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CURTAS
FIFA

Comitê recomenda suspensão de Valcke
O Comitê de Ética da Fifa
recomendou a suspensão
por nove anos do ex-secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke. Por violação
de sete artigos do código de
ética da entidade, o francês
poderia ser impedido até
mesmo de entrar em um
estádio até o ano de 2025.
Valcke comandou a organi-

zação da Copa do Mundo de
2014 e chegou a ser pago
pela CBF para planejar a
candidatura. Agora, a decisão está nas mãos dos juiz
Hans-Joachim Eckert, que
avaliará as denúncias de
violação de regras de conduta, lealdade, confidencialidade, conflito de interesses e aceitar presentes.

Inglês Ibe marcou o gol da
vitória dos Reds fora de casa

COPA DA LIGA INGLESA

MERCADO

Liverpool vence
partida de ida

Renato Augusto cede Sanchez sai do
à proposta chinesa
clube e mira CBF

CORINTHIANS

Jogando fora de casa a 1ª partida da semifinal da Copa da
Liga Inglesa, o Liverpool bateu
o Stoke City por 1 a 0. O gol da
vitória foi marcado por Jordon
Ibe. O atacante entrou ainda
no primeiro tempo, no lugar
do brasileiro Philippe Coutinho, que saiu lesionado. Ainda na etapa inicial, o Liverpool
teve outro desfalque por lesão, com a saída do zagueiro
Lovren. Os Reds jogam por um
empate no jogo de volta.

O meia Renato Augusto está
perto de trocar o Corinthians
pelo futebol chinês. O jogador
aceitou a proposta salarial de
mais de R$ 2 milhões mensais
do Beijing Guoan e agora
aguarda um acordo entre os
clubes. A equipe chinesa promete formalizar uma proposta de 8 milhões de euros (cerca
de R$ 34,6 milhões) pelos direitos federativos do jogador,
eleito o melhor atleta do último Brasileirão.

Ex-presidente e atual superintendente de futebol do
Corinthians, Andrés Sanchez já anunciou internamente seu afastamento das
decisões do futebol. O foco
do cartola, a partir de agora, é dar início a uma forte
articulação para conseguir
chegar à CBF. Em 2014, nas
eleições para presidente da
entidade, o dirigente chegou a fazer parte de um movimento de oposição.

VITÓRIA Depois de acertar com ex-tricolor Tiago Real, clube negocia com Marinho e Uillian Correia, que estavam na mira do Bahia

Leão tenta novo ‘by pass’ no rival
Joá Souza / Ag. A TARDE

JULIANA LISBOA

O

dia foi de reapresentação do elenco
rubro-negro, mas o
que deu o tom da
conversa foi o que
ainda está por vir. Após o anúncio das chegas de Tiago Real e
Alipio e das renovações de Guilherme Mattis e Amaral, o Leão
confirmou estar em busca de
Marinho, atacante do Cruzeiro,
e outros dois da Raposa
O diretor de futebol do Vitória, Anderson Barros, já teria
entrado em contato com Marinho e enviado uma proposta.
Depois de Tiago Real, este é o
segundo atleta que o Vitória
procura que também interessa
ao rival. O Bahia já tinha afirmado que queria contratar o
atacante, e que estaria esperando o aval do Cruzeiro.
“Entramos em contato com
ele e estamos aguardando
uma posição do Cruzeiro. Assim como outros jogadores, às
vezes não depende apenas da

vontade do atleta e do clube
para que o contrato seja firmado”, disse Barros.
Além de Marinho, o dirigente confirmou que o Vitória teria
interesse em no volante Uillian
Correia e no lateral Fabiano.
No entanto, o supervisor de
futebol do Cruzeiro, Benecy
Queiroz, disse que o clube tem
outras prioridades, sobretudo
para Marinho e Fabiano.
“Estamos negociando a ida
de Marinho para um time da
Arábia Saudita, e daremos
prioridade a essa proposta. Se

nada acontecer, pensaremos
nos clubes brasileiros. Já Fabiano não será emprestado.
Ele tem valor e vai permanecer
no grupo”, disse o dirigente do
clube mineiro.
O único disponível, portanto, seria o volante. Mas Queiroz negou que o Vitória tenha
procurado o Cruzeiro para
apresentar uma proposta concreta por Correia. “Nós ainda
estamos esperando os clubes
aparecerem para analisar as
possibilidades. Não lembro de
alguém do Vitória ter procurado por ele”, finalizou.

