ESPORTES

18/7/2015

19

Š

BOLADAS E BOTINADAS
SON SALVADOR
son.salvador@uai.com.br

Futebol brasileiro segue repetindo os velhos erros
A janela vai fechar. Todo ano é a mesma
história: os clubes brasileiros tentam contratar, buscam negociações e depois caem
nareal.Ograndeproblemaagoraéqueosjogadoresbrasileirosquejogamnoexteriorrecebem salários altíssimos.

estava feliz por estar ajudando o clube num
momentodifícil,queiriajogarseumelhorfutebol em favor do clube da Cruz de Malta.
Pois bem, disse isso, voltou para o segundo
tempo,deudoissopaposnacaradoadversário e foi expulso.Que dureza!

‡ ‡ ‡

‡ ‡ ‡

Paravoltaraopaís,elesqueremsalárioparecido,aí a coisa se complica.Alguns clubes
conseguem parcerias, mas mesmo os tais
gruposdeinvestidoresjáestãorevendooinvestimento. É que a situação econômica do
país está deixando muita gente com medo
dos altos custos.

Nãoadianta.UmjogadorquenãoconseguiusertitularnoCruzeiroquandooclubefoi
bicampeãobrasileirocertamentetemláseus
problemas.

‡ ‡ ‡

Dagobertodeuentrevistanointervalodo
jogoentreVascoeAméricadeNatalechegou
a emocionar os menos avisados. Disse que

‡ ‡ ‡

O empresário quer trazer o Cícero para o
Cruzeiromaspretendefazerumavendacasada, quer trazer também do Felipe Melo.
Seria um bom negócio se o Felipe não tivesse dito que pretende ganhar o mesmo que
ganharia no Europa. Pelo visto, ele não pre-

tende jogar em Minas.
‡ ‡ ‡

Posso estar errado, mas sempre que vejo esse pessoal da CBF falando das normas
do jogo, dos problemas para acertar as dimensõesdosgramados,tenhoaimpressão
dequeelesnuncajogarambola.Nempelada
de final de semana.
‡ ‡ ‡

O torcedor atleticano sonha com o próprio estádio.Mas,que não seja mais problemaquesolução.GrêmioeCorinthiansestão
numasituaçãocomplicada,graçasàsnegociaçõescomosgerenciadoresdassuasarenas.
‡ ‡ ‡

Atletas brasileiros batendo continência

aoreceberemmedalhas.Éque,quandolhes
faltouoapoio,oExércitolhesabriuasportas.
E deu certo.
‡ ‡ ‡

Conversacomumamigoeelemefalada
dificuldade para ir ao Mineirão.Tem que deixar o carro longe, tem que andar muito. E
depois dizem que o estádio ficou mais confortável.
‡ ‡ ‡

Sinceramente não entendo a necessidade que um cidadão tem de contar com um
copodecervejaparaverumjogodefutebol.
Queremavoltadabebidadetodojeito.Qual
seráointeresse?Quandoojogoébom,mesmocomingressoscaros,otorcedorlotaoestádio. Estão confundindo o nível do futebol
com teor alcoólico.

PREFEITURA DE CONGONHAS

¢ COPA SUL-MINAS

Mineiros animados com a volta do torneio
THIAGOMADUREIRA

RepresentantesdeAtléticoeCruzeiro participaram, anteontem, em
Curitiba,daprimeirareuniãoembusca de uma nova formulação para a
Copa Sul-Minas. Os clubes mineiros
saíram confiantes do encontro. No
entendimento de Galo e Raposa, a
nova competição enriqueceria o calendárioeseriaumaimportantegeradoradereceitas.
“Abusca é de rentabilizar e trazer
novasreceitasparaosclubes.Aideia
é juntar grandes clubes e promover
umgrandeevento”,afirmouodiretor
comercialdoCruzeiro,RobsonPires.
“Foiapresentadoumesboço,odesenho inicial é muito interessante. No

geral, todos os representantes gostaram, houve um interesse muito
grande”,acrescentou.
Aideia é que o torneio conte com
12 clubes e que seja disputado de fevereiro a julho. A primeira fase seria
emgrupos,commelhoresavançando
àsquartasdefinal,semifinalefinal.A
decisãoseriadisputadaemumacidadejápré-definida.Umanovareunião
foiagendadaparasexta-feira,emSantaCatarina.Osparticipantes,contudo,
nãoabdicariamdosEstaduais.
“Seriamaisdoqueumjogodefutebol, com outras atrações, como
shows.Queremostornaresseevento
algo grandioso, que ocorra durante
uma parte do dia, que a cidade concentre as suas atenções nessa gran-

¢ BOTAFOGO

Demitido, técnico detona

O técnico Renê Simões se manifestoupublicamenteontempelaprimeira vez após ser demitido do
Botafogo.ComaderrotadiantedoFigueirenseemcasanaterça-feirapelaCopadoBrasil,oGloriosofoieliminado e o resultado, somado ao desempenhos das últimas rodadas na
Série B, fez com que a diretoria decidisse demitir o treinador.
Emnotaoficial,Renêafirmouque
ssaídasdeMarceloMattos,Bill,Jobson e Gilberto prejudicaram o time.
Perdendoasprincipaispeças,oBotafogoacaboutendoquedadedesempenhooqueimplicanaperdadepontosnaSérieB.Aindaassim,oGlorioso seguia como líder (empatado
comAmérica,Bahia e Náutico).
O técnico ainda alfinetou a cúpula botafoguense declarando que

quemescala,tiraoupõe(jogadores)
é ele. Mesmo assim, Renê afirmou
queteráboaslembrançasdotempo
em que comandou a equipe.
PREFEITURA DE CONGONHAS
Tomada de Preços PMC/002/2015
Comissão Permanente de
Julgamento de Licitações – Portaria
PMC/048/2015- Tomada de Preços
PMC/002/2015- ABERTURA E
JULGAMENTO DE PROPOSTA–
Licitante classiﬁcada e vencedora:
Uniobras Obras e Construções em
Geral Ltda, com o valor de R$
62.503,85.Congonhas, 17 de julho
de 2015. (a) Luzinete Aparecida
Barboza Martins - Presidente CPJL.

definal,comooSuperBowl”,explicao
diretorcomercialdoCruzeiro.
O Atlético vê com bons olhos a
possibilidadedeparticipardeumnovotorneiointerestadual.Quemrepresentouoclubenareuniãofoioassessordapresidência,LucasCouto.“Estamostrabalhandoparacriarumnovoproduto,eserámaisumespetáculoparatodosaquelesquegostamde
futebol.Seriacopacurta,com presençadegrandesclubes,movimentando
o primeiro semestre.Teríamos outro
produtoquechamariaotorcedorparaoestádionoprimeirosemestre”.
O presidente da CBF, Marco Polo
delNero,jáindicouquedeveaprovar
o novo torneio se for bom para os
clubesenvolvidos.

PREFEITURA DE SETE LAGOAS

Carta Convite n° 028/2015
O Núcleo de Licitações e
Compras, torna público que
realizará Processo Licitatório na
modalidade de Carta Convite n°
028/2015 cujo objeto é a
aquisição de servidor tipo rack.
Credenciamento e Recebimento
dos envelopes até as 09h00min
do dia 27/07/2015 no Núcleo de
Licitações e Compras (Travessa
Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar Centro). Sessão para abertura
de envelopes e julgamento às
09h15min do dia 27/07/2015. O
edital estará à disposição dos
interessados no prédio do
Núcleo de Licitações e Compras
e no site da Prefeitura Municipal
de Sete Lagoas, endereço:
www.setelagoas.mg.gov.br.
Informações: (31) 3779-3700.
Lídia Maria Portilho de Carvalho
– Suplente da Presidente da
Comissão de Licitação.

EVEN BRISA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – CNPJ/MF nº 09.001.335/0001-07 – NIRE 31.207.958.152
Ata de Reunião Extraordinária de Sócias - Data, Hora e Local: 01/07/2015, às 17:00 horas, na sede da sociedade, no Estado de
Minas Gerais. Composição da Mesa: Presidente: Fabiano Andrade Delvaux; Secretária: Vanessa da Silva Ribeiro. Presentes:
A totalidade dos Sócios. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. Deliberações: Reduzir o capital social por
considerarem excessivo ao objeto da sociedade, de R$ 21.667.589,00 para R$ 9.111.234,00, sendo a redução de R$ 12.556.355,00.
A redução do capital será efetivada através da compensação do prejuízo da sociedade no valor de R$ 10.256.355,29, e o restante
mediante a restituição do capital em dinheiro às sócias. Sócias: p. Even Construtora e Incorporadora S.A. - Fabiano Andrade
Delvaux e Andrigo Luis Parizotto; Evenpar Participações Societárias Ltda. - Fabiano Andrade Delvaux e Andrigo Luis Parizotto.

PREFEITURA DE JUATUBA

N Ã O A C ATA M E N T O D E
IMPUGNAÇÃO - A Comissão
Permanente de Licitação
comunica aos interessados na
Licitação - Modalidade:
Concorrência nº001-2015,
Processo Administrativo:
213/2015, Objeto: Pavimentação
asfáltica em ruas de diversos
bairros do Município, que negou o
provimento à impugnação
interposta e decide manter o edital
inalterado. Marilúcia Chuenck
dos Santos (Presidente da
Comissão Permanente de
Licitação)

TOMADA DE PREÇOS
Nº PMC/005/2015.
Objeto: Contratação de empresa
para execução de serviços de
manutenção urbana em passeios
e redes de drenagem em áreas
pública. TIPO: Menor Preço em
Regime de Empreitada por Preço
Unitário. Entrega dos envelopes:
Dia: 04/08/2015 as 13:00 horas.
Abertura dos envelopes: Dia:
04/08/2015 as 13:05 horas.
Endereço: Praça Presidente
Kubitschek nº 135, Centro,
Congonhas - MG. Maiores
informações pelo telefone: (031)
3731-1300 ramais: 1119, 1139, e
11 5 6 , o u p e l o s i t e
w w w. c o n g o n h a s . m g . g o v. b r.
Maria Geralda Zacarias–
Presidente da CPJL.

EVEN BRISA BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – CNPJ/MF nº 08.963.072/0001-46 – NIRE 31.207.945.298
Ata de Reunião Extraordinária de Sócias - Data, Hora e Local: 01/07/2015, às 17:00 horas, na sede da sociedade, no Estado de
Minas Gerais. Composição da Mesa: Presidente: Fabiano Andrade Delvaux; Secretária: Vanessa da Silva Ribeiro. Presentes:
A totalidade dos Sócios. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. Deliberações: Reduzir o capital social
por considerarem excessivo ao objeto da sociedade, de R$ 9.390.337,00 para R$ 8.890.337,00, sendo a redução de R$ 500.000,00.
A redução do capital será efetivada a devolução do capital em dinheiro para a sócia Even Construtora e Incorporadora S.A.
Sócias: p. Even Construtora e Incorporadora S.A. - Fabiano Andrade Delvaux e Andrigo Luis Parizotto; p. Evenpar Participações
Societárias Ltda. - Fabiano Andrade Delvaux e Andrigo Luis Parizotto.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº CO.002/2015
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente de Licitação, às 13h30min.
do dia 25/8/2015, no 7º andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade Concorrência nº
CO.002/2015, destinada à Construção do Prédio da Escola Estadual “ASC” no Bairro Santa Cruz, com 14
(quatorze) Salas de Aula, no Município de Vespasiano/MG. Os projetos, a planilha de quantitativos e preço
unitários e demais anexos poderão ser adquiridos ao preço de R$ 30,00, a partir do dia 21/7/2015 até o dia
20/8/2015, mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@deop.mg.gov.
br. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.deop.mg.gov.br. Os envelopes contendo as
Propostas e a Documentação deverão ser protocolados nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia
24/8/2015, na Assessoria de Licitação do DEOP-MG, no endereço supra. CPL/DEOP-MG.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP-MG
LICITAÇÃO Nº CO.001/2015
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente de Licitação, às 9h. do
dia 25/8/2015, no 7º andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Licitação na modalidade Concorrência nº
CO.001/2015, destinada à Construção do Prédio da Escola Estadual “ASC” no Bairro Nova Pampulha, com
14 (quatorze) Salas de Aula, no Município de Vespasiano/MG. Os projetos, a planilha de quantitativos e
preço unitários e demais anexos poderão ser adquiridos ao preço de R$ 30,00, a partir do dia 21/7/2015 até o
dia 20/8/2015, mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@deop.mg.gov.
br. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.deop.mg.gov.br. Os envelopes contendo as
Propostas e a Documentação deverão ser protocolados nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia
24/8/2015, na Assessoria de Licitação do DEOP-MG, no endereço supra. CPL/DEOP-MG.

