
COMARCA DE UBERLÂNDIA. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. O Dr. Carlos 
José Cordeiro, faz saber a todos quantos o presente Edital de Intimação virem e dele conhecimento 
tiverem, que perante a Secretaria e Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de 
Cumprimento de Sentença, autuada sob o nº 5019038-11.2017.8.13.0702, requerida por Jucelino Luiz do 
Nascimento em face de Benedita Prates Narciso, inscrita no CPF/MF 623.401.318-04. Como a Executada 
não foi localizado para intimação, é o presente para INTIMAR, Benedita Prates Narciso, para cumprir a 
sentença no prazo de quinze (15) dias, efetuando o pagamento da quantia de R$ 69.445,70, sob pena de 
não o fazendo, ser acrescida multa de 10% ao montante da condenação, bem como ser-lhe penhorados 
tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Para conhecimento de todos especialmente dos 
interessados, publica-se o presente no “Diário do Judiciário”, Órgão Oficial “Minas Gerais”, intimado que 
os prazos fluem após o término do prazo fixado no edital. Uberlândia-MG, aos 07 de outubro do ano de 
2.021. Eu(a), Maria Conceição Souza Cunha, Oficial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevi. (a) DR. 
CARLOS JOSÉ CORDEIRO. MM. Juiz de Direito.
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Tite convoca Vinícius Júnior
para substituir Firmino
 | ATACANTE ATUARÁ NOS PRÓXIMOS DOIS JOGOS DA SELEÇÃO NAS ELIMINATÓRIAS

 � AGÊNCIA BRASIL

O atacante Vinícius Júnior, 
atualmente no Real Ma-
drid, foi convocado nes-

ta sexta-feira (5) pelo técnico 
Tite a retornar a seleção bra-
sileira para os próximos dois 
confrontos pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas da Copa do 
Mundo do Catar. Ele substituirá 
Roberto Firmino, do Liverpool 
(Inglaterra), cortado depois de 
avaliação de Rodrigo Lasmar, 
médico da seleção, que confir-
mou lesão muscular na coxa 
esquerda. 

Firmino se machucou na 
última quarta (3), na vitória 
dos Reds sobre o Atlético de 
Madrid (2 a 0), pela Liga dos 
Campeões.  Segundo Lasmar, 
“a lesão impede o atleta de 
participar dos treinos e jogos 
da seleção nas próximas se-
manas”.

Também na última quarta 
(3), Vinícius Júnior brilhou pelo 

Real, ao dar assistências nos 
gols da vitória por 2 a 1 sobre 
o Shakhtar  Donetsk (Ucrânia). 
A ausência do atacante na 
convocação de Tite, no dia 29 
de outubro, desencadeou uma 
série de críticas. Na ocasião, 
Tite chegou a elogiar Vinícius 
pela boa temporada na Europa. 

“Vinicius Junior, um gran-
de jogador, com potencial de 
crescimento impressionante, 
num grande momento no clu-
be, que concorre naqueles 
atletas, digamos assim, ata-
cantes agressivos. Agudo, o 
ponta que vai para dentro. O 
desempenho e a oportunidade 
que Raphinha e Antony tiveram 
foi um momento importante 
para a convocação, com todo 
o respeito nessa concorrência 
leal que a gente procura”, disse 
Tite durante coletiva. 

O escrete canarinho, líder 
na tabela de classificação das 
Eliminatórias, entra em campo 
na próxima quinta-feira (11), 
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VÔLEI FEMININO

Minas e Praia conhecem rivais da 1ª fase do Mundial
 � AGÊNCIA BRASIL

A Federação Internacional 
de Vôlei (FIVB) anunciou 
os grupos do Campeonato 
Mundial Interclubes de vôlei 
feminino, que será disputado 
entre os dias 15 e 19 deste 
mês em Ancara (Turquia). O 
Brasil será representado por 
Dentil/Praia Clube e Itambé/
Minas Tênis Clube, respecti-
vamente campeão e vice do 
último Campeonato Sul-Ame-
ricano de clubes.

O Praia aparece no Gru-
po A, ao lado do anfitrião 
Fenerbahçe (Turquia) e do 
Congel iano (I tál ia),  atual 
campeão mundial e invicto 

há 70 jogos. A estreia do 
clube de Uberlândia será no 
dia 16, às 12h30 (horário de 
Brasília), diante das turcas. 
No dia seguinte, às 9h, o 
time italiano será o rival das 
brasileiras.

Já o Minas divide o Grupo 
B com o campeão asiático 
Altay (Cazaquistão) e com o 
Vafikbank (Turquia), tricam-
peão do mundo e que tem 
a ponteira Gabi, da seleção 
brasileira, como destaque. 
Elas abrem a participação 
contra as cazaques no dia 15, 
às 9h. No dia 17, às 12h30, 
enfrentam o clube turco.

Os dois primeiros coloca-
dos de cada chave avançam 

contra a Colômbia, às 21h30 
(horário de Brasília), na Neo 
Química Arena, em São Paulo. 
No dia 16 de novembro enfren-
ta a Argentina, na casa dos 
hermanos, em San Juan.

Em 11 jogos disputados até 

o momento, o Brasil soma até 
o momento dez vitórias e um 
empate. Tem 31 pontos, seis a 
mais que a Argentina, segunda 
colocada. Na terceira posição 
está o Equador (17 pontos) e 
em quarto a Colômbia (16).

às semifinais, marcadas para 
o dia 18. A decisão será no 
dia 19, às 12h30.

Tanto Minas como Praia 
buscam o primeiro título mun-
dial. A equipe minastenista 
chegou em duas finais (1992 
e 2018), mas ficou com o vice. 
O clube de Uberlândia tem o 

quarto lugar de 2018 como 
melhor campanha. O Brasil 
ocupou três vezes o topo 
do pódio, com Sadia (1991), 
Leite Moça/Sorocaba (1994) 
e Osasco (2012, com o nome 
Sollys/Osasco). Este último é 
o único do trio que ainda está 
em atividade no país.
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