
TERÇA-FEIRA
27 DE AGOSTO DE 2019

O (A) Síndico(a) do condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
CENTRAL DE UBERLÂNDIA RESIDENCIAL E COMERCIAL, 
localizado no endereço RUA SANTOS DUMONT 480, convoca 
todos os condôminos para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA, que será realizada dia 05/09/2019 no SALÃO DE FESTAS 
DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.

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, 22 de Agosto de 2019
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, ADEILDO ANTONIO DONIZETE, CPF/CNPJ nº 00109406699, 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 
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$ 20.393,88, em 21/08/2019, 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 
155552699853-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 19666, 
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 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Aquisição de Materiais para Escritório (almofada para carimbo,
clips e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas do dia 19/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia-MG 23 de agosto de 2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 588/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR

ITEM"

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada
- Objeto: aquisição de armários de aço e cadeiras fixa. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 18/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia,23 de agosto de 2019.Gladstone Rodrigues
da Cunha.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 553/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS,EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada
- Objeto: aquisição de bicicletas ergométricas, espadar  em madeira e balancins. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
18/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 23 de agosto de
2019.Gladstone Rodrigues da Cunha.Secretário Municipal de Saúde

LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS RESERVADOS PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais hospitalares.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 19/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br Uberlândia, MG,
23 de agosto de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº. 495/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 553/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 573/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada
- Objeto: Aquisição de projetor multimídia, sistema de projeção 3 LCD ou DLP, em atendimento
à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 23/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 23 de agosto de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 554/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 586/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: aquisição de equipamentos
(telefone sem fio, ventiladores e forno micro-ondas). A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 18/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 23 de agosto de 2019.Iracema Barbosa
Marques.Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

AVISO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 601/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista com vistas à seleção de Unidades de Assistência em Saúde
para realização de serviços Ambulatoriais e Hospitalares pelo Programa "Uberlândia Mais
Saúde", nos termos da Lei Complementar nº 680, de 18 de junho de 2019 e sua alteração.
O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de
Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no sitio
do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes, com documentação,
deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone
0xx 34-3239-2488, de segunda a sexta- feira, em dias úteis, das 12:00 às 17:00 horas até o
dia 31/12/2019.Uberlândia-MG, 23 de agosto de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.Secretário Municipal de Saúde.HENCKMAR BORGES NETO.Secretário Municipal de
Finanças

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO
        
1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 14:00 HORAS
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 14:00 HORAS, SE NECES-
SÁRIO 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 – COOPERATI-
VA 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) CÉSAR ABREU LISBOA & CIA 
LTDA – ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 06.076.629/0001-00, com sede na 
Rua dos Titos, 864, bairro Laranjeiras, Uberlândia, MG, CEP 38.410-524, CÉSAR 
ABREU LISBOA, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 
951.984.076-15, e no RG sob o nº MG 7.192.942 SSP/MG E GILDA LUZIA DA SILVA, 
brasileira, solteira, administradora, inscrita no CPF sob o nº 966.338.326-72 e no RG 
MG 7.221.146 PC/MG, todos residentes e domiciliados na  Rua dos Titos, 864, bairro 
Laranjeiras, Uberlândia, MG, CEP 38.410-524. 
       IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
          imóvel de matrícula 62.765, do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG, descrito como 
"um terreno situado nesta cidade, no Loteamento 'Jardim Aurora' Setor 'A', designado por lote nº 25 
da quadra nº 20, medindo dez (10,00) metros de frente e ao fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de 
extensão dos lados, com área de 250,00 m²; confrontando pelo lado direito com o lote nº24; pelo lado 
esquerdo com o lote nº 26; fundos com o lote nº 3; e pela frente com a Av dos Tito.", com posterior 
averbação, de nº AV-3-62.765, da obra um "prédio situado à Avenida dos Tito nº 864, com área construí-
da de 22,63m² (residencial)". Imóvel este objeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATI-
VA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB 
CREDITRIL conforme registro de nº R-12-62.765, protocolo 466.394, do(a) 1º Serviço Registral de 
Imóveis de Uberlândia, MG de Uberlândia – 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 caráter ad corpus e à vista 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 10 de SETEMBRO de 2019, ás 14:00 horas, será de 
conformidade com o mercado imobiliário do local do bem, ou seja, R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil 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 horário no dia 11 de SETEMBRO de 
2019, pelo maior lanço oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida atualiza-
da, ou seja, R$ 50.270,11 (cinquenta mil, duzentos e setenta reais e onze 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.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda 
Pública e Autarquias da Comarca de 
Belo Horizonte/MG – Edital de Citação 
com prazo de 20 (vinte) dias. Processo: 
0024.14.050.909-2. O Dr. Rogério Santos 
Araújo Abreu, Juiz de Direito da 5ª Vara 
da Fazenda Pública e Autarquias da 
Comarca de Belo Horizonte, capital do 
Estado de Minas Gerais, na forma da lei, 
faz saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, 
que foi requerida perante este Juízo e 
Secretaria uma Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, proposta por Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Minas 
Gerais, contra Fernandes e Araújo Ltda. 
- EPP e outro, sendo o presente para a 
citação dos Executados: FERNANDES 
E ARAÚJO Ltda. - EPP, CNPJ 
12.768.296/0001-74 e ALEXANDRE 
SOUSA DA SILVA, CPF: 017.352.376-55, 
que se encontram em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 3 (três) dias, 
efetuem o pagamento da dívida, no valor 
de R$ 223.736,29 (duzentos e vinte e três 
mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte 
e nove centavos), acrescida dos encargos 
pactuados em razão do inadimplemento, 
custas processuais e honorários 
advocatícios. Valor dos honorários 
advocatícios devido ao patrono do credor 
arbitrado em 10% do valor do débito, 
considerada a atualização monetária e os 
juros legais (art. 827 do CPC/2015). No 
caso de o pagamento ocorrer no prazo de 
3 (três) dias (prazo da citação), o valor dos 
honorários advocatícios será reduzido 
pela metade (art. 827, §1°, do CPC/2015). 
Em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial para os Executados 
supracitados. Prazo para embargos de 15 
dias. E para os devidos fins, expediu-se o 
presente edital, que deverá ser afixado e 
publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Belo Horizonte, aos 12 
de agosto de 2019. Eu, Maria Cristina de 
Castro Lamego, Escrivã desta Secretaria 
de Juízo, e Dr. Rogério Santos Araújo 
Abreu, Juiz de Direito.
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR

PATRÍCIA FERNANDA SANTOS DE FARIA, MARCO ANTÔNIO SANTOS DE FARIA, 
LUCAS EDUARDO SANTOS DE FARIA, através do Leiloeiro Público Oficial nomeado, 
Sr. Rafael Araújo Gomes, matrícula JUCEMG Nº 941, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar NA MODALIDADE ONLINE APARTIR DO DIA 
28/06/2019 às 10h00min E SIMULTÂNEA no dia 28 de Agosto 2019, LEILÃO PÚBLICO 
SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL) do tipo MAIOR LANCE, para alienação de 
uma gleba de terras de campo no município de Tupaciguara-MG, com área superficial 
de 04,45,59 HA (quatro hectares, quarenta e cinco ares e cinquenta e nove centiares). 
O EDITAL COM A DESCRIÇÃO DO BEM E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ESTÁ 
DISPONIVEL NO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR. 34-99116-3933. RAFAEL 
ARAUJO GOMES - LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL - JUCEMG Nº 941

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE

Á CASA DA TRANSMISSÃO CAMINHÕES, MOTORES & PEÇAS LTDA, 
pessoa jurídica do direito privado, torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO ON-LINE, Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio 
dia 07/08/2019 e encerramento NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 ÁS 
13:00HRS, (DOIS) 02 MOTORES CUMMINS DIESEL 6 CILINDROS 420 
CV, NOVOS COM GARANTIA DE FABRICA, CONFORME EDITAL. 
Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.        Rafael Araújo 
Gomes - Leiloeiro Público Oficial – JUCEMG Nº 941

LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR

PATRÍCIA FERNANDA SANTOS DE FARIA, MARCO ANTÔNIO SANTOS DE FARIA, 
LUCAS EDUARDO SANTOS DE FARIA, através do Leiloeiro Público Oficial nomeado, 
Sr. Rafael Araújo Gomes, matrícula JUCEMG Nº 941, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar NA MODALIDADE ONLINE APARTIR DO DIA 
28/06/2019 às 10h00min E SIMULTÂNEA no dia 28 de Agosto 2019, LEILÃO PÚBLICO 
SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL) do tipo MAIOR LANCE, para alienação de 
uma gleba de terras de campo no município de Tupaciguara-MG, com área superficial 
de 04,45,59 HA (quatro hectares, quarenta e cinco ares e cinquenta e nove centiares). 
O EDITAL COM A DESCRIÇÃO DO BEM E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ESTÁ 
DISPONIVEL NO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR. 34-99116-3933. RAFAEL 
ARAUJO GOMES - LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL - JUCEMG Nº 941
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FUTEBOL

Gritos homofóbicos paralisam partida
 | MEDIDA ADOTADA NO JOGO ENTRE VASCO E SÃO PAULO É AMPARADA PELO STF E PELA FIFA

  FOLHAPRESS

A partida entre Vasco e 
São Paulo pelo Cam-
peonato Brasileiro ilus-

trou um importante marco na 
história do combate à homo-
fobia no futebol nacional.

Pela primeira vez, um jogo 
foi interrompido após gritos 
homofóbicos. Aos 19 minutos 
da segunda etapa. Anderson 
Daronco, o árbitro, paralisou 
a partida, conversou com o 
técnico Vanderlei Luxembur-
go e com os jogadores, que 
sinalizaram para a torcida em 
São Januário pedindo que 
parassem de cantar “time de 
viado” nas arquibancadas, 

conforme descrito na súmula.
O fato, inédito no Brasil, 

é reflexo direto de uma nova 
determinação do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD), que atende a normas 
da Fifa e se embasa em de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O caso pode 
até gerar perda de pontos ao 
Vasco, time da casa.

  RECOMENDAÇÃO

Uma nova recomendação 
do STJD foi enviada aos clu-
bes no último dia 19. Nela, o 
tribunal disse que os árbitros 
ou outros oficiais das partidas 
deveriam relatar em súmula 
“ocorrência de manifestações 

preconceituosas e de injúria” 
por orientação sexual.

Recentemente, o STF 
decidiu, por 8 votos a 3, en-
quadrar casos de homofobia 
e transfobia dentro da Lei do 
Racismo.

A decisão, citada no texto 
do STJD, é importante por-
que, até então, as ofensas 
homofóbicas e transfóbicas 
não eram crimes tipificados 
em lei; passaram a ser enten-
didas como crime hediondo, 
inafiançável e com pena de 
dois a cinco anos de prisão, 
como os casos de racismo.

Além da decisão federal, o 
novo texto do STJD cita ainda 
duas recomendações da Fifa.

A mais recente, do dia 25 

de julho, é uma circular en-
dereçada pelo órgão máximo 
do futebol mundial às suas 
confederações nacionais e 
internacionais que incentiva 
o combate à “ocorrência de 
comportamentos discrimina-
tórios durante as partidas de 
futebol”.

Também cita o Guia de 
Boas Práticas da Fifa. No tex-
to, está previsto que o árbitro 
“pare, suspenda ou abandone 
a partida por qualquer ofensa 
ou interferência externa”, tam-
bém considerando “o compor-
tamento dos torcedores”.

  PUNIÇÃO

Assinado pelo procura-

MINEIRÃO

BH quer sediar fi nal da
Libertadores de 2020

O Mineirão oficializou a 
candidatura para receber a 
final da Taça Libertadores de 
2020. São Paulo, Brasília e 
Rio de Janeiro também pre-
tendem sediar a decisão.

Em uma reunião com re-
presentantes da Conmebol 
na manhã de ontem, a Fe-

deração Mineira de Futebol 
(FMF), a Prefeitura de Belo 
Horizonte e a Minas Arena, 
gestora do estádio, confir-
maram o local como um dos 
postulantes para sediar a 
finalíssima.

O encontro marcou a 
primeira visita presencial 
da entidade para checar as 
condições do local. Após a 
conversa, foram solicitados 
documentos junto aos três 
envolvidos na candidatura, 
que terão de ser enviados até 
a próxima segunda (2).

A fama construída pela 
cidade em eventos passa-
dos é uma das apostas para 
receber a final do torneio. O 
Mineirão já foi palco de jogos 
da Copa das Confederações, 
Jogos Olímpicos, Copa Amé-
rica e Copa do Mundo, esta 
última pela qual sediou a fatí-
dica derrota do Brasil para a 
Alemanha por 7 a 1, em 2014.

A organização dos even-
tos, a segurança no muni-
cípio, o estádio e a tradição 
no futebol são aspectos con-
siderados positivos pelos 
organizadores.

Em 2019, o troféu será 
definido em Santiago, no 
Chile, enquanto Assunção, 
capital do Paraguai, ficou 
com a responsabilidade de 
promover o jogo do título da 
Copa Sul-Americana.
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dor-geral do STJD, Felipe 
Bevilacqua, o texto enviado 
aos clubes tem como base 
legal o artigo 243-G do Código 
Brasileiro de Justiça Des-
portiva (CDJD), que discorre 
sobre “ato discriminatório, 
desdenhoso ou ultrajante, 
relacionado a preconceito em 
razão de origem étnica, raça, 
sexo, cor, idade, condição de 
pessoa idosa ou portadora de 
deficiência”.

No documento, a punição 
prevista é de três pontos, 
podendo dobrar em caso de 
reincidência, e multa que pode 
chegar a R$ 100 mil.

Apesar de a ocorrência 
ter sido relatada na súmula 
do jogo, ainda não é certo se 
o Vasco será punido. Primei-
ro, precisa ser aberta uma 
denúncia no STJD contra o 
clube, que então seria julgado 
por uma comissão que daria 

o veredicto.
“Esses cantos começaram 

no México falando ‘puto’ quan-
do bate o tiro de meta. Está 
sendo corrigido. Foi corrigido 
tanta coisa que tenho espe-
rança que isso seja corrigido 
também”, disse o técnico são-
-paulino Cuca após a partida.

“Pedi para a torcida [parar 
de gritar], porque é proibido ter 
canto homofóbico. Falei para 
a torcida ter um pouquinho de 
calma, porque pode prejudicar 
[o clube]”, declarou o vascaíno 
Luxemburgo.

Para o advogado especia-
lizado em esporte e temas do 
futebol, Eduardo Carlezzo, é 
difícil prever qual será o com-
portamento do tribunal. “Se, 
num primeiro momento, vai 
ser mais, digamos, educativo, 
ou se já serão aplicadas pu-
nições mais pesadas”, disse.
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