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

Uberlândia, 11 de Setembro de 2019
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, ABRAAO LINCOLN BOMFIM RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 
05308199531, JENICE CARVALHO SILVA, CPF/CNPJ nº 12904427627, 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$ 12.741,45, em 10/09/2019, 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 855553189084-0 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 166554, 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 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, 11 de Setembro de 2019
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, ALUISIO ROSA DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 09315729676, 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$ 2.616,74, em 10/09/2019, 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 
855553419285-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
171899, 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 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, 11 de Setembro de 2019
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, ANA CAROLINE SILVA DE JESUS, CPF/CNPJ nº 01852110627, 
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 - 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$ 5.543,44, em 10/09/2019, 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 
855553683536-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
185219, 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 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

CONDOMINIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE E CLUB - CNPJ 13.246.054/0001-83
Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 4.550, Jardim Karaiba – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE E CLUB no uso de suas 
atribuições, e na forma convencionalmente prevista, convoca os demais condôminos para Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de Setembro de 2019 no salão de festas do condomínio às 
19:00 horas em 1ª convocação, ou às 19:30 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de 
presentes, a fim de deliberarem sobre as seguintes pautas, a saber:
I) Esclarecimentos sobre o inicio da atual gestão;
II) Prestação de Contas 07/2019 e 08/2019;
III) Previsão Orçamentária para os próximos 06 meses;
IV) Apresentação para aprovação da proposta de Feira Semanal no interior do condomínio;
V) Apresentação para aprovação da proposta para aplicação de multa a condôminos inadimplentes 
contumaz;
VI) Apresentação para aprovação de revisão nos projetos de garagem do item piso;
VI) Apresentação para aprovação de revisão nos procedimentos que autorizam a remoção do 
pergolado;
VII) Apresentação para aprovação da atualização do Regimento Interno e sua respectiva Consolida-
ção;
VIII) Apresentação para aprovação da prioridade nos projetos de melhoria e respectiva autorização 
dos gastos necessários para implantação;
IX) Apresentação para aprovação de chamada de capital para realização dos projetos de melhoria.
X) Outros assuntos de interesse de todos.
Observações:
Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que estejam quites com suas 
obrigações Condominiais.
Nota de esclarecimento: Prezados condôminos todas as decisões em assembleia são legítimas, não 
cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos e a oportunidade de se 
manifestar (em), devendo cumprir na integra as decisões em assembleia não se justificando o não 
cumprimento por não ter participado deste ato democrático. Para participação de inquilinos nas 
assembleias os mesmos devem estar munidos de procuração outorgada pelo proprietário.

