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O Internacional derrotou o time do Cruzeiro no estádio Olímpico
Corinthians.
Comemoração já começou antes: Grêmio eliminado
Enquanto a bola não
rolava, os torcedores do
Inter viraram-se para as
televisões na área de imprensa com um motivo:
os pênaltis entre Grêmio e
Athletico na outra semifinal. A cada conversão dos

paranaenses, a festa aumentava. Com a desclassificação gremista, foi como
se o Colorado já tivesse na
final. Antes de a bola rolar,
o estádio foi tomado de
alegria e comemoração.
Quem brilhou: Guerrero é o cara da partida
O melhor em campo
não poderia ser outro. Autor de dois gols, Guerrero

fez valer todo o seu esforço
para estar no Beira-Rio e
decidir para o Inter. Convocado para os amistosos da
seleção peruana, o atacante chegou a ligar duas vezes para o técnico Ricardo
Gareca a fim de conseguir
a liberação. Em grande
atuação, chegou aos cinco
gols e assumiu a artilharia
da Copa do Brasil.

Com Neymar e Coutinho, Tite arma
provável time titular da seleção
No terceiro dia de treinos nos Estados Unidos,
Tite, enfim, mostrou qual
deve ser o time titular
do Brasil para encarar a
Colômbia no amistoso de
sexta-feira (6), às 21h30,
no Hard Rock Stadium. A
formação tem a volta de
Neymar e a permanência
de Philippe Coutinho, que
terminou a Copa América
questionado.
A equipe completa que
começou o treino de hoje
na Barry University tinha

Ederson, Daniel Alves,
Marquinhos, Thiago Silva
e Alex Sandro; Casemiro,
Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, Neymar
e Roberto Firmino.
Tite promoveu um duelo contra os reservas e
participou o tempo todo
da atividade pedindo a
participação dos goleiros
na troca de passes e uma
constante troca de função
entre Neymar e Coutinho.
Os dois se revezavam
entre a armação pelo

meio e a posição de ponta esquerda. Firmino foi
a referência no ataque,
enquanto Richarlison ocupou a ponta direita, como
aconteceu com Gabriel
Jesus na Copa América. O
setor defensivo, que já havia sido ensaiado ontem,
se manteve.
O time reserva começou os trabalhos com Weverton, Fagner, Militão,
Samir e Jorge; Fabinho,
Allan e Lucas Paquetá; David Neres, Vinícius Júnior e

Bruno Henrique. O curioso, embora já imaginado,
foi o uso de Bruno como
centroavante. Essa facilidade de trocar a ponta
pelo centro do ataque foi
o que mais atraiu Tite ao
convocar o destaque do
Flamengo.
No segundo tempo
do trabalho coletivo, Ivan
substituiu Weverton no gol
do time reserva. Já sem a
presença da imprensa, Tite
fez exercício voltado para
bolas paradas.

Árabes culpam Gabriel por transferência
frustrada e não temem processo

O Al-Hilal, da Arábia
Saudita, se manifestou
pela primeira vez desde
a desistência da contratação do volante Gabriel na
semana passada. O clube
árabe culpou o camisa 5
do Corinthians por não
cumprir o que teria sido
combinado com a diretoria.
Uma dos motivos foi
que Gabrill contrariou
os árabes e entrou em
campo pelo Corinthians
no empate contra o Fluminense, que garantiu
a classificação para a
semifinal da Copa Sul-Americana, na última
quinta-feira.
Além disso, por meio
do Twitter de seu diretor
de comunicação, o Al-
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Paolo Guerrero brilha, Inter faz 3 no
Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil

O Internacional está na
final da Copa do Brasil. Na
noite de hoje, o Colorado
voltou a vencer o Cruzeiro, desta vez por 3 a 0, e
vai disputar a taça com o
Athletico Paranaense, que
eliminou o Grêmio mais
cedo. O grande destaque
do triunfo foi Paolo Guerrero, autor de dois gols.
Edenilson marcou o terceiro e fechou a conta.
Vale lembrar que os
dois haviam participado
do gol que deu a vitória ao
Inter no jogo de ida. Assim,
o placar agregado da semifinal terminou 4 a 0 para o
Colorado.
Às 15h (de Brasília) de
amanhã, será realizado
sorteio para escolher os
mandos de campo da decisão. As partidas da final serão disputadas nas
próximas semanas, nos
dias 11 e 18 de setembro.
Campeão na edição de
1992, o Inter não levanta
uma taça nacional desde aquela conquista. Em
2009, a equipe chegou à
finalíssima, mas terminou
como vice-campeão para o
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Atos Fatos

-Hilal disse que Gabriel
não confirmou se aceitava a proposta do clube e
também não respondeu
sobre as passagens de
avião garantidas pelos
árabes para fechar o negócio no Oriente Médio.
Com isso, o Al-Hilal
fechou com o volante
Cuéllar, do Flamengo.
Agora Corinthians e Gabriel decidiram processar
o clube árabe, alegando que possuem documentos que garantiam a
transferência.
O Al-Hilal ofereceu 6
milhões de euros (R$ 27,3
milhões) ao Corinthians
pela negociação, e o clube
aceitou na quinta-feira da
semana passada, a três
dias do encerramento da

O está estádio liberado para receber 17 mil
torcedores
janela de transferências
do país.
O estafe de Gabriel
também topou uma oferta de 3 milhões de dólares

(R$ 12,4 milhões) a cada
uma de três temporadas
e recebeu documentos
que atestavam a veracidade da proposta.

João Brigatti arma estratégias
de jogo em treinamento do
Sampaio no Castelão
O Sampaio Corrêa
esquentou a preparação para o jogo decisivo
contra o São José, em
treinamento realizado no
Estádio Castelão, palco
da batalha pelo acesso à
Série B do Campeonato
Brasileiro, no próximo
sábado.
O clima entre os jogadores é de total seriedade
para a partida e todas
observações fornecidas
pela comissão técnica são
atentamente absorvidas
pelo grupo, como frisa o
lateral Everton.
“É uma semana diferente, porque envolve
um passo muito grande,
tanto para o clube quanto
para todos nós. Queremos muito conquistar
esse acesso. Vamos nos
doar ao máximo para alcançar o nosso objetivo”,
garantiu.
Sem Ferreira, poupado
devido à fadiga muscular,
João Brigatti já começou
a armar as estratégias

para surpreender o rival
gaúcho.
O treinador boliviano
comandou atividade específica com os 11 atletas
que pretende iniciar a
partida, trabalhando algumas situações de jogo
e variações de jogadas.

REFORÇOS
O comandante conta
com o volante Lucas Hulk
e o atacante Ulisses à disposição - a dupla cumpriu
suspensão automática
no jogo de ida, em Porto
Alegre, no último final de
semana.
A preparação do Sampaio Corrêa prossegue
nesta quarta-feira, com
atividade agendada para
o CT José Carlos Macieira,
a partir das 15h30.
Quem vencer carimba
acesso e deixa a Série C.
Um novo empate leva a
decisão aos pênaltis.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFETURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do município de Bacabeira - MA, avisa aos interessados
que realizará na sede da Prefeitura situada na Rua 10 de Novembro,
s/n° - Cidade Nova – Bacabeira – MA, CEP 65.143-000, Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal Nº:
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus
Anexos onde serão encontradas as descrições completas do objeto
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente conforme especificações abaixo. Qualquer
informação poderá ser obtida no endereço acima.

PREGÃOPRESENCIAL EM
SRP Nº: 012/2019

Data / Hora de Abertura
18/09/2019 – 10h00min.
Menor Preço por Lote

Objeto: eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Bacabeira - MA.
Vanessa Feitosa Salvador – Pregoeira. Bacabeira - MA, 03 de setembro de 2019.
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP 007/2019. A Prefeitura Municipal de
Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, torna pública, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da
Lei n.º 8.666/93 Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar
nº 147/2012, Lei Complementar nº 155/2016, Decreto Federal nº
8.538/2015 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, Empreitada Por Preço
Global, Regime de Execução Indireta, para a Contratação de Empresa
Especializada nas obras de pavimentação em bloquete no povoado
Entreladeiras no Município de Magalhães de Almeida (MA), no dia 23
de setembro de 2019, às 09h00min (horário de Brasília), sendo presidida pelo Presidente da Comissão de Permanente de Licitação desta
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro, MAGALHÃES
DE ALMEIDA - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na sala da Comissão de Licitação. Valor Para Retirada do Edital: 02
resmas de papel A4. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Magalhães de Almeida – MA, 23 de setembro de 2019.
Paula Lima Costa – Presidente – Comissão Permanente de Licitação

