, que garantiu 
a liderança em seu grupo, 
ultrapassou o Palmeiras, 
que tinha a melhor cam-
panha até agora, mas que 
perdeu para o Defensa y 
Justicia-ARG e parou nos 
12 pontos.

Agora, o Atlético de-
pende apenas das pró-
prias forças para garantir 
a melhor campanha geral 
na fase de grupos da Li-
bertadores e ter o benefício 
de decidir em casa até as 
semifi nais - já que a fi nal 
é disputada em jogo único 
em campo neutro. Para 
isso, basta vencer o De-
portivo La Guaira-VEN, na 
última rodada, na próxima 
terça-feira (25), às 21h30, 
no Mineirão. (Fonte: Rádio 
Itatiaia) 

do Mundo a cada dois anos. 
O assunto foi sugerido pela 
Federação de Futebol da 
Arábia Saudita. Mas, um 

dos entraves é o apertado 
calendário com datas FIFA. O 
governo saudita já divulgou, 
anteriormente, um vídeo pu-

blicitário com a presença do 
próprio presidente da entida-
de, Gianni Infantino. (Fonte: 
Rádio Nacional)
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