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O Campeonato Mineiro começa a ser decidido no próximo domingo, no Independência. Frente a frente, Cruzeiro e
Atlético duelam. Novidade? Não. São os times de melhor elenco, de mais dinheiro e com os maiores investimentos. Deu
a lógica, mais uma vez.

O Cruzeiro chega embalado pela vitória diante do Universidad de Chile, na
última quinta-feira. Com a corda no pescoço, a Raposa conseguiu sobressair,
dominou o jogo e só não marcou mais porque pecou na finalização. O Galo, por
outro lado, garantiu sua classificação à próxima fase da Libertadores na
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Colômbia, diante do Santa Fé. Chega motivado em busca do tricampeonato. Já o
Cruzeiro, busca o título, o que não acontece desde 2011.

Ronaldinho de um lado, Júlio Baptista do outro. Fábio contra Victor.
Expectativa de grande jogo já nesse domingo. Para um campeonato que reservou
poucos momentos de destaque, a manjada final chegou. Os dois gigantes de Minas
fazem a final que vai decidir quem vai ser o melhor de Minas esse ano. O atual
campeão brasileiro contra o atual campeão da Libertadores. Briga de cachoro
grande!

AMÉRICA
O time de Moacir Júnior se prepara para a Série B. Quase três semanas de
preparação e definições. Jogadores deixarão e outros integração o grupo em
busca do acesso à Série A. Vamos ver se dessa vez o Coelho vinga. Como mineiro,
vou torcer.

FUTEBOL PELO BRASIL
Em São Paulo, Santos pega o Ituano. Surpresa total. Em Curitiba, final de
&ldquo;pequenos&rdquo;. Outra surpresa. Fica a dúvida: os grandes, que recebem tanto,
investem em quê? No mínimo, em incompetência. No Sul, diferentemente desses
locais, deu o tradicional Gre-Nal. E domingo agora tem a grande decisão. O
Internacional, que venceu na Arena Grêmio, joga por um empate.
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