
TERÇA-FEIRA
11 DE FEVEREIRO DE 2020

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

O SINTTRURB – Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 
Uberlândia, entidade sindical de primeiro grau, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob nº 
09.010.572/0001-26, registro sindical nº 914.610.000.49554-3, com sede na Av. Com. Alexandrino 
Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia-MG, CEP 38.402-228, vem através do presente 
EDITAL convocar a todos os trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros no município de Uberlândia, munidos de documento de identificação com foto ou crachá, 
para comprovação de vínculo empregatício na categoria acima citada, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira, em 
duas sessões, às 8:30 hs (oito horas e trinta minutos) e 15:30 hs (quinze horas e trinta minutos), em 
primeira chamada, ou em segunda chamada, meia hora depois, com o número de presentes. A 
assembleia será realizada no salão localizado à Rua Benjamim Constant, nº 529, Bairro Aparecida, no 
município de Uberlândia-MG, para discutir e deliberar sobre os seguintes pontos de pauta:
a) Avaliação e deliberação de proposta negocial apresentada pelas empresas;
b) Aprovação ou não do estado de greve na categoria.

Uberaba-MG, 11 de fevereiro de 2020
Márcio Dúlio de Oliveira

Presidente
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EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
 1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ÁS 14:00 HORAS
 2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ÁS 14:30 HORAS, SE 
NECESSÁRIO FOR
 LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rod. 
BR 365, km 612, s/nº, Conjunto  Alvorada, Uberlândia (MG).
          GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na JUCEMG – 
Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional sito á Rod. BR 
365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz 
saber que devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o 
imóvel a seguir identificado, na forma do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 
22.427, de 1º de Fevereiro de 1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe 
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local 
acima referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos legais, tributos, 
contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro Oficial, em favor 
da credora fiduciária SICOOB CREDITRIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES 
RURAIS E LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA, instituição financeira com sede nesta cidade, 
situada à Rua Marciano de Ávila, 1066, Bairro Bom Jesus, inscrita no CNPJ sob o n° 
41.669.227/0001-01 e responsabilidade do(s) Devedor(es) Fiduciante(s) REVENDEDORA 
PRATENSE DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.021.941/0001-70, com sede na Av. 
Brasília, 590, Bairro Edna, Prata, MG, CEP 38.140-000, MARY LÚCIA MAURÍCIO VILELA, brasileira, 
viúva, aposentada, inscrita no CPF sob o nº 196.519.106-15, residente e domiciliada na Rua 
Professora Valentim, 179, Centro, Prata, MG, CEP 38.140-000, espólio de EDÉSIO PÁDUA VILELA, 
inscrito no CPF de nº 009.499.576-15, representado pelo inventariante, e também herdeiro, EDÉSIO 
DE PÁDUA VILELA JÚNIOR, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrito no CPF sob o nº 
446.641.256-15, casado com Francis Mary Vilela Pádua, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº  
721.199.426-68, ambos residentes e domiciliados na Rua Cel. Astolfo Bittencourt, 11, Centro, Prata, 
MG, CEP 38.140-000, e os demais herdeiros ANA MARIA VILELA DE CARVALHO, brasileira, casada, 
psicóloga, inscrita no CPF sob o n. 560.858.346-91, casada com Ivo Machado de Carvalho Júnior, 
inscrito no CPF n° 371.569.506-49, ambos residentes e domiciliados à Rua Professor Valentim, n° 
179, Centro, na cidade de Prata, MG, CEP 38.140-000,  FABIANA VILELA AMUI, brasileira, casada, 
do lar, inscrita no CPF sob o nº 671.762.916-91, casada com Samir Mendes Amui, inscrito no CPF sob 
o nº 526.242.776-68, ambos residente e domiciliados na Rual Cel. Astolfo Bittencourt, nº 11, Centro, 
na cidade de Prata, MG, CEP 38.140-000 e JAQUELINE VILELA GUSMÃO, brasileira, casada, do lar, 
inscrita no CPF de nº 794.401.185-87,casada com Paulo Sérgio Prates Gusmão, inscrito no CPF sob 
o nº 059.032.778-02, ambos residentes e domiciliados na Rua Professora Valentim, 179, Centro, 
Prata, MG, CEP 38.140-000.  
 IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
 imóvel de matrícula 15.828, da Serventia de Registro de Imóveis de Prata, MG, 
descrito como "Um imóvel urbano, situado nesta cidade, na AVENIDA BRASÍLIA, Bairro Edna, 
cadastrado no P.M.P. sob o nº 01.02.065.0307.001, com área de 1.440,00 m² (um mil quatrocen-
tos e quarenta metros quadrados), medindo pela frente 24,00 metros, confrontando com a 
Avenida Brasília; pelo lado direito mede 60,00 metros, confrontando com Gersoney Silva 
Morais; Djalma Vilela Oliveira e Romeu Bernardes da Silva; pelo lado esquerdo mede 60,00 
metros, confrontando com Revendedora Pratense de Bebidas Ltda – ME; e aos fundos mede 
24,00 metros, confrontando com a Rua Rio Grande do Sul. Origem R-1-1126, do livro 2-F, às fls 
144 (parcial) referente aos lotes nº(s) 11,12,20 e 21 da Quadra 18 desta serventia", com 
posterior averbação, de nº AV-2-15.828, da obra de "um Prédio comercial com mezanino, 
situado na AVENIDA BRASILIA, nº 600, Bairro Edna, cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Prata, MG, sob o nº 01.02.065.0307.001, com1.568,07 m² (um mil quinhentos e sessenta e oito 
metros quadrados e sete centésimos) de área total de construção, sendo em Galpão e 
depósitos 1.440,00 m² (um mil quatrocentos e quarenta metros quadrados) + mezanino: 128,07 
m² (cento e vinte e oito metros quadrados e sete centésimos), contendo 13 (treze) cômodos + 
1 mezanino = 14, com piso de cimento e parte de granito, paredes de tijolos com massa 
desempenada, cobertura de telhas de barro, galpão sem forro, demais dependências laje e 
pvc, com instalações de água, luz, esgoto, pavimentação, meio-fio, telefone, etc...". Imóvel este 
objeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODU-
TORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB CREDITRIL conforme 
registro de nº R-5-15.828, e averbação AV-6-15.828, do(a) Serviço Registral Imobiliário de Prata, 
MG de Prata, MG.
          A regularização das benfeitorias existentes no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo esteja 
ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
          A venda se dará à vista, na modalidade “ad corpus” e as despesas relativas à comissão do 
Leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o 
§ único do artigo 24 do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e 
taxas correrão por conta do arrematante.
          O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14:00 horas, será de conformidade com o mercado 
imobiliário do local do bem, ou seja, R$ 1.584.035,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil 
e trinta e cinco reais), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
Novembro de 1.997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
           Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO PÚBLICO E 
ÚLTIMO LEILÃO no mesmo local e dia, às 14:30 horas, pelo maior lanço oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida atualizada, ou seja, R$ 814.520,80 (oitocentos e quatorze mil, quinhen-
tos e vinte reais e oitenta centavos), acrescido da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO).
 
