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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 26 de Fevereiro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ALESSANDRA FERREIRA MACHADO, CPF/CNPJ nº 
04406608664, 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 Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-096, 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$ 7.673,16, em 
25/02/2020, 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 855552837513-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 174623, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 19 de Fevereiro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, CICERA CANEDO BORGES, CPF/CNPJ nº 06681846637, 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) BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 8.401,05, em 18/02/2020, 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 54291 
e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 113492, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁ-
RIA, 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

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

Uberlândia, 26 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, CLEBER FERREIRA DE PAULA, CPF/CNPJ nº 84895624668, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 13.892,39, em 25/02/2020, 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 
144440312292-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 94158, 
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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 26 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, GUILHERME AUGUSTO SILVA, CPF/CNPJ nº 12456239660, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 9.206,09, em 24/02/2020, 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 
878770112287-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
119001, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 14 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, LUCAS ARAUJO SILVA, CPF/CNPJ nº 05458796632, LETICIA 
GUILHERME ROSA, CPF/CNPJ nº 01589311655, 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$ 
26.425,68, em 13/02/2020, 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 237/ 1901/ 32926836-62 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) 
na(s) matrícula(s) nº(s) 69341, 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 26 de Fevereiro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, RONALDO DIVINO DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 49604562649, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 12.774,91, em 25/02/2020, 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 
073342230001315 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
106970, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 SANTANDER 
(BRASIL) 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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA - MG
Data do leilão:27/02/2020 - A partir das: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA- PRACA OSWALDO CRUZ , Nº 390, CENTRO, UBERLANDIA, MG.
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG JUCEMG 831 estabelecido a 
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA FERREIRA nº 959, RESIDENCIAL GRAMADO, PATOS DE 
MINAS - MG CEP: 0-0, telefone (34)3814-2286,faz saber que devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário do BANCO BS2 S/A, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local 
acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BH - BS2.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice 
que remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do 
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49859 - CONTRATO: 8016100013325 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BH - 
BS2 - AGENCIA: 0161 AG UBERLÂNDIA
MARINA LELES BEDE CAVALCANTE,BRASILEIRA(A), PROFESSORA, CPF 502.838.556-49, CI M 
1697201 SSP.MG CASADO(A)COM LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE,BRASILEIRO,APOSENTA-
DO,CPF 436.620.306- 59 CI: M- 2303848 SSP.MG DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, VIA V-23, Nº 
197, LOTE 17, QUADRA 31, BAIRRO SANTA MONICA, SETOR CHACARAS E MANSOES, EM 
UBERLÂNDIA, MG, COM AREA CONSTRUIDA DE 60,30 M2, AREA DE 245,28
M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E 
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17141,89 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 152000,00
UBERLANDIA, 25/11/2019 

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ON-LINE / PRESENCIAL)
 ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR

PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, ARNALDO MENDES CABRAL, TAMIRES 
RODRIGUES ROCHA, FABRICIO LIMIRIO LUIZ, PESSOAS FÍSICAS, TORNAM PÚBLICO, 
QUE LEVARÃO Á LEILÃO SIMULTÂNEO (ON-LINE / PRESENCIAL) MAQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, VEICULOS E SUCATAS DIVERSAS, NA CIDADE DE MONTE 
CARMELO – MG E ONLINE ATRAVÉS DO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR COM 
INÍCIO DIA 27/02/2.020 E ENCERRAMENTO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2.020 ÁS 10:00HRS 
NA AVENIDA VIRGÍLIO DE OLIVEIRA 255 JARDIM AMÉRICO MONTE CARMELO - MG,  
CONFORME EDITAL. INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR. (34)-99116-
-3933.  RAFAEL ARAÚJO GOMES - LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL – JUCEMG Nº 941

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO  DOS TRABALHADO-
RES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES 
DE UBERABA E REGIÃO Ficam convocados todos os trabalhadores sindicalizados ao SIN-
TECT-URA – Sindicato  dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 
Similares de Uberaba e Região, e em dia com suas obrigações estatutárias, para a Assembléia 
Geral Extraordinária, com fim específico de eleição da Junta Eleitoral, que conduzirá o 
pleito sindical/2020 da entidade, que será realizada no dia 02 de março de 2020, na sede do 
Sindicato, na Rua Major Eustáquio, no. 76, sala 817, ed. Chapadão, centro, na cidade de Ube-
raba(MG), em primeira convocação às 18:00 hs., com o quorum de 50% (cinqüenta por cento) 
dos associados, e em não se atingindo referido quorum ficam convocados para a segunda 
chamada a se realizar em mesmo dia e local, às 18:30hs., com qualquer número de presentes. 
Uberaba 26 de Fevereiro de 2020. Wolnei Capolli Dias.Presidente Sintect-Ura.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br B3

 � FOLHAPRESS

Vencedora de cinco tor-
neios do Grand Slam, 
ex-número 1 do mun-

do e uma das atletas mais 
populares deste século, a 
tenista russa Maria Shara-
pova anunciou ontem sua 
aposentadoria, aos 32 anos.

