
LIGA DOS CAMPEÕES 
Paris Saint-Germain/FRA, de Neymar e Mbappe, e

RB Leipzig/ALE, sensação desta edição da 
Champions League, decidem, às 16h de hoje, a

primeira vaga na final do torneio. A TNT e o 
Facebook do Esporte Interativo transmitem. 

Esportes
esporte@folhape.com.br - Telefone: 34255847 - 34255858
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Artilheiro, Pipico é esperança de gols para o time coral

Quinto colocado 
do Grupo A da Série C,
Tricolor espera
manter bom
retrospecto no
Arruda, palco do
duelo desta noite

Santa recebe o
Treze/PB e quer
pontuar em casa fichatécnica >

Maycon Cleiton; Toty, Danny Morais, William Alves

e Célio Santos (Jáderson); André (Bileu), Paulinho

e Didira; Jeremias, Augusto Potiguar (Chiquinho) e

Pipico. Técnico: Itamar Schülle.

Jeferson; Léo Pereira, Breno Calixto, Alisson e

Gilmar; Robson, Vinícius Barba e Alexandre

Santana; Tales, Douglas Lima e Frontini. Técnico:
Moacir Júnior.

X
Santa Cruz Treze/PB

Local: estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva

Coelho.  

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Daniel de

Oliveira Alves Pereira (trio do RJ).

Transmissão: DAZN e Mycujoo

PREFEITURA DE CARUARU 
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Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro/PE
Aviso de Licitação 
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FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO CEL/FMS Nº 025/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
023/2020–MENOR PREÇO  POR LOTE-BB 826015

OBJETO: Formação de registro de preços, para eventual e futura aquisição sob 
demanda de Medicamentos para Atenção Básica e Material Médico Hospitalar 
para Média e Alta Complexidade, visando atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Gravatá.  Valor máximo: R$ 7.265.861,55. Devido as 
necessidades de alterações no Termo de Referência e no Edital a licitação em 
Epígrafe, que estava marcada para 18/08/2020, 08:30hs e  disputa 19/08/2020, 
às 08:30hs, fica  suspensa e  será republicada com  nova data, respeitando os 
prazos legais. Gravatá, 17 de agosto de 2020. Evalda Maria da Paz 
Guimarães–Pregoeira da CEL/FMS de Gravatá.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 005/2020-PMSC. Processo Administrativo Nº 050/2020-
PMSC. Objeto: execução de obras e serviços de engenharia relativos à Ampliação e 
Reforma da Escola Mun. João Tibúrcio da Silveira, Situada no Povoado de Poço 
Dantas, interior do Município de Santa Cruz (PE). Valor Estimado R$ 98.703,22 
(noventa e oito mil e setecentos e três reais e vinte e dois centavos). Recebimento dos 
Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços no dia 02 de Setembro de 2020, às 
09:00(nove) horas. Edital e informações na Prefeitura Municipal de Santa Cruz, na 
Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, Santa Cruz (PE). Fone/fax: 0xx87-3874-
8175/8156/8134. O Edital encontra - se, disponível no Portal da Transparência 
Municipal, na website: www.santacruz.pe.gov.br, Santa Cruz (PE), Santa Cruz/PE, em 
14 de Agosto de 2020. Juarez Guimarães da Silva – Presidente da CPL.

Acesse o QR Code 
e leia mais do noti-
ciário esportivo no

Portal FolhaPE. 

bit.ly/3akF9RU

folhape.com.br >

D isposto a usar de todos os ar-
tifícios para conquistar a pri-
meira vitória na Série C

2020, o Santa Cruz entra em cam-
po, às 20h de hoje, para enfrentar o
Treze/PB, no Arruda. O duelo vale
pela segunda rodada do Nacional e
marca a estreia do time coral em
casa no campeonato. O intuito é
usar esse artifício para buscar um
lugar mais confortável na classifi-
cação. 

Na quinta colocação do Grupo A,
com o ponto somado no empate em
0x0 com o Paysandu, na estreia,

fora de casa, o Tricolor não terá um
adversário qualquer. O Treze vem
embalado após a conquista do Cam-
peonato Paraibano, no último do-
mingo, ante o Campinense. Ainda
assim, a Cobra Coral mais uma vez
terá o José do Rego Maciel ao seu fa-
vor. Mesmo que sem torcida. 

Em seus domínios, o time não
perde desde julho do ano passado,
quando foi batido pelo Ferroviá-
rio/CE. Também no Arruda, não
perde para o Galo da Borborema
desde 1999. Por outro lado, esta será
a sétima partida entre tricolores e al-
vinegros pela Terceira Divisão na-
cional e, no retrospecto, a vanta-
gem, ainda que mínima, é do time
paraibano - uma vitória para cada
lado em 2012 e em 2013, além de um
empate e um triunfo do Treze, em
2019. Para o técnico Itamar Schül-
le, porém, isso são águas passadas. 

O treinador, por sinal, deve con-
tar com força máxima, com a dupla
de zaga sendo formada por Danny

Morais e William Alves, auxiliados
por Célio Santos, improvisado na la-
teral esquerda, e Toty. Na cabeça de
área, mesmo após sentir descon-
forto muscular ao longo da última
semana, André deve figurar ao lado
de Paulinho. Caso ele não tenha
condições de jogo, Bileu deve ser
acionado. No meio, Didira toma a
ação, enquanto Jeremias, Augusto
Potiguar e Pipico devem ser esca-
lados no ataque. Outra opção é
com Chiquinho assumindo a vaga
de Potiguar na ponta esquerda. 

"Mais um jogo difícil. Temos que
fazer a nossa parte, procurar trans-
formar as oportunidades criadas
em gols, termos dedicação nos de-
talhes e não oferecermos as condi-
ções de gols ao adversário, para
que a gente venha a estar no pelo-
tão de frente da classificação para
a Série B”, disse Schülle.

Enquanto o Santa já vai para o se-
gundo compromisso na Série C,  o
Treze fará sua estreia na Terceira Di-
visão 2020. A partida ante o Impe-
ratriz/MA, que seria realizada no úl-
timo dia 9, acabou adiada depois

que 12 dos 19 atletas do time mara-
nhense foram diagnosticados com
a Covid-19. O coronavírus também
fez estrago no Treze. Para o duelo
desta noite, por exemplo, o time
contará com o volante Rezende,
infectado. Outro desfalque é o za-
gueiro Nilson Júnior, suspenso. 

breves >
Fazer valer
sequência na Ilha

Passadas três rodadas, o
Sport é 10º na Série A, com
quatro pontos. Após estrear
com vitória em casa, contra
o Ceará, o Leão fez dois jo-
gos longe do Recife e trouxe
apenas um ponto na baga-
gem. "Contra o Vasco, o jogo
saiu do controle. Mas acho
que contra o Atlético (GO) fi-
zemos uma partida melhor",
disse o técnico Daniel Pau-
lista, que quer aproveitar a
sequência contra Santos e
São Paulo, na Ilha, para fazer
uma "gordurinha". 
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Como esperado, Gilmar Dal
Pozzo não compareceu, on-
tem, para treinar o sub-23 do
Náutico. A advogada disse
que ele foi demitido e não ti-
nha razão para seguir no clu-
be, que ameaça alegar “aban-
dono de emprego”. A repor-
tagem tentou, sem êxito,
novo contato com o Timbu,
que acertou com Gilson Klei-
na. O treinador, por sinal, já
chega com desfalque. Kieza,
lesionado, para por cerca de
um mês. 

Dal Pozzo não
assume sub-23

LOTERIAS
Fonte: Caixa Econômica Federal.
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