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

 Uberlândia, 04 de Novembro 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, ADRIANA ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 07277186656, 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$ 5.348,33, em 03/11/2019, 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 
844441760432-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159137, 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, 01 de Novembro 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, ANDRESSA DUARTE SILVA, CPF/CNPJ nº 12791874682, 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$ 2.748,86, em 31/10/2019, 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 
878770388713-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
212623, 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, 04 de Novembro 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, ARLANNA KIMBERLY RODRIGUES SANTOS, CPF/CNPJ nº 
12650425601, GUILHERME MATHEUS VIANA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ nº 11188377620, 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$ 2.992,71, em 03/11/2019, 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 855553575320-1 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 182085, 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, 31 de Outubro 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, ARTEMISIA MARIA DOS SANTOS FRANCO, CPF/CNPJ nº 
09285836607, 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$ 6.713,89, em 
30/10/2019, 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 855551387359-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 156906, 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, 04 de Novembro 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, JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 13289692663, 
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$ 3.134,15, em 03/11/2019, 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 
878770357471-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207334, 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

NOTIFICADO: ELZO ROBERTO CONFESSOR DE LIMA – CPF: 068.857.114-03  
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 31/10/2012, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 12 da QUADRA 
05 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos 
vencimentos, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019 e 10/08/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Higienópolis, 
n° 70 sala 01, centro, Londrina/PR para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou 
carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a 
resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais 
previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatí-
cios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a 
devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar.  

UBERLANDIA/MG, 06 DE SETEMBRO DE 2019.
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICADO: RAFAEL CLEMENSON CONFESSOR DA SILVA – CPF: 063.507.774-41 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 31/10/2012, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 12 da QUADRA 
05 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos 
vencimentos, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019 e 10/08/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Higienópolis, 
n° 70 sala 01, centro, Londrina/PR para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou 
carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a 
resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais 
previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatí-
cios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a 
devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 

UBERLANDIA/MG, 06 DE SETEMBRO DE 2019.
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE CONSUMO E 
SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS DO TRIÂNGU-
LO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA LTDA- COOPMINAS BANCÁRIOS.
A Comissão Pró-Fundação da COOPERATIVA DE CONSUMO E SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS 
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA 
- COOPMINAS BANCÁRIOS, por meio de seu representante, LUCIANO OLIVEIRA PEIXOTO, 
brasileiro, Bancário, inscrito no CPF/MF sob o número 581.953.606-10, convoca todos os interessa-
dos em criar a referida Cooperativa para a Assembleia de sua Constituição (fundação), a realizar se 
em:
DATA: 16 /11/2019
HORÁRIO: 10:00 horas.
LOCAL: Av. Nicomedes Alves dos Santos nº 3600, Gávea Business, Sala 318-D, Bairro Morada 
da Colina, Uberlândia-MG.
Pauta do dia: 1.Leitura, Análise e aprovação do Estatuto Social;
 2.Eleição do Conselho de Administração e Diretoria;
 3.Eleição do Conselho Fiscal;
 4.Subscrição e Integralização do Capital;
 5.Assuntos gerais.

Uberlândia, 04  de novembro de 2019.
LUCIANO OLIVEIRA PEIXOTO 

Membro da comissão

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO CARNEI-
RO, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico 

SE nº 017/2019 (ID 1711), realizado para a Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviços Médicos na Especialidade de Neurocirurgia. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

FASE – FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL EVANGÉLICA REVERENDO ADÃO BOMTEMPO.
DIRETORES E MEMBROS DA  ASSEMBLÉIA - C O M U N I C A D O

COMUNICAMOS QUE NO DIA 25/11/19 ÀS 19:00 HORAS, NO ENDEREÇO RUA CABRAL DE MENESES, 330, B. 
ROOSEVELT, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 19h30 HORAS , EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, HAVERÁ 
ASSEMBLEIA GERAL COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE REALIZAR ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA 
MANDATO 2020/2022. 

João Wilson Alves Ribeiro
Presidente

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO
Por meio deste convidamos todos os interessados  em participar de uma entidade de defesa dos 
animais para comparecerem na Assembleia de Fundação, no dia 19/11/19, às 19:00 horas,  na Rua 
República do Piratini, 1903, Bairro Umuarama, na cidade de Uberlândia/MG, na qualidade de 
associado fundador, quando será deliberado sobre  o nome, endereço social, estatuto proposto e 
eleger e empossar a diretoria.

