
SEXTA-FEIRA
05 DE JULHO DE 2019

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita 
o comparecimento do(a) colaborador TATIELLY ALVES DOS 
SANTOS MIGUEL  CTPS: 000356107 / 0050 data em 15/06/2015 à 
empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas atividades 
profissionais, sob pena de aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis.

CIDES – Aviso de Licitação. Processo 04/2019 – Concorrência 01/2019 – Sistema de 
Registro de Preços. O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES torna público que fará realizar, no 
dia 08/08/2019, às 13h30, licitação compartilhada na modalidade Concorrência - 
Registro de Preços, do tipo menor preço global, na forma de execução indireta pelo 
regime de empreitada global, para a escolha da proposta mais vantajosa com vistas ao 
registro de preços para a contratação de empresa especializada em redes de distribui-
ção de energia para execução da modificação da rede, substituição e ampliação do 
parque de iluminação pública de municípios consorciados; incluindo o fornecimento de 
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessários à plena execução dos 
serviços, nos termos do Edital,  o qual poderá ser adquirido, junto com seus anexos, no 
site www.cides.com.br ou na sede do CIDES, na Av. Antônio Thomaz Ferreira de 
Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia-MG, no horário das 8h30 às 11h e das 
13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo e-mail cides@cides.-
com.br. Uberlândia, 04 de julho de 2019. Lindomar Amaro Borges - Presidente do 
CIDES.

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO
Nº 446/2019 TIPO "MAIOR DESCONTO"

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS  -
Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa de
engenharia para a execução de obras de recapeamento das vias urbanas, do Setor
Centro-Sul, Centro-Oeste e outros, em Uberlândia-MG. Os documentos que integram
o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de
Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED> e no Comprasnet http://
www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 31/07/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 03 de julho de 2019. NORBERTO
CARLOS NUNES DE PAULA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL
 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG torna público, 
que levará á LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através 
do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio dia 08/07/2019. E no Plenário da 
Camara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG,  – NO DIA 22 DE JULHO DE 2019 
ÁS 10:00HRS, (NOVE) 09 TERRENOS URBANOS DE DIFERENTES VALORES E 
TAMANHOS, CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-
-99116-3933.        Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

TRANSFERÊNCIA

SPFC e Cruzeiro chegam 
A ACORDO POR RANIEL

O São Paulo entrou em 
acordo com o Cruzeiro e 
deve oficializar em breve 
a contratação de Raniel. 
Segundo apurou o UOL Es-
porte, o Tricolor paulista vai 
ficar com 50% dos direitos 
do atacante, enquanto o clu-
be mineiro vai manter 15%. 
A negociação será fechada 
por 3 milhões de euros (R$ 
12,8 milhões), sendo que 
um empresário envolvido 
na transação arcará com 
os custos neste primeiro 
momento.

Restam apenas a rea-
lização do exame médico 
e alguns detalhes burocrá-
ticos para que tudo seja 
sacramentado. O jogador já 
foi liberado dos treinamen-
tos na Toca da Raposa. A 
contratação de um camisa 
9 para o segundo semestre 
era uma das prioridades da 
diretoria antes da volta do 
Campeonato Brasileiro.

“Eu quero o melhor para 
o Raniel. Para a gente é 
muito ruim, pelo potencial 
dele, sabemos o quanto ele 
é importante. Se tiver essa 
perda, vai ser uma perda 

grande para o nosso elenco, 
é um grande menino”, disse 
o zagueiro Dedé, um dos 
melhores amigos de Raniel 
no time mineiro.

Nos últimos meses, o 
Cruzeiro tem vivido situa-
ção delicada. Tanto é que 
precisou vender o zagueiro 
Murilo ao Lokomotiv Mos-
cou, após o Torneio de Tou-
lon, para quitar os salários 
de junho dos jogadores e 
funcionários, que estavam 
atrasados.

O São Paulo também 
vive um momento financeiro 
conturbado, mas contará 
com o apoio de um dos 
empresários envolvidos na 
transação. Raniel tem sido 
preterido pelo técnico Mano 
Menezes neste Brasileiro, 
atuou em apenas duas oca-
siões. Sendo assim, seria 
um desejo do atleta buscar 
um novo clube.

Desde 2017 no elenco 
profissional do Cruzeiro, 
Raniel atuou em 88 partidas 
e marcou dezesseis gols.
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Holandês Arjen Robben 
anuncia aposentadoria

O atacante holandês Ar-
jen Robben, 35, anunciou 
ontem sua aposentadoria 
do futebol.

Robben estava sem clu-
be depois que seu contrato 
com o Bayern de Munique 
(ALE) se encerrou ao fi-
nal da última temporada. 
O jogador atuou pelo clube 
alemão por dez temporadas 
e conquistou oito títulos da 
Bundesliga, além de uma 
Champions League.

No Twitter, o perfil oficial 
da seleção holandesa home-
nageou o atleta. “Parabéns 
pela fantástica carreira @
ArjenRobben”, publicaram.

Robben iniciou sua tra-
jetória no Groningen (HOL) 
com apenas 16 anos. As 
boas atuações no clube 
chamaram a atenção do 
PSV (HOL), uma das três 
principais forças do futebol 
holandês. Com a equipe de 
Eindhoven, conquistou o 
título nacional na temporada 
2002/2003.

Sua carreira deu um sal-
to quando foi contratado 
pelo Chelsea, do bilionário 
russo Roman Abaramovich, 
em 2004. Na Inglaterra, foi 
campeão da Premier Lea-
gue em duas oportunidades 
(2004/2005 e 2005/2006), 
ambas com o português 
José Mourinho no comando.

Em 2007, o Real Madrid 
anuncia a contratação do 

holandês. No clube, sagrou-
-se campeão espanhol em 
2007/2008.

Foi com a camisa do 
Bayern de Munique, porém, 
que Robben se imortalizou. 
Em dez anos na Baviera, 
conquistou oito títulos da 
Bundesliga, cinco Copas da 
Alemanha, quatro Superco-
pas alemãs e uma Cham-
pions League, marcando o 
gol da vitória na final contra 
o Borussia Dortmund aos 
44min do segundo tempo.

Com a seleção holande-
sa, foi vice-campeão mun-
dial em 2010, na África do 
Sul, quando os holandeses 
caíram para a Espanha na 
decisão. Na Copa do Mundo 
de 2014, a Holanda ficou 
na terceira colocação após 
vencer o Brasil por 3 a 0.

Quase sempre atuando 
como um ponta-direita, Arjen 
Robben se caracterizou por 
uma jogada que, mesmo 
ao longo dos anos e com o 
peso da idade, seus marca-
dores não puderam decifrar. 
Partindo da direita, o holan-
dês cortava para o meio e 
buscava finalização. Foram 
muitos gols dessa forma, 
uma marca do seu jogo e 
da vitoriosa carreira que 
construiu com algumas das 
mais importantes camisas do 
futebol mundial.
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Massa critica projeto de autódromo no Rio
O piloto Felipe Massa criti-

cou a proposta de construção 
de um autódromo no Rio de 
Janeiro para receber a Fór-
mula 1. Em sua conta oficial 
no Twitter, o brasileiro cobrou 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), de quem é apoiador, 
para que “pense bem”.

A crítica de Massa aconte-
ceu em réplica a um post do 
também piloto Lucas di Gras-
si, que questionou o valor do 
investimento.

Massa endossou a co-
brança ao dizer que, para 
ele, não tem cabimento levar 
a ideia adiante. Marcando 
Bolsonaro em sua mensagem 
no Twitter, o ex-piloto de Sau-
ber, Ferrari e Williams na F-1 

previu um grande problema 
financeiro.

“Não tem cabimento ne-
nhum fazer esse autódromo 
no Rio! E olha que sou a favor 
de novas pistas! Mas vai ser 
um grande problema finan-
ceiro esse autódromo para 
quem estiver pagando no lado 
privado! Pense bem se real-
mente será correto fazer esse 
autódromo no Rio”, disse.

“Se olharmos no mundo 
todo, muitos autódromos so-
frem muito para se manter. E 
tantