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Maidana quer mais atenção na defesa leonina, que tomou gols em todos os jogos do Nacional 

Pontuar em
casa para 
evitar desgaste

SANTA CRUZ 

Toty vai de
azarão a
protagonista

Sport quer aproveitar
sequência na Ilha para
subir na tabela da
Série A. Hoje à noite, o
time recebe o Santos

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 006/2020-PMSC. Processo Administrativo Nº 051/2020-
PMSC. Objeto: execução de obras e serviços de engenharia relativos à Construção do 
Muro no Espaço Educativo João Alfredo de Souza, Situado no Sitio Queimada, interior 
do Município de Santa Cruz (PE). Valor Estimado R$ 108.070,25 (cento e oito mil e 
setenta reais e vinte e cinco centavos). Recebimento dos Envelopes de Habilitação e 
de Proposta de Preços no dia 04 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 17 de Agosto de 2020. 
Juarez Guimarães da Silva – Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Afrânio/PE 
Aviso de Licitação 

 

PL n° 062/2020. PE/SRP n° 037/2020 - Obj: Selecionar propostas para 

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO, para a locação de máquina 

pesada tipo MOTONIVELADORA (PATROL). Abert.: 01.09.2020 às 

10h. EDITAL: afranio.pe.gov.br/portaldecompraspublicas.com.br/.

Afrânio/PE, 19 de agosto de 2020 

Vandelmar Nogueira da Silva 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal do Ipojuca
Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Logística

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
Na publicação veiculada na Folha de Pernambuco, Caderno Cotidiano, página 07, na edição 

do dia 19.08.2020, no AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA

Nº 010/PMI/SEINFRA/2020, PROCESSO Nº 104/2020, ONDE SE LÊ: AVISO DE 

LICITAÇÃO; LEIA-SE: AVISO DE LICITAÇÃO - RECURSO FINISA. Todas as demais 

informações permanecem inalteradas. 

Ipojuca-PE, 19/08/2020 

GIULIANA CAVALCANTI 

Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras (*) 

Prefeitura Municipal do Ipojuca
Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Logística

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
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breve >
Monteiro estreia
em Cincinnati

O cearense Thiago Mon-
teiro, número 1 do Brasil e 82
do mundo, estreia contra o
argentino Federico Coria,
104º do mundo, no qualifi-
catório do Masters 1000 de
Cincinnati, hoje, na reto-
mada do circuito profissio-
nal de tênis. No final do
mês, ele estará no US Open,
com vaga já assegurada na
chave principal, assim como
o xará paranaense Thiago
Wild. Será o primeiro Grand
Slam profissional de Wild,
que venceu o evento juvenil
do Aberto dos EUA em 2018.

Dono da lateral esquerda tricolor
no momento, Toty foi símbolo da
vitória suada do Santa Cruz em
cima do Treze/PB, anteontem, no
Arruda, pela Série C. O primeiro
trounfo do time no certame. Titu-
lar absoluto da posição desde o iní-
cio da temporada, o ala tem so-
bressaído com bom desempenho
defensivo e, quando a responsa-
bilidade o chama, também no ata-
que. Mas nem sempre foi assim. 

No início do ano, quando ainda
disputava vaga com Júnior, a per-
formance do lateral foi colocada
em cheque algumas vezes. Contra
o Salgueiro, pela quarta rodada do
Estadual, por exemplo, uma falha
resultou no gol adversário e em crí-
ticas. O erro de Toty foi compen-
sado em grande estilo nas vezes
em que o pernambucano mos-
trou "estar no lugar certo, na hora
certa". Foi assim contra Afogados
(depois de aproveitar o rebote do
pênalti perdido por Pipico),
ABC/RN e Treze/PB - nas duas úl-
timas partidas citadas, chamou a
responsabilidade e contribuiu di-
retamente para a vitória coral no
último minuto de jogo. 

"Fico feliz em poder ajudar, em
saber que não só o treinador, mas
toda a equipe pode contar comigo,
em qualquer situação. A gente vai
dar a cara para bater e ter perso-
nalidade de encarar a dificuldade",
disse. Ao todo, são 23 jogos com a
camisa tricolor e três gols. Apesar
de pouco ressaltado, um dos atle-
tas que mais atuou pelo Tricolor
neste ano. 

fichatécnica >

Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander;

Willian Farias, Ricardinho e Jonatan Gómez; Rafael,

Elton e Marquinhos. 

Técnico: Daniel Paulista. 

João Paulo; Pará, Alex Nascimento, Luan Peres e

Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos

Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. 

Técnico: Cuca. 

X
Sport Santos

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h15. Árbitro: José Mendonça da

Silva Júnior (PR). Assistentes: Ivan Carlos Bohn

e Victor Hugo Imazu dos Santos (ambos PR)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere

O Sport volta a campo pela
Série A do Campeonato
Brasileiro esta noite. Após

dois jogos longe do Recife - derrota
para o Vasco e empate com o Atlé-
tico/GO -, o Leão fará, agora, dois
compromissos consecutivos na
Ilha. O primeiro, às 19h15 de hoje,
é contra o Santos, em duelo pela
quarta rodada do Nacional. A meta
é se manter longe das últimas co-
locações para evitar sufoco mais
adiante. 

Para a partida, o técnico Daniel
Paulista não contará com Lucas
Venuto. Emprestado pelo Santos,
o atacante não pode encarar o
clube de origem por determinação
contratual. Rafael deve ficar com
a vaga. No meio, a mudança es-
perada é a entrada de Ricardinho
no lugar de Betinho. 

Recém-chegado do Guarani/SP,
o volante estreou contra o Atléti-
co/GO, no domingo, entrando no
decorrer do confronto. Depois de
três anos atuando no Paulistão,
pelo Bugre, o reforço mostrou co-
nhecer o adversário desta noite, e
afirma estar pronto para ajudar a
equipe pernambucana.

"O Santos é uma equipe que gos-
ta de jogar para cima, de jogadores
leves no ataque. Vivo essa expec-
tativa (de ser titular) com natura-
lidade. Minha estreia foi no jogo
passado, estava ansioso, quero jo-
gar futebol. Trabalho para estar em
campo no dia do jogo e, se Daniel
achar que devo estar entre os titu-
lares, espero ajudar o Sport no
que for possível", falou o volante.

Titular da zaga rubro-negra, Iago
Maidana fez sua estreia no retorno
do futebol após a paralisação por
conta da Covid-19. Em oito jogos,

marcou dois gols. Embora seja par-
ticipativo no ataque, a zona de
atuação dele é outra. E Maidana
mostrou preocupação com a defe-
sa leonina. "É sempre importante
ajudar lá na frente. Agora é dar uma
atenção lá atrás. Estamos tomando
gols em todas as partidas e isso
preocupa. Tenho certeza que Da-
niel vai acertar isso para não to-
marmos gol e ter tranquilidade lá

na frente. Vamos ter dois jogos em
casa, precisamos nos impor e so-
mar o máximo de pontos possível",
destacou o defensor. 

Rival
Sob o comando de Cuca, o San-

tos busca sua primeira vitória lon-
ge da Vila Belmiro. Assim como o
Sport, o time da Baixada Santista
soma quatro pontos, mas está aci-

ma do Leão na tabela por causa
dos critérios de desempate. Os
desfalques do Peixe ficam por
conta do goleiro Vladimir e o za-
gueiro Lucas Veríssimo, ambos
machucados. Marinho, com dois
gols sobre o Furacão, e Soteldo são
os destaques ofensivos da equipe
alvinegra.

ANDERSON STEVENS/SRC