          O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre 
o imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não 
sejam localizados.

Cartório Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 06 de Fevereiro de 2020
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, DOMINIUM CIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ nº 08116776000183, 
FABRICIO CASSIO DE CARVALHO ALVES, CPF/CNPJ nº 82765782920, KELLY PATRICIA BALDO 
CARVALHO ALVES, CPF/CNPJ nº 76308383953, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou 
inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Monte Carmelo, RUA TITO FULGENCIO, 
258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo 
de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o 
encargo no valor de R$ 99.746,48, em 05/02/2020, sujeito à atualização monetária, juros de mora e 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que 
vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 270709606000023362 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 38174, 31295, do Livro 2 – Registro 
Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrati-
vo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não 
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, nos termos 
do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se 
este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 07 de Fevereiro de 2020
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, MAURI MONTEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 80640737668, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO BRADESCO S.A., ou ao endereço do Cartório Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, no horário de atendimento, e 
satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será 
publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 2.516,97, em 06/02/2020, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 628705 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 20793, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser 
apresentado ao Cartório Iturama. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o 
pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula 
“não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida 
obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em 
favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A., nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para 
que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 06 de Fevereiro de 2020
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, TEREZINHA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
96630086600, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Monte Carmelo, RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, 
MG - 38500-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias,contados a partir da 
última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 1.392,26, em 
05/02/2020, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 855551254230-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 22289, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 06 de Fevereiro de 2020
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, WALKER JUNIOR DA SILVA, CPF/CNPJ nº 05173036630, LILIANE 
CRISTINE CAMPOS DA SILVA, CPF/CNPJ nº 08357533604, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), 
incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) 
fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Monte Carmelo, RUA 
TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000, no horário de atendimento, 
e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será 
publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 3.639,37, em 05/02/2020, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 807090001377-4 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 19501, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao 
credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. Caso o pagamento não seja 
realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque 
administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessioná-
rio. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 06 de Fevereiro de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
04203546621, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO BRADESCO S.A, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 7.368,13, em 05/02/2020, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
0903410 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99972, do Livro 
2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A, 
nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), 
expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br B3

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia. 

Alberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

ACADEMIA NO GINÁSIO DR. EUGÊGIO

O Uberlândia Tênis Clube (UTC), há décadas, pos-
sui dois ginásios: o Homero Santos, com arquibanca-
das para aproximadamente 3 mil pessoas, onde sempre 
aconteceu grandes jogos e eventos, e o Dr. Eugênio Pi-
mentel Arantes, o anexo, que mesmo após passar por 
ampla reforma, mantém uma pequena arquibancada. 
Este ginásio também já foi palco de muitas competi-
ções esportivas e sociais, principalmente campeonatos 
de futsal de diversos segmentos. Atualmente, perten-
cendo ao Município, e com a reforma feita, é ocupado 
por uma academia que atende a ginástica artística da 
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer 
(Futel). Com esta iniciativa, a expectativa é que a ci-
dade seja futuramente um celeiro para a revelação de 
talentos para o cenário brasileiro na modalidade. Antes, 
a academia ocupava um espaço dividido em um dos 
ginásios da Faculdade de Educação Física, mas com 
a mudança ganhou amplo espaço e novos aparelhos.

