
“A capacidade de Marcelo
Oliveira para tirar o Atlético
dessa situação adversa está
sendo posta à prova mais do
que nunca”.

Racista. Minutos depois
daderrotacruzeirense,umsujei-
toque assinaAlexandre Ribeiro
escreveu em um grupo do Face-
book: “Macaco filho da puta”,
referindo-se a Allano. Crime e
covardia em mais uma manifes-
tação de racismo, que deverá
daremnada,maisumavez.Ain-
dabemqueoutroscruzeirenses
contestaram imediatamente e
pediramrespeitologoemsegui-
daàpostagemdesseinfeliz.

Nasegunda-feira,o Cruzei-
ro fezum primeiro tempo mui-
to bom, obrigando o goleiro
Weverton a se desdobrar e se
tornar o melhor em campo,
mas se descontrolou comple-
tamente ao tomar o primeiro
gol do Atlético-PR, aos 19 mi-
nutos do segundo tempo. Ou-
tro erro de cálculo do expe-
riente zagueiro Bruno Rodri-
go, que tentou recuar uma bo-
la para o goleiro Fábio.

Os 32.042 pagantes que
tentaram empurrar o time pa-
reciam não acreditar quando
oAndré Limafez 2a 0, três mi-
nutos depois. Allano, que en-
trou no lugar do Ariel Cabral,
voltou a ser o bode expiató-
rio, sendo vaiado toda vez
que pegava na bola. Uma co-

vardia, explicável, porque a
paixãodamaioriadostorcedo-
res passa por cima de qual-
quer bom senso.

Tanto que, Bruno Rodrigo,
numa atitude digna, pediu
nas entrevistas depois do jo-
go, que não façam isso com o
rapaz, porque o culpado des-
sa daquela situação era ele,
Bruno Rodrigo, e não Allano
ou Bruno Viana.

Aos 34, André Lima sacra-
mentou a vitória paranaense,
botando mais lenha na foguei-
racruzeirense.Maisvaiasegri-
tosde“burro,burro”paraPau-
lo Bento, que tem feito mais
do que era de se esperar, em
função das circunstâncias em
queassumiueogrupodejoga-
doresque recebeu deherança.

Inteligente. Tite está
usandoaestratégiacorretapa-
raconquistaratorcidabrasilei-
ra. Comparece a grande núme-
rode jogos doBrasileiro, aten-
de torcedores, imprensa, diri-
gentes e colegas de profissão,
sem barreiras ou frescuras.
Responde com simplicidade a
todasasperguntas e,acimade
tudo, valoriza a nova e as anti-
gas gerações de treinadores,
já que todos têm a contribuir.

Hora do treinador.
AcapacidadedeMarceloOlivei-
ra para tirar o Atlético dessa si-
tuação está sendo posta à pro-
va.Comtantascontusõesesus-
pensões, ele precisa usar todo
o conhecimento que tem para
fazer o time jogar. Mas, não é
com Patric sendo usado como
meiaouatacantequeeleconse-
guiráisso.Patricé lateraldirei-
to, mas está sendo queimado
em sucessivas improvisações.

Tempo errado. Se foi
precipitado ao demitir Givanil-
do Oliveira, o América erraria
novamente agora se demitisse
Sérgio Vieira, que tem um elen-
co sofrível nas mãos, além de
ter assumido com o Brasileiro
emandamento.Ascontratações
queestãosendofeitasagora,no
desespero,deveriamtersidofei-
tasnofimdoanopassado.
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IranBarbosa
denunciaqueoutras
áreas,comosaúdee
educação,nãotêmo
mesmotratamento

Sem dúvida nenhuma, atacante Borja foi o nome dessa semifinal

Copa do Mundo. Para a reforma do Mineirão, Estado optou por uma parceria com a iniciativa privada

Anexo V do contrato de PPP

PPP. Contrato diz que Estado não pode atrasar parcelas da Minas Arena

¬ THIAGO NOGUEIRA

¬Em sua jornada de con-
testação da Parceria Públi-
co-Privada (PPP) do Minei-
rão, o deputado estadual
Iran Barbosa (PMDB) vai
exigir, na Justiça, a suspen-
são da chamada “cláusula
de inadimplência zero” do
contrato de concessão, assi-
nado em 2010. O item 4 do
anexo V obriga o Estado a
manter o depósito das par-
celas mensais para não des-
cumprir a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

O parlamentar prome-
te mover uma ação popu-
lar nos próximos dias. Se-
gundo ele, outras áreas de
atuação do governo têm si-
do prejudicadas com a fal-
ta de recursos. Enquanto is-
so, as contraprestações
mensais da PPP conti-
nuam sendo depositadas.

“São mais de R$ 2 bi-
lhões empenhados e não
pagos não pagos na área
da saúde. Na Lei de Respon-
sabilidade, quando o limite
é ultrapassado, saúde, edu-
cação e segurança pública
são prioridades. Mas o Esta-
do tem que fechar as pedia-
trias para se manter adim-
plente com a Minas Are-
na”, ponderou o deputado.

Desde o início de 2013,
o governo repassa à con-
cessionária cerca de R$ 11
milhões mensais. Os valo-
res caíram para aproxima-
damente R$ 8 milhões nes-
te ano por causa do mau
desempenho operacional
da empresa nos três primei-
ros anos de gestão. Até

abril, o governo de Minas já
destinou R$ 431,7 milhões
à Minas Arena. A remunera-
ção do governo é destinada
a ressarcir os investimentos
da concessionária na obra
de reforma do estádio para

a Copa do Mundo.
Procurada ontem no fim

da tarde, a Secretaria de Es-
tado de Esportes alegou “fal-
ta de tempo hábil para res-
ponder a um tema de tama-
nha importância”. A Minas

Arena já havia informado
à reportagem que desco-
nhece as origens dos recur-
sos utilizados pelo Estado
e que “não interfere nos
processos internos de paga-
mento do poder público”.

Libertadores

LUIS ACOSTA/AFP

Copa do Brasil ontem

JOGOS DE IDA DA 3ª FASE

- Figueirense 0 x 0 Ponte
Preta
(volta: 27/7 - 19h30)

- Bragantino 2 x 2 Botafogo

(volta: 27/7 - 19h30)

- Botafogo-PB 3 x 0 Ceará
(volta: 20/7 - 19h30)

- Vasco 1 x 1 Santa Cruz
(volta: 20/7 - 21h45)

4. Modo de operação do
pagamento - condições
gerais.

4.1. A remuneração será
paga pelo poder concedente,
com recursos de seu próprio
orçamento, que se obriga a
elaborar e a executar os
orçamentos e demais

instrumentos necessários,
levando-se em conta o dever
de pagamento a tempo e
modo.

4.2. Caso, para manter-se
adimplente frente à Lei
Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), o

poder concedente precise
reduzir despesas, não
poderá reduzir o valor ou
suspender o pagamento da
remuneração, promovendo
a inclusão desta previsão
junto às leis orçamentárias
pertinentes durante todo o
prazo de vigência deste
contrato.

Deputado quer acabar com
‘prioridade’ para Mineirão

Sonho do São Paulo
dura apenas 7 minutos
¬ MEDELLÍN, COLÔMBIA. O São
Paulo chegou a sentir on-
tem o gostinho de poder lu-
tar por uma classificação à
final da Libertadores que se-
ria histórica, mas acabou se
encontrando com a realida-
de logo depois e deu adeus à
competição continental.

Após perder o jogo de
ida da semifinal, em casa,
por 2 a 0, para o Atlético Na-
cional de Medellín, na sema-
na passada, a equipe brasi-
leira fez 1 a 0 logo no início
da partida dessa quarta-fei-
ra, na Colômbia, o que lhe
proporcionava a perspecti-
va de, com mais um gol, le-
var a decisão da vaga para
os pênaltis, mas acabou so-

frendo o empate minutos de-
pois, pondo fim a qualquer
ânimo ganho com o gol de
Calleri, pois precisaria fazer
mais dois para conseguir a
improvável classificação.

Depois do empate, o jogo
ficou morno e os anfitriões
esperaram o relógio andar
até os 30 min do segundo
tempo, quando um pênalti
para o Atlético foi bem bati-
do por Borja, que fizera o pri-
meiro e os dois gols no Bra-
sil, e a festa começou: 2 a 1.

O outro finalista sai hoje,
quando o Boca Juniors rece-
be, em Buenos Aires, às
21h45, os equatorianos do
Independiente Del Valle. Na
ida, 2 a 1 para o Del Valle.

Cuidado para não piorar

40 e. O TEMPO Belo Horizonte
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