Uberlândia, 10 de Setembro de 2019.
Sindico

Praça Primo Crosara, 505
Às margens do Rio Uberabinha
Bairro Copacabana - Uberlândia – MG
Fone: (34) 3256-3100  Fax: 3256-3148
www.praiaclube.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas do PRAIA CLUBE. (CNPJ 
25.762.741/0001-30), com sede nesta cidade, na praça Primo Crosara, n° 505, Bairro 
Copacabana, às margens do Rio Uberabinha, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, a ser realizada no Salão de Eventos Ulysses Finotti, no dia 30 de setembro 
de 2019, às 18:00 horas, em primeira convocação com a presença mínima de dois 
terços (2/3) dos sócios acionistas, às 18:30 horas em segunda convocação com 
metade mais um ou às 19:00 horas, em terceira e última convocação, com qualquer 
número, de acordo com os artigos 55, 62 a 64 do Estatuto Social, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta proposta pela Diretoria:a). Alterar o §2º do art. 3º que passará 
a ter a seguinte redação: art. 3º, §2º - O PRAIA CLUBE destinará a integralidade de sua 
receita e recursos, seja com as contribuições, seja com contribuições adicionais, para 
o custeio de sua manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, 
inclusive em obras de ampliação, construção e melhoria de suas instalações e em 
obras que se �zerem necessárias; b). Incluir o inciso V no art. 16 que passará a ter a 
seguinte redação: art. 16, V - ter acesso irrestrito aos documentos e informações 
relativos à prestação de contas e à gestão do Clube, exceto quanto aos contratos 
comerciais celebrados com cláusula de con�dencialidade, sempre, porém, 
disponibilizados ao Conselho Fiscal no exercício de sua competência, e realizan-
do-se o correto registro contábil de receita e despesa deles decorrentes, cuja 
regulamentação constará do regimento interno, os quais serão publicados integral-
mente no site do Clube; c). Alterar o art. 23 que passará a ter a seguinte redação: art. 
23 - Será obrigatória a renovação de pelo menos 08 (oito) dos membros da Diretoria, 
não sendo permitida a reeleição por mais de 1 (uma) vez consecutiva, mesmo que 
seja para outro cargo; d). Alterar o parágrafo único do art. 23 que passará a ter a 
seguinte redação: Parágrafo único – Para os exercentes do cargo de Presidente e 
Vice-Presidente em curso, será permitida apenas mais uma reeleição, mesmo que 
para outro cargo; e). Alterar o §2º do art. 25 que passará a ter a seguinte redação: art. 
25, §2º - Não podem se candidatar a Presidente e Vice-Presidente o cônjuge e os 
parentes consaguíneos ou a�ns até o 2º grau ou por adoção do Presidente e 
Vice-Presidente com mandato em curso, na eleição que os suceder; f ). Incluir os §1º, 
§2º e §3º no art. 32 que passará a ter a seguinte redação: art. 32, §1º Será assegurado 
o direito de participarem atletas e ex-atletas nos colegiados de direção do Clube; §2º 
A representação da categoria de atletas ocorrerá no âmbito da Diretoria Geral de 
Esportes; §3º Caso nenhum dos Diretores que compõe a Diretoria Geral de Esportes 
seja atleta ou ex-atleta, o Diretor Geral nomeará um atleta ou ex-atleta para o 
assessorar nos assuntos esportivos; g). Alterar o art. 42 que passará a ter a seguinte 
redação: art. 42 - As vagas ocorridas na Diretoria e decorrentes de falecimentos, 
demissões, renúncias ou perdas de mandato, serão preenchidas em assembléia 
geral convocada para este �m no prazo máximo de 90 dias corridos contados da 
vacância. h). Alterar o art. 48 que passará a ter a seguinte redação: Art. 48 - O 
Conselho Fiscal, órgão �scalizador dos atos da Diretoria, é composto de nove (09) 
membros, sócios acionistas ou proprietários, eleitos pela mesma Assembléia que 
eleger a Diretoria, e terá mandato por três (03) anos. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal 
se reunirá ordinariamente a cada 90 (noventa) dias, sempre na segunda quinzena do 
mês, e extraordinariamente convocado pelo seu Presidente ou por deliberação de 
dois de seus membros, assim como pelo Presidente do Clube e pela Assembleia 
Geral; i). Alterar o art. 49 e seu parágrafo único que passará a ter a seguinte redação: 
Art. 49 - Será obrigatória a renovação de pelos menos 3 (três) dos membros do 
Conselho Fiscal, não sendo permitida a reeleição por mais de 01 (uma) vez consecu-
tiva, mesmo que seja para outro cargo; Parágrafo único – Para os exercentes do 
cargo de Presidente e Vice-Presidente em curso, será permitida apenas mais uma 
reeleição, mesmo que para outro cargo; j). Incluir o §1º, §2º e §3º do art. 51 que 
passará a ter a seguinte redação: art. 51 - O Conselho Fiscal será composto por 1 (um) 
Conselheiro Presidente, 2 (dois) Conselheiros Vice-Presidente, 2 (dois) Conselheiros 
Secretários e mais quatro membros, na ordem que constarem na chapa eleita, não 
podendo ser composto por membros que também ocupem cargos de direção. §1º – 
O 1º Vice-Presidente substitui o Presidente em sua falta ou impedimento; §2º O 2º 
Vice-Presidente substitui o Presidente em sua falta ou impedimento; §3º O 2º 
Secretário substitui o 1º Secretário em sua falta ou impedimento. k). Alterar o art. 52 
que passará a ter a seguinte redação: art. 52 - O cargo de Conselheiro Presidente 
somente poderá ser ocupado por sócio acionista ou proprietário titular que integre 
o quadro social do Clube por, no mínimo, 10(dez) anos e que, obrigatoriamente, 
tenha exercido o cargo de Diretor ou Conselheiro eleito por 2(dois) mandatos, 
apenas podendo ser destituído nas condições estabelecidas previamente ao início 
de seu mandato, e desde que determinado pela assembléia geral especialmente 
convocada para tanto; l). Alterar o art. 53 que passará a ter a seguinte redação: Art. 
53 - As vagas ocorridas no Conselho Fiscal decorrentes de falecimentos, demissões, 
renúncias ou perdas de mandato, serão preenchidas em assembléia geral convoca-
da para este �m no prazo máximo de 90 dias corridos contados da vacância; m). 
Alterar o art. 54 que passará a ter a seguinte redação: Art. 54 - O Conselho Fiscal 
funcionará na forma do Regimento Interno; n). Alterar o §5º e incluir o §6º e §7º do 
art. 66 que passará a ter a seguinte redação: art. 66, §5º - O Clube aplica sua receita, 
recursos e eventual resultado operacional exclusivamente no território nacional e 
integralmente na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos sociais. §6º - 
O Praia Clube manterá ouvidoria ou órgão equivalente, encarregado de receber, 
processar e responder as solicitações relacionadas ao Clube; §7º - O Regimento 
Interno regulamentará o funcionamento da Ouvidoria, inclusive estipulando prazo 
de resposta de solicitação de até 15 (quinze) dias úteis; o). Alterar o art. 79 - que 
passará a seguinte redação: Art. 79 - O presente Estatuto, ora reformulado, inclusive 
de acordo com os dispositivos da Lei 10.406 de 10-01-2002 do novo Código Civil, 
consolida as alterações aprovadas nas Assembléias Gerais Extraordinárias de: 
16-11-1939, 10-07-1945, 10-07-1946, 04-03-1949, 31-05-1950, 10-07-1950, 
10-03-1953, 16-11-1955, 26-04-1966, 13-03-1967, 15-06-1970, 09-10-1972, 
27-10-1975, 16-05-1977, 18-08-1986, 09-06-1987, 05-01-1989, 13-08-1990, 
06-01-1992, 02-10-1997, 08-01-2003, 05-01-2005, 20-06-2005, 30-05-2007 e 
25-08-2009, 17-03-2014, 09-10-2015 e 11-10-2018. As alterações deste Estatuto 
Social entrarão em vigor a partir da Assembléia Geral Extraordinária que as aprovou, 
revogadas as disposições em contrário. p). solicitação de autorização da venda da 
loja comercial nº 09 do Praia Clube no Edifício Fraternidade com 72,27 m2 localizado 
em Uberlândia(MG) e matriculado sob o nº 82887 do 1º Ofício da Comarca de 
Uberlândia(MG) pelo valor mínimo de R$ 105.000,00. Os participantes deverão estar 
em gozo pleno das suas prerrogativas, não sendo admitido o voto por represen-
tação, salvo na hipótese do sócio acionista ser representado mediante autorização 
por escrito pelo cônjuge ou companheiro regularmente inscrito como dependente 
no seu cadastro de titular da ação patrimonial, mantendo-se, entretanto, inalterada 
a unidade do voto por ação patrimonial (Art. 65 do Estatuto Social).