LIGA NACIONAL COMEÇA CAMPEONATO
Começou anteontem, com participação de 14 clu-

bes, o campeonato promovido pela Liga Nacional de 
Truco. Na fase inicial jogam entre si para classificar 8 
para a etapa seguinte (quartas de final). A partir daí os 
jogos acontecerão no sistema mata-mata  até definir o 
campeão, sempre em jogos de ida e volta. Uberlândia 
participa com seis equipes: Shaparraw, Independente, 
Operário, Três de Ouro, Dragão de Ouro e Águia Dou-
rada; Uberaba tem São Benedito, Santa Maria e Colo-
rado; Araguari com Internacional e Minas; Catalão com 
o Coringão; Tupaciguara com o Ás de Ouro e o Itum-
biara. Das equipes uberlandenses, apenas Shaparraw 
e Dragão de Ouro venceram, enquanto os dois de Ara-
guari venceram, e outros dois de Uberaba, registrando 
seis vencedores, seis perdedores e um empate, entre 
Independente e Águia Dourada.

BRASIL X ARGENTINA NO SABIAZINHO
A 20ª edição do Campeonato Sul-Americano de Vo-

leibol Feminino será realizada na próxima semana (17 
a 21), em Uberlândia, na Arena Sabiazinho. São duas 
equipes do Brasil – Dentil/Praia e Itambé/Minas – e 
duas da Argentina – Boca Júniors e San Lorenzo, além 
do boliviano Universidad Católica. Os cinco jogam entre 
si, e o campeão do torneio garante vaga para o Cam-
peonato Mundial de Clubes. A equipe uberlandense foi 
vice-campeã em 2017 e 2019, e agora vai brigar pelo 
título inédito e vaga no Mundial. A rodada de abertura, 
no dia 17, terá o Praia enfrentando o Universidad Ca-
tólica, 19h, e o clássico argentino entre Boca Júniors x 
San Lorenzo, 20h30. 
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Sul-americano Feminino:  
ingressos estão à venda
 | PRAIA BUSCA O PRIMEIRO TÍTULO DA COMPETIÇÃO APÓS DOIS VICES

  SÍLVIO AZEVEDO

Os ingressos para o 
Campeonato Sul-a-
mericano Feminino 

de Voleibol, que acontece 
entre os dias 17 e 21 de 
fevereiro na Arena Sabiazi-
nho, começam a ser vendi-
dos hoje pelo site Ingresso 
Rápido e, para sócios, no 
balcão da portaria Cidade 
Jardim do Praia Clube. Para 
o público geral, as vendas 
começam amanhã (12) . 
Os valores são a partir de 
R$ 10.

O time do Dentil/Praia 
Clube disputa a competição 
e terá como adversários: 
o atual campeão, Itambé/
Minas, os argentinos Boca 
Juniors e San Lorenzo e 

o bol iv iano Universidad 
Católica. O torneio será dis-
putado em turno único, no 
sistema de pontos corridos, 
com dois jogos por dia, sen-
do que uma equipe folga em 
cada rodada. O campeonato 
dá ao campeão a vaga para 
o Mundial de Clubes.

Na estreia, o Praia en-
frentará o Universidad Cató-
lica (BOL). No dia seguinte, 
o adversário será o San 
Lorenzo (ARG). Na terceira 
rodada, as uberlandenses 
folgam e jogam em seguida 
com o Boca Juniors (ARG). 
O embate mais complica-
do será no fechamento da 
competição, quando as auri-
negras enfrentam o Itambé/
Minas, na última rodada.

VÔLEI

VENDA DE INGRESSOS PARA 
O SUL-AMERICANO DE VÔLEI 

VALORES

A partir de 11/02 (terça-feira): online pelo Ingresso Rápido

11/02 (terça-feira): para associados do Praia Clube no 
balcão da Portaria Cidade Jardim, das 16h30 às 21h30 (antes 
e depois do jogo entre Dentil/Praia Clube e São Paulo F.C/
Barueri)

12 a 16/02: Portaria Principal do Praia Clube, das 9h às 18h, 
para sócios e não sócios 

17 a 21/02: bilheteria do Sabiazinho, das 9h às 19h

Passaporte: R$ 80 (inteira) 
e R$ 40 (meia-entrada e 
sócios do Praia Clube)

17 a 20/02: R$ 20 por dia 
(inteira) e R$ 10 por dia 

(meia-entrada e sócios do 
Praia Clube)

21/02: R$ 70 (inteira) e R$ 
35 (meia-entrada e sócios 
do Pra ia Clube)