“O tênis me mostrou o 
mundo, e me mostrou do 
que eu era feita. Foi como 
me testei e como medi meu 
crescimento”, publicou a 
atleta em suas redes sociais 
antes de afirmar: “tênis, es-
tou dizendo adeus”.

O trecho é o último pará-
grafo de um artigo publicado 
também ontem nas revistas 
Vanity Fair e Vogue. “En-
quanto eu embarco em meu 
próximo capítulo, quero que 
qualquer um que sonhe com 
a excelência em qualquer 
coisa saiba que a dúvida e o 
julgamento são inevitáveis”, 
escreveu.

Ex-número 1 do mundo,
Sharapova vai se aposentar
 | ATLETA RUSSA DE 32 ANOS É VENCEDORA DE CINCO TORNEIOS DO GRAND SLAM

TÊNIS

Ao longo da carreira, Sha-
rapova venceu Wimbledon 
(2004), US Open (2006), 
Australian Open (2008) e, 
por duas vezes, Roland Gar-
ros (2012 e 2014).  Em 2016, 
a tenista testou positivo em 
um exame antidoping para 
o uso de meldonium, me-
dicamento uti l izado para 
o tratamento de isquemia, 
diminuição de irrigação san-
guínea em uma determinada 

parte do corpo.
Ela foi suspensa por dois 

anos pela Federação Inter-
nacional de Tênis (ITF), pena 
depois reduzida pelo Corte 
Arbitral do Esporte (CAS) 
para um ano e três meses.

Sharapova retornou às 
quadras em 2017, ano em 
que também conquistou seu 
único título após o episódio, 
o torneio de Tianjin, disputa-
do em quadra rápida.

Nos últ imos anos, ela 
sofreu com diversas lesões, 
como no ombro, forçan-
do-a desistir de uma sé-
rie de torneios em 2019, 
dentre eles Indian Wells, 
Miami e Roland Garros. 
A última competição da russa 
no circuito competitivo foi 
o Australian Open no início 
deste ano, em que acabou 
eliminada ainda na primeira 
rodada.

CORONAVÍRUS

Comitê reafirma que 
HAVERÁ OLIMPÍADA

Depois de um membro 
do Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) ter assumido 
a possibilidade de cance-
lamento da Olimpíada de 
Tóquio-2020 em razão do 
coronavírus, o comitê or-
ganizador do evento veio a 
público reafirmar o compro-
misso de sediar o torneio 
nas datas programadas. 
Os Jogos Olímpicos deste 
ano estão previstos para 
acontecer de 24 de julho a 9 
de agosto e receberão 11 mil 
atletas. As Paraolimpíadas, 
que devem receber 4.400 
atletas, serão disputadas 
de 25 de agosto a 6 de se-
tembro.

De acordo com o co-
mitê organizador, a visão 
do canadense Nick Pou-
nd, membro do COI que 
levantou a possibilidade 
de cancelamento ou adia-
mento da Olimpíada, “não 
é necessariamente a visão 
coletiva do Comitê Olímpico 
Internacional”.

Ainda na terça-feira (25), 
logo após as declarações 
de Pound, membro do COI 
desde 1978, a assessoria da 
organização de Tóquio-2020 

afirmou que a mudança dos 
Jogos para outra sede ou 
o seu cancelamento nunca 
esteve em pauta.

“A organização da Tó-
quio-2020 seguirá colabo-
rando com o Comitê Olím-
pico Internacional e com 
órgãos relevantes em rela-
ção a quaisquer medidas 
preventivas que possam ser 
necessárias até lá. A preven-
ção de doenças contagiosas 
constitui uma importante 
parte no nosso plano de se-
diar os Jogos Olímpicos com 
total segurança”, diz o texto 
da assessoria do evento.

O ministro dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpi-
cos, Seiko Hashimoto, tam-
bém declarou que as pala-
vras do canadense “não são 
a posição oficial da entida-
de” e que o planejamento 
segue o curso estabelecido.

Segundo estimativas da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a epidemia 
de coronavírus já matou 
aproximadamente 2.700 
pessoas ao redor do mundo, 
a maioria na China.
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