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Dirigente afastado do UEC 
cobra R$ 2,4 mi do clube
 | ROQUE BRIDI É VICE-PRESIDENTE LICENCIADO NA ATUAL GESTÃO DO VERDÃO

 � DA REDAÇÃO

O vice-presidente licen-
ciado do Uberlândia 
Esporte Clube (UEC), 

na atual gestão, Roque Bridi 
entrou com uma ação contra 
o Verdão cobrando mais de 
R$ 2,4 milhões referentes 
a pagamentos devidos pela 
diretoria do time. 

O documento ao qual o 
Diário teve acesso aponta 
que, em janeiro de 2017, o 
dirigente afastado assinou 
um instrumento particular de 
confissão de dívida com o 
Uberlândia, onde o clube con-
fessou ser devedor de Bridi 

em um valor que ultrapassa 
R$ 1,5 milhão. O acordo feito 
entre as partes era de que a 
diretoria do Verdão se com-
prometeria a pagar o débito 
mensalmente no valor mínimo 
de R$ 20 mil, a partir de no-
vembro do mesmo ano.

Entretanto, a ação judicial 
diz que o UEC não honrou o 
compromisso firmado e pro-
moveu o pagamento parcial de 
apenas uma parcela, no valor 
de R$ 17 mil, em dezembro de 
2017. Desta forma, diante de 
apenas um pagamento, houve 
o vencimento antecipado do 
valor total devido desde o dia 
15 de novembro.

Uma cláusula contratual 

entre Roque Bridi e o Uber-
lândia Esporte Clube prevê o 
vencimento no caso de atraso 
de pagamento. O valor cobra-
do pelo dirigente afastado da 
atual gestão do clube é de 
pouco mais de R$ 2,4 milhões, 
com correção monetária pelo 
Índice Geral de Preços – Mer-
cado (IGP-M) e juros de 1% 
ao mês, desde o vencimento 
antecipado, ou seja, 15 de 
novembro de 2017.

Um dos requerimentos 
feitos por Roque Bridi pede 
à Justiça que determine o 
pagamento total do débito do 
UEC, mais custos processuais 
e honorários advocatícios em 
20%. Outro pedido feito é de 

que o Poder Judiciário penho-
re o crédito do clube.

A reportagem tentou conta-
to com o presidente do Uber-
lândia, Flávio Gomide, mas as 
ligações não foram atendidas. 
No entanto, por meio de nota 
informou que a dívida foi ad-
quirida nas gestões anteriores 
e que ele nunca negociou 
pagar esse valor em parcelas 
de R$ 20.000,00 e “não acho 
justo os outros presidentes pe-
garem emprestado e progra-
mar a conta para eu pagar”.

O Diário também tentou 
contato com Roque Bridi, mas 
o número chamado estava 
desligado.

JUSTIÇA

FUTEBOL

Vasco e Botafogo na quarta fase da Copa do Brasil
 � AGÊNCIA BRASIL

O clássico carioca entre 
Botafogo e Vasco é o destaque 
da quarta fase da Copa do Bra-
sil. A definição dos confrontos 
aconteceu por meio de sorteio 
realizado na sede da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF), nesta terça-feira (1º), na 
Barra da Tijuca, zona oeste do 
Rio de Janeiro.

Os alvinegros serão os man-
dantes no primeiro jogo e, 
consequentemente, os cruz-
maltinos terão a mesma con-
dição no confronto de volta. As 
cinco partidas da quarta fase 
da competição nacional serão 
disputadas nas semanas do dia 
23 e 30 deste mês. As datas, 
horários e os estádios serão 
confirmados posteriormente.

Já Fluminense e Atlético 

OS CONFRONTOS

Ponte Preta x América-MG
Brusque x Ceará

Botafogo x Vasco da Gama

Fluminense x Atlético-GO

Juventude x CRB
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Goianiense farão o outro con-
fronto envolvendo equipes da 
primeira divisão. O Dragão 
decidirá em casa a vaga para a 
próxima fase. O atual campeão 
da Copa do Nordeste, o Ceará 
também jogará sob seus domí-
nios a segunda partida contra o 
Brusque (SC), que é finalista do 
Campeonato Catarinense.

Em outras duas partidas 
acontece o enfrentamento de 
times da Série B. A Ponte 
Preta encara o América (MG), 
enquanto o CRB duela com o 
Juventude. O Coelho e o Galo 

da Pajuçara terão a oportuni-
dade de decidir em casa. Os 
cinco clubes vencedores da 
quarta fase avançam às oitavas 
de final e se juntam aos clubes 
previamente classificados, que 
é o caso dos campeões de 2019 
da Copa do Nordeste, da Série 
B e da Copa Verde, além das 
oito equipes que ingressaram 
na Libertadores deste ano.

Além do lado esportivo, o 
financeiro é um outro atrativo 
para os clubes. Cada equipe 
que avançar vai embolsar R$ 
2,6 milhões de premiação.
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