Uberlândia(MG) , 05/11/2019
Juliana Constantin Araújo
Comissão Organizadora

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

CORINTHIANS

DESEMPENHO, POSTURA E 
críticas derrubaram Carille

 | EX-TÉCNICO 
DO TIMÃO 
DESAGRADOU PARTE 
DA DIRETORIA E DO 
ELENCO QUE ELE 
AJUDOU A MONTAR

 � FOLHAPRESS

Oito jogos sem vitórias 
causaram a demissão 
de Fábio Carille, 46, 

do Corinthians, anunciada 
domingo, após a derrota 
para o Flamengo, por 4 a 
1. O processo de desgaste 
do técnico no clube, porém, 
começou um pouco antes 
desta sequência. Foi em 18 
de setembro, quando o time 
foi eliminado da Copa Sul-A-
mericana pelo modesto Inde-
pendiente Del Valle (EQU).

Depois da derrota em 
Itaquera no jogo de ida da 
semifinal, por 2 a 0, o técnico 
justificou o resultado ques-
tionando a experiência de 
alguns jogadores. Chegou a 
dizer que havia “muitos me-
ninos em campo.” O elenco 
não absorveu bem a crítica. 
O meia Pedrinho, 21, disse 
publicamente que ficou cha-
teado.

O curioso é que a média de 

idade da equipe equatoriana 
era menor do que os atletas 
alvinegros, 26 anos contra 30. 
Em campo, o time paulista só 
teve três atletas abaixo de 25 
anos: Pedrinho, 21, Mateus 
Vital, 21 e Clayson, 24.

Em campo, o elenco tam-
bém acusou o golpe. Nos 12 
jogos seguintes, a equipe 
teve aproveitamento de 38%. 
O número representa queda 
de 20 pontos percentuais 
tendo como recorte a mesma 
quantidade de partidas antes 
da derrota para o Del Valle. 
O rendimento era de 58%.

A postura de Carille tam-
bém agravava a crise. Em 
várias entrevistas após os 
jogos, usou tom irônico, 
agressivo e até debochado 
para falar das críticas que 
recebia, dos protestos da 
torcida, da qualidade do 
elenco corintiano e dos refor-
ços que a diretoria do clube 
tentou, mas não conseguiu 
contratar.

“Nos falta profundidade, 

jogadores que se posicio-
nam para buscar a bola na 
frente e dar bola no pé. Tem 
equipes mais equilibradas 
em questão de elenco. Estou 
sentindo alguns jogadores 
importantes com confiança 
baixa”, disse após derrota 
por 1 a 0 para o São Paulo, 
em 13 de outubro.

Em meio à sequência de 
oito jogos do Corinthians 
sem vencer, Fábio Carille 
passou a criticar a qualidade 
do elenco que ele mesmo 
ajudou a formar.

O discurso sincero, con-
siderado excessivamente 
resignado diante da má fase 
da equipe, irritou alguns jo-
gadores e parte da diretoria. 
Carille disse, também, que o 
time precisava ser mais ofen-
sivo para buscar resultados 
melhores, mas assumiu sua 
incapacidade de fazer os 
atletas renderem mais.

“A gente precisa crescer 
na parte ofensiva, e estou 
tendo dificuldade de fazer 
isso”, disse.

O limitado repertório ofen-
sivo do Corinthians, aliás, era 
o principal ponto criticado no 
trabalho do técnico. O time 
alvinegro é o 3º que menos 
finaliza no Campeonato Bra-
sileiro, à frente somente de 
Botafogo e CSA.

No dia 30 de outubro, logo 
após a derrota do Corinthians 
para o CSA, por 2 a 1, Ca-
rille não apareceu para dar 
entrevista como costumava 
fazer após as partidas. O 
presidente Andrés Sanchez 
foi quem conversou com 
os jornalistas. Questionado 
sobre a ausência do técnico 
naquele momento, o cartola 
disse: “Não sei, pergunta 
para ele [por que ele não quis 
dar entrevista].”

Carille deixou o Corin-
thians nesta segunda pas-
sagem pelo clube após 69 
jogos, com 27 vitórias, 25 
empates e 17 derrotas, além 
da conquista do título paulista 
nesta temporada. Somando a 
primeira experiência dele à 
frente do time alvinegro, são 
183 partidas, 86 triunfos, 56 
empates e 41 derrotas. Ele 
foi tricampeão paulista (2017, 
2018 e 2019) e campeão 
brasileiro (2017).

MARCOS DE PAULA/ALLSPORTS