Laterais à vista
WILLIE NÃO APARECEU
O atacante Willie, que
estava emprestado, não
compareceu à Toca e está
fora dos planos. Já o beque
Ednei foi emprestado ao
Linense. Pela Copa São
Paulo Sub-20, o Vitória
bateu o Altos-PI por 2 a 1

Segundo Anderson Barros, as
posições que necessitam de
“contratações emergenciais”
são as duas laterais, que, hoje,
contam com quatro atletas.
Mesmo com um jogador que
atua nas duas extremidades,
ele admitiu a urgência.
“Hoje, temos o Diego Renan, que atua sem problemas
na esquerda e na direita. Mas

BAHIA

Ausentes na apresentação, Jailton e
Gabriel Valongo estão fora dos planos
VITOR VILLAR

O Bahia precisará, mais do que
nunca, contratar zagueiros. Isso porque, dos quatro que ainda têm contrato com o clube,
dois estão fora dos planos: Jailton e Gabriel Valongo.
Os defensores, com vínculo
até maio, não estavam na reapresentação do grupo, anteontem. Essa informação chegou a
ser omitida pelo clube a pedido
da diretoria de futebol. A TARDE apurou que eles irão ao
Fazendão somente hoje, quando descobrirão que não vão
participar da pré-temporada.
Oficialmente, o Tricolor disse que ambos não precisavam
se apresentar na segunda-feira
porque já haviam feito os exames médicos no ano passado,
antes de saírem de férias. Ainda de forma oficial, o clube
informa que vai decidir o futuro dos zagueiros hoje.
Jailton fez 21 partidas pelo
Bahia em 2015, mas perdeu a
vaga de titular na reta final da
Série B. Quem ganhou espaço
foi justamente Gabriel, sob comando de Charles. A TARDE
também apurou que, contra
Valongo, conta um ato de indisciplina após a derrota por 3
a 0 para o Boa, que encerrou
a chance de acesso do time.
Procurado, Gabriel disse
que se surpreendeu com a notícia de que se apresentaria em
data diferente dos demais. O
zagueiro também negou qualquer ato de indisciplina e que,
até ontem, não sabia se ficaria
ou não no Bahia em 2016.

ESQUADRÃOZINHO VENCE
2ª E AVANÇA NA COPINHA

Ponte Preta em oito partidas
na Série A.

Morre ex-diretor
Com o triunfo de ontem, por
5 a 3, sobre o Sabiá-MA, o
Bahia chegou a seis pontos
no Grupo 21 e garantiu vaga
no mata-mata da Copa São
Paulo de Futebol Júnior. Os
gols foram de Max, Geovane
Itinga, Cristiano, Edimundo
e Alisson Borges

Faleceu ontem, aos 69 anos, o
ex-diretor do Bahia Antônio Miranda. Ex-conselheiro, foi um
dos nomes mais ativos nos movimentosdedemocraciadoclube, que culminaram na intervenção judicial em 2013. A cremação será hoje, às 11, no cemitério Jardim da Saudade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2015 – COSEL/SAÚDE - Aviso De Abertura. Contratação de
empresa especializada para realização de serviços de fins diagnósticos, exames
anatomopatológico e imunohistoquímico, provenientes da rede de saúde, do município
de Camaçari. Abertura: 20/01/2016, às 13h30min. Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da
COSEL/SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N: 13.827.019/0001-58