Uberlândia(MG), 11 de setembro de 2019.
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga

Presidente

IMÓVEIS EM UBERLÂNDIA/MG

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL

DIA 19/09
A PARTIR DAS 13:00 NO FÓRUM

leiloesjudiciaismgnorte.com.br

0800-707-9272

Casa e edícula 212m², 360m² a.t., R. Atílio

Valentini, 1.006, B. Santa Mônica.
Inicial R$ 300.000,00 (PARCELÁVEL)

Casa 250m² a.t., Av. Estrela do Sul, 1.291, B. Martins.

Inicial R$ 130.000,00 (PARCELÁVEL)

Imóvel coml., 378m² a.t., c/ edifics., Av. Juscelino

Kubitschek, 851, B. Dona Zulmira.
Inicial R$ 75.000,00 (PARCELÁVEL)

OBJETO: Seleção de empresas do ramo de serviços de adega e/ou empório e
mercearia e outros para a outorga de permissão remunerada de 27 vagas no Mercado
Municipal de Uberlândia.A Secretário Municipal de Agropecuária, Abastecimento e
Distritos, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das
licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que
a mesma influencia na elaboração da proposta a nova data de abertura do certame,
para o dia _04/11/2019 às 13:00 horas, na Diretoria de Compras. Será, facultativa,
visita para conhecimento do espaço e esclarecimentos de dúvidas,  mediante
agendamento, que ocorrerá até o dia anterior à sessão pública do certame, de
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. O Edital encontra-se a
disposição na Diretoria de Compras, na Avenida Ubiratan Honório Castro, nº. 826,
fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem como, no sitio do município
www.uberlândia.mg.gov.br.Uberlândia,  11 de setembro de 2019.WALKÍRIA BORGES
NAVES LORENO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DISTRITOS

