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CAMPINA VERDE/MG

Rua 22, n° 155. (Lt 11D- Qd 7B). Área terr. 381,38m². Obs:  

Ocupado. (AF). Lance Mínimo: R$ 168.000,00

MEDALHA MILAGROSA

PRÉDIO COML. C/ 295,96M² Á.C.

Eleições sindicais
 
Será realizada Eleição Sindical, no dia 28 de agosto de 2019, das 9:00 às 15:00, na 
sede desta Entidade Sindicato dos Professores Municipais de Uberlândia – Rua 
Cruzeiro dos Peixotos, 499, sala 801, Ed. Walmaq para composição da Diretoria e 
Conselho Fiscal, devendo o Registro de Chapa ser apresentado à Secretária no horário 
de 13:00 às 16:30 horas, no período de cinco dias a contar a publicação deste Aviso. O 
Edital de convocação da Eleição, encontra-se afixado na sede desta Entidade.
 

Presidente SINPMU

Extrato de Edital de Leilão Extrajudicial Conforme Lei 9.514/1997

Ás credoras fiduciárias ELGLOBAL CONSTRUTORA LTDA, e MIRAMONTES EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tornam público, que levará á LEILÃO ONLINE E 
PRESENCIAL (SIMULTANEO), através do SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR 
e no escritório do leiloeiro na Rua Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora 
Aparecida Uberlândia-MG, em 1º Leilão dia 19/08/2019 as 10:00 horas, lance inicial R$ 
90.000,00, caso não exitoso o primeiro leilão, fica desde já marcado a data para o 2º 
Leilão 22/08/2019 ás 10:00 horas, lance inicial R$ 100.105,20. OBJETO DE LEILÃO: 
Um terreno situado em Uberlândia, no Bairro Shopping Park, designado por lote nº 18A 
da quadra G, do Loteamento Park dos Ypês II, medindo (11,90) metros de frente e aos 
fundos, por (21,90) metros de extensão dos lados, com a área de 260,61 m2, confron-
tando pela frente com a Rua PYII-04. Matriculado no CRI 1º Ofício da Comarca de 
Uberlândia sob o nº 167.576 do L° 2-RG. DEVEDOR: MIRIAN IZABELA SILVA RIQUIE-
RI. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra. 
Informações e edital completo disponível no site: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34)9116-
-3933 Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Publico Oficial - JUCEMG N°941.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

Verdinho tenta se isolar 
no topo contra o Villa
 | PARTIDA ACONTECE ÀS 10H; TIMES PODEM VOLTAR A SE ENFRENTAR NAS QUARTAS

 � ÉDER SOARES

O Uberlândia Esporte 
Clube (UEC) termina, 
na manhã de hoje, 

a sua participação na fase 
classificatória do Campe-
onato Mineiro Sub-20. O 
time comandado pelo técnico 
Amaragil Neto enfrenta o Villa 
Nova, às 10h, no Estádio Cas-
tor Cifuentes, em Nova Lima, 
em busca da liderança isolada 
da competição. O Verdinho 
está empatado em pontos 
com o Atlético, primeiro pe-
los critérios de desempate, e 
com o Tupi, terceiro colocado, 

todas as três equipes com 32 
pontos. 

Além de precisar vencer 
para terminar a fase como 
primeiro colocado, o Verdi-
nho ficará na expectativa do 
resultado do Galinho, que 
enfrentará o Pouso Alegre 
no CT de Vespasiano. Já o 
Tupi pega o Bétis na cidade 
de Ouro Branco. Todos os 
jogos da rodada acontecerão 
às 10h.

Atlético, Uberlândia, Tupi, 
América, Cruzeiro, Coimbra e 
Villa Nova já estão garantidos 
nas quartas de final. Bétis, 
Serranense, União Luziense 
e América-TO lutam pela 

última vaga. Nas quartas de 
final, os confrontos colocarão 
1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º. Se 
a classificação terminar como 
está, o Verdinho enfrentará 
o Villa Nova, adversário de 
hoje, e atual sétimo colocado 
com 20 pontos. 