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de serviço continuado de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, dos veículos que compõem e que
poderão vir a ser adquiridos e incorporados no período de validade do contrato, a frota
municipal, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de borracharia. DATA:
18/01/2016 HORÁRIO:08:30. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações através do e-mail:
licitacaodmc@gmail.com ou pelo telefax 75 3648-2127 / 2169. Dom Macedo Costa, 05/01/2016.
Luiz Carlos Lima Sales - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA
CNPJ N: 13.765.219/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial N.º 001/2015 - Objeto: Aquisição De Combustíveis E
Outros Para Atender Demanda Da Prefeitura Municipal De Marcionílio Souza - Data de
Abertura: 18.01.2016 (segunda - feira) - Horário: 09h - Local: Sala da COPEL/PMMS-BA. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Marcionílio Souza - Bahia, situada na Rua Neném Miranda, Nº 78 - Centro CEP: 46.780-000 - Marcionílio Souza - Bahia, das 08 às 13h. O Edital será distribuído
gratuitamente. Reinan Da Costa Braga- Pregoeiro - PMMS/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE
CNPJ N: 14.216.238/0001-63

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 001/2016

O Município torna pública a anulação da licitação, publicada no Dou no dia 30/12/2015, Seção
3, pag 217; Objeto: Contratação de empresa para construção de escola do Programa Proinfância B - Metodologias Inovadoras Informações: 75 3289-2156. / Segunda a Sexta das: 08:00h as
12:00h..Pedro Alexandre-BA, 05/01/2016. Plinio Felix Santana - Presidente da CPL

LICITAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA 001-2016

O Município torna público que se realizará a licitação, na Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº.
001/2016 Objeto: Contratação de empresa para construção de escola do Programa Proinfância
B - Metodologias Inovadora. Email: gallicitacao@gmail.com. Pedro Alexandre- 05/01/2016.Plinio Santana - Presidente da CPL

Roni próximo
O meia-atacante Roni, que disputou a Série B pelo Paysandu,
deverá ser o novo reforço do
Bahia. Faltam poucos detalhes
para que o empréstimo junto
ao São Paulo, clube que detém
seus direitos, seja liberado.
Roni, 24 anos, fez 11 partidas pelo Papão, sem marcar
gols. Antes, ele defendeu a

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA BAHIA - CNPJ 13.757.992/0001-48

AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEVIDA NO ANO 2016
O Sindicato dos Médicos Veterinários da Bahia comunica a todos os Médicos Veterinários da
Bahia, especialmente aos Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal,
Direta e Indiretamente, clínicas e estabelecimentos privados, que possuam Médicos Veterinários
que deverão recolher a Contribuição Sindical 2016, em nome desta entidade, até o dia
29/02/2016, no valor de R$ 249,30 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos). Aos
profissionais já cadastrados a guia de recolhimento personalizada será enviada pelo Correio, aos
não cadastrados poderão retirar a guia de recolhimento em nossa sede à Rua Marujos do Brasil,
20, Nazaré, Salvador-Ba ou site www.sindimev.org.br ou fone: 71-3332-9357. A partir de 01 de
março de 2016, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, deverá ser descontado o
valor de 01 (um) dia de salário, o qual deverá ser recolhido a partir de abril de 2016, em favor
deste Sindicato, através das guias de recolhimento da contribuição sindical com o código sindical
nº 012.224.01972-8, devendo ser anexada à relação nominal dos trabalhadores contribuintes.
Salvador, 06 de janeiro de 2016. Willadesmon Santos da Silva - Presidente.

Tiago apareceu
pela primeira
vez com a camisa
do Vitória

essa é uma posição em que
fomos muito criticados, então,
estamos atrás de jogadores
para o setor”, disse. Fabiano,
que atua como lateral direito,
seria uma opção para suprir
essa demanda.

Retornos e empréstimos
De volta ao clube estão o meia
Arthur Maia e os atacantes William Henrique e Rômulo. Todos devem ser incorporados ao
elenco principal, mas a expectativa maior recai sobre Maia,
que em 2015 teve passagens
pelo Flamengo e no Japão.
Ainda não têm renovações
confirmadas o goleiro Gatito
Fernandez, o zagueiro Diogo
Mateus e o meio-campista Pedro Ken. Sobre os dois últimos,
Barros confirmou que interessa ao Vitória que permaneçam, mas reiterou que “nem
sempre a vontade do clube e
dos jogadores bastam para
que a renovação aconteça”. Os
atletas já não têm vínculo com
outros clubes.