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURACONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº. 168/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MELHOR TÉCNICA"

LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS E ITENS PARA AMPLA
CONCORRÊNCIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Aquisição de Medicamentos para cumprimento de
demandas judiciais (alprazolam, oxcarbazepina e outros). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
10/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG, 11
de setembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
517/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA8 | ESPORTE

ARENA ITAQUERÃO

Caixa notifica Timão 
por atrasos de verba

O Corinthians recebeu, 
ontem, uma notificação extra-
judicial da Caixa Econômica 
Federal informando a execu-
ção de uma dívida no valor de 
R$ 500 milhões pela obra do 
Itaquerão. O banco alega que 
clube não está cumprindo os 
termos do contrato de finan-
ciamento para a construção 
da arena utilizada na abertura 
da Copa do Mundo de 2014.

As informações foram 
divulgadas pelo Corinthians 
em nota no seu site. No texto, 
a agremiação se diz surpresa 
com a ação do banco.

“Um acordo preliminar 
de adequação do contrato 
ao fluxo de caixa efetivo da 
arena havia sido negociado 
há quase um ano, mas ficou 

suspenso pela perspectiva da 
iminente troca de comando 
da Instituição, à espera da 
orientação da nova gestão. 
Desde então, os compromis-
sos vinham sendo honrados, 
como se os termos do acordo 
preliminar estivessem vigen-
do”, diz trecho do comuni-
cado.

O Corinthians afirma, ain-
da, que poderá entrar na 
Justiça contra a Caixa.

O presidente do banco, 
Pedro Guimarães, afirmou 
que não há perseguição ao 
clube na execução de garan-
tias do estádio. “Em termos 
gerais, a Caixa é um banco 
estatal, que se tiver garantia 
e não houver renegociação, 
tem que executar.”Galo tenta quebrar ciclo 

de 4 derrotas seguidas
 | ALVINEGRO DE MINAS CAIU DA QUARTA PARA A OITAVA COLOCAÇÃO DA TABELA

BRASILEIRO

 � ÉDER SOARES COM  
FOLHAPRESS

O Atlético Mineiro segue 
treinando para o jogo 
contra o Internacional, 

pela 19ª e última rodada do 
primeiro turno do Campeonato 
Brasileiro, às 11h do domingo 
(15) na Arena independência. 
Rodrigo Santana vem coman-
dando os trabalhos técnicos 

pensando na melhor formação 
para que o clube possa que-
brar a série de quatro derrotas 
seguidas, na qual o Galo 
caiu da quarta para a oitava 
colocação. 

O atacante Papagaio, com 
lesão muscular na panturri-
lha direita, não participou da 
última atividade na Cidade 
do Galo, enquanto Ricardo 
Oliveira foi liberado mais 

cedo para resolver assuntos 
particulares.

Pela quarta vez na tempo-
rada, a dupla “Torres Gêmeas” 
Réver e Léo Silva, campeões 
da Libertadores pelo clube em 
2013, devem formar o miolo 
de zaga, já que Igor Rabelo 
cumpre suspensão pela ex-
pulsão contra o Botafogo na 
última rodada. Enquanto isso, 
no ataque é quase certo que 
Ricardo Oliveira, em má fase, 
e que só marcou um gol nos 
últimos 20 jogos, deixe o time 
para a entrada do argentino 
Di Santo. O gringo marcou o 
gol da derrota por 2 a 1 para o 
Fogão e poderá ter a primeira 
oportunidade como titular. 

De volta da seleção bra-
sileira olímpica, onde se des-
tacou com grandes defesas, 

o goleiro Cleiton fez trabalho 
interno no centro de excelên-
cia. “Estou muito feliz por ter 
participado dessa preparação 
e dos dois amistosos. A sele-
ção brasileira é uma bagagem 
muito boa, pude aproveitar 
bastante esse momento e 
fiquei feliz também pelos dois 
jogos com vitória”, disse o 
arqueiro.

Revelado na base atleti-
cana, Cleiton vem tendo uma 
boa sequência na equipe. 
Desde a lesão de Victor, ele 
assumiu a titularidade e en-
gatou uma sequência de 11 
jogos, com apenas 8 gols 
sofridos, média de 0,7 por par-
tida. Na temporada, o camisa 
40 acumula 20 jogos e apenas 
14 gols sofridos, mesma mé-
dia de 0,7 por partida.
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Di Santo pode ter a primeira chance 
como titular no Atlético Mineiro