Para a partida, o técnico 
Amaragil Neto terá quatro 
desfalques. O goleiro Vinicius, 
o lateral esquerdo Janini, o 
volante Yuri e o meia Thiago 
estão suspensos e trarão um 
pouco de dor de cabeça para 
o treinador, que só divulgará 
os substitutos minutos antes 
da partida. “Enfrentar o Villa 
jogando em Nova Lima é 

sempre muito difícil, mas a 
equipe está muito bem pre-
parada e os jogadores que 
entrarem irão dar conta do 
recado para que possamos 
vencer o jogo e, quem sabe 
ainda, terminar como líder”, 
disse.

O zagueiro Vitor Hugo 
alerta para o jogo do Villa 
Nova em casa. “O campo 
é muito pequeno e preci-
saremos ter muita atenção 
nas bolas alçadas na área. 
Quando tivermos a bola nos 
pés, precisamos valorizar a 
posse e esperar o momento 
certo para contra-atacar e 
conseguir a vitória”, afirmou. 

MINEIRO SUB-20

LISTA

Tite chama Neymar para amistosos
Os problemas enfren-

tados por Neymar não im-
pediram Tite de convocar 
o jogador para a seleção 
brasileira. O atacante de 27 
anos, que não atua desde 
5 de junho por uma lesão 
no tornozelo direito e pela 
indefinição sobre sua saída 
do Paris Saint-Germain, 
foi incluído na lista para os 
amistosos marcados para o 
próximo mês nos Estados 
Unidos, contra Colômbia e 
Peru.

O treinador disse ter con-
versado com o atleta para se 
inteirar sobre sua situação e 
gostado do que ouviu.

“Falamos sobre o mo-
mento dele, como estava. 
Senti que estava feliz e bem, 
trabalhando normalmente há 
algum tempo, sem trabalho 
tático só. Perguntei da mo-
tivação, ele disse que está 
tranquilo, no aguardo da 
definição do PSG sobre a 
situação”, afirmou o técnico 
da seleção brasileira.

“É ideia dele jogar an-
tes. Ele está disponível e, 
em cima de disponível, eu 
te digo que de um atleta 
do nível e da qualidade do 
Neymar na seleção brasi-
leira eu não vou prescindir 
nunca”, acrescentou Tite.

O preparador físico da 
seleção, Fábio Mahsered-
jian, também manteve con-

tato com o preparador físico 
do PSG, o brasileiro Ricar-
do Rosa. Juninho Paulista, 
coordenador do time ver-
de-amarelo, falou com o 
ex-jogador Leonardo, diretor 
esportivo do clube francês. 
Assim, amarraram-se todas 
as pontas para a convoca-
ção do camisa 10.

Com o aval do atleta e 
da comissão técnica, Tite 
não teve dúvida em colocar 
o nome do camisa 10 em 
uma lista que tem novidades 
como os goleiros Ivan, da 
Ponte Preta, e Weverton, 
do Palmeiras, o zagueiro 
Samir, da Udinese, o lateral 
esquerdo Jorge, do Santos, 
e os atacantes Vinicius Jú-
nior, do Real Madrid, e Bruno 
Henrique, do Flamengo. Tite 
explicou as convocações.

“Não tem sentido pegar 
três jogadores [goleiros] de 
alto nível se são amistosos. 
Traz um jovem, Ivan, no 
sentido de formação e cres-
cimento. Jorge esteve em 
duas convocações conosco, 
vive grande momento no 
Santos”, disse o técnico.

“O Samir está inserido 
nesse mesmo contexto. Tem 
três temporadas italianas 
em alto nível, esteve aqui. 
Conversei com técnico dele 
no tempo do Flamengo, 
quando foi  campeão da 
Copa do Brasil e carioca, 

o Vanderlei Luxemburgo. 
O Bruno Henrique vem se 
destacando no Flamengo, 
faz gol e assistência. Tem 
qualidade de homem-gol, 
faz lado de campo e centro. 
Tudo acabou levando a essa 
convocação”, acrescentou.

Questionado sobre Da-
niel Alves ter se transferido 
para o São Paulo, o treinador 
comentou a transferência e 
aproveitou a deixa para no-
vamente falar sobre Neymar.

“A gente fica na expec-
tat iva para onde atletas 
vão, se estão em alto nível. 
Que estejam felizes. Mesma 
resposta do Neymar: torço 
para que esteja feliz em nível 
familiar e jogando em alto 
nível. Vamos ficar na torcida 
em relação ao São Paulo e a 
ele especificamente”.

“A importância do Daniel 
Alves é que está jogando 
muito. Ele se cuida fora de 
campo, irradia confiança. 
Comemora o título da Copa 
América em prantos com os 
pais do lado, que vão lá emo-
cionados dar abraço nele, 
um cara que tem 40 títulos. 
Que esteja feliz e continue 
jogando o que está jogando”, 
continuou Tite.

O Brasil enfrenta Colôm-
bia e Peru nos dias 6 e 10 
de setembro, nas cidades 
de Miami e Los Angeles, 
respectivamente.

UEC/DIVULGAÇÃO 

  CONFIRA OS 23 
CONVOCADOS:

Goleiros
Ederson (Manchester 
City)
Ivan (Ponte Preta)
Weverton (Palmeiras)

Laterais
Daniel Alves (São Paulo)
Fagner (Corinthians)
Alex Sandro (Juventus)
Jorge (Santos)

Zagueiros
Marquinhos (Paris Saint-
Germain)
Thiago Silva (Paris Saint-
Germain)
Militão (Real Madrid)
Samir (Udinese)

Volantes
Casemiro (Real Madrid)
Arthur (Barcelona)
Allan (Napoli)
Fabinho (Liverpool)

Meias
Philippe Coutinho (Bar-
celona)
Paquetá (Milan)

Atacantes
Neymar (Paris Saint-Ger-
main)
Firmino (Liverpool)
Richarlison (Everton)
David Neres (Ajax)
Bruno Henrique (Fla-
mengo)
Vinicius Júnior (Real 
Madrid)

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Tite conversa com o coordenador Juninho Paulista 

CATEGORIAS DE BASE

Caça e Pesca sedia 3ª 
Copa Uberlândia Vôlei

Atletas de categorias de 
base e adulto disputam até 
amanhã a terceira edição 
da Copa Uberlândia Vôlei, 
que acontece no ginásio 
do Clube Caça e Pesca. 
A competição foi dividida 
em dois tr iangulares e 
um quadrangular. Um dos 
triangulares tem apenas ti-
mes de base do Uberlândia 
Vôlei/Caça e Pesca (sub-
16, sub-17 e sub-19), nos 
demais a disputa é mista, 
com atletas jovens e adul-
tos do projeto e também de 
outras equipes da cidade.

Ontem,  as par t idas 
aconteceram no período 
da tarde e à noite. Já hoje 
e amanhã, os jogos serão 
disputados pela manhã e 
à tarde. Haverá premiação 
para as três primeiras equi-

pes (medalhas) e troféu 
destaque para o melhor 
jogador de cada posição.

“A intenção é colocar 
todas as categorias do 
Uberlândia Vôlei/Caça e 
Pesca para jogar e ganhar 
ritmo para as competições 
oficiais que estão próxi-
mas”, disse o treinador e 
responsável pelo projeto 
que hoje conta com a par-
ticipação de 120 atletas, 
Fernando Alves Gomes.

A partir do dia 24 até o 
dia 9 de setembro, o Uber-
lândia Vôlei/Caça e Pesca 
terá quatro competições 
oficiais pela frente – entre 
campeonatos regionais e 
estadual - envolvendo as 
equipes do sub-16, sub-17, 
sub-19 e sub-21.

DIVULGAÇÃO


