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A Caldense irá encarar o 
Athletic nesta quarta-feira (30) 
às 20h no Ronaldão pelo con-
fronto de ida da final do Troféu 
do Interior 2022. A Veterana é 
a maior campeã do interior de 
Minas e acumula em sua his-
tória oito títulos, levantou o 
caneco em 1974, 1975, 1976, 
1977, 1996, 2002, 2004 e 
2015. Agora a equipe alviver-
de vai em busca de mais uma 
taça para aumentar sua galeria 
de troféus.

Depois de chegar de Belo 
Horizonte, o elenco fez um tra-
balho regenerativo na segunda 
a tarde e, nesta terça-feira, re-
alizou uma movimentação em 
campo reduzido para ajustar 
o posicionamento. O jogo de 
volta será domingo (03) às 11 
horas da manhã em São João 
Del Rei. Quem levar a melhor 
no placar agregado fica com o 
título, em caso de empate a de-
cisão vai para os pênaltis.

Este será o terceiro con-
fronto oficial entre as equi-
pes. O histórico de confrontos 
aponta dois jogos, sendo um 
empate em 0 a 0 no estadual de 
2021 e uma vitória do Athletic 
por 1 a 0 no Mineiro 2022, as 
duas partidas no Estádio Ro-
naldão.

A Veterana terminou a pri-
meira fase em quarto lugar 
com 18 pontos, com os se-
guintes resultados: 2-1 Amé-
rica, 3-1 URT, 0-2 Tombense, 
1-2 Cruzeiro, 2-0 Patrocinen-
se, 2-1 Pouso Alegre, 0-2 Villa 
Nova, 1 a 0 Uberlândia, 1 a 0 
Democrata, 0 a 1 Athletic e 0 
a 3 Atlético. Na semifinal foi 
superada pelo Atlético por 2 a 
0 e 3 a 0. Já o Atlhetic fechou 
a primeira fase em segundo lu-
gar e foi eliminado pelo Cru-
zeiro na semifinal.

Pendurados, suspensos e 
retornos

O meia Igor Pimenta, o 
lateral Michael, o meio-cam-
pista Alemão, o zagueiro Jo-
nathan Costa, o volante Paulo 
Vitor, o atacante Gabriel Braga 
e o meio-campista Íkaro estão 
pendurados com dois amare-
los. 

Os atletas Douglas Skilo, 
Renan Rinaldi, Guilherme 
Borges, Pedro Gabriel, Mar-
co Aurélio, Yuri Ferraz, Neto 
Costa e Mateus Muller leva-
ram um cartão amarelo cada 
na competição.

Maior campeã do interior, Caldense vai em 
busca do 9º título em final contra o Athletic

Dionathã prevê 
disputa sadia no 

ataque do Boa 
Esporte
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Se depender dos novos 
reforços do Boa Esporte, o 
técnico Gabardo Jr vai ter 
dor de cabeça para escolher 
os 11 titulares do time no 
Módulo 2 do Mineiro. Pelo 
menos é assim que o atacan-
te Dionathã prevê. O joga-
dor, que estava no futebol 
português, aponta que o co-
mandante vai ver uma dis-
puta sadia entre os atletas.

O atacante se descreve 
como um jogador de mais 
mobilidade e que atua dos 
dois lados do campo. Mas 
ele também não se limita a 
apenas estes setores e se diz 
preparado para o que for 
melhor para o esquema de 
Gabardo Jr.

- Todo que está chegan-
do agora no Boa sabe que o 
clube tem uma história gi-
gantesca no futebol brasilei-
ra. Todos sabem o objetivo 
que é um só, o que conquis-
tar títulos. Temos que subir e 
colocar o clube no lugar em 
que nunca deveria ter saído.

Dionathã foi formado 
nas categorias de base do 

Módulo II

Grêmio e já passou, tam-
bém, pelo Paysandu. O ata-
cante estava no Oliveirense, 
de Portugal, no ano passado.

- Sou um jogador sim-
ples, aguerrido, não tenho 
medo de ir para cima dos ad-
versários. Quem tem que ter 
medo é o marcador quando 
eu estou com a bola.

Boa no Módulo 2
A Federação Mineira de 

Futebol divulgou a tabela da 
primeira fase do Módulo 2. 
A primeira rodada acontece 
no dia 27 de abril, quando 
o Boa Esporte visita o Tu-
pynambás, em Juiz de Fora. 
Logo em seguida, a Coruja 
recebe o Aymorés e o Demo-
crata SL em Varginha.

O Módulo 2 será dispu-
tado em duas fases. Na pri-
meira, todos os 12 clubes se 
enfrentam em turno único. 
Os seis primeiros avançam 
e os dois últimos são rebai-
xados para a Segunda Divi-
são Mineira. No Hexagonal 
Final, todos se enfrentam 
em turno e returno. Os dois 
primeiros colocados sobem 
para a elite do Mineiro em 
2023.

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DATA BASE 2022 - DIA 02 DE ABRIL 

 

               O Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede 
Municipal de Ensino de Pouso Alegre – SIPROMAG, pessoa 
jurídica devidamente registrada, CNPJ 03.008.533.0001-08, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e legislação 
vigente, representada neste ato pela Diretora-Presidente, Sra. 
Dulcinéia Costa, convoca os profissionais do magistério 
(efetivos, contratados, aposentados) da rede municipal de 
ensino de Pouso Alegre para participarem de Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 02 de Abril de 2022 
(presencial e online) às 9h 40min em 1ª convocação e às 10h 
00min em 2ª e última convocação,  presencialmente, na sede 
do sindicato, localizado na Av. Dr. João Beraldo, n° 1152, Bairro 
da Saúde, Pouso Alegre , Minas Gerais para apreciação e 
deliberação das seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - Resposta da 
prefeitura da pauta da Data-Base 2022; 3 - Paralisação, ato 
público, outros; 4 - Outros assuntos de interesse da categoria.   

Os profissionais da educação, filiados ou não) que optarem participar da assembleia 
por meio online, com o propósito de assegurar a participação, lisura e segurança, 
deverão se inscrever previamente pelo e-mail sipromag@yahoo.com.br, 
informando o nome completo e a escola que atua. O link de acesso à plataforma 
virtual será encaminhado no mesmo e-mail utilizado na inscrição para participação 
na assembleia. A participação com direito a voz e/ou voto será garantida a todos 
e todas que participarem da assembleia de forma presencial. As deliberações 
tomadas nesta assembleia prevalecerão para todos os fins de direito, e a ela se 
vinculam os (as) profissionais da educação sindicalizados (as) ou não à entidade 
sindical. 

Pouso Alegre, 30 de março de 2022. 

 
Dulcinéia Costa 

Diretora Presidente do SIPROMAG 
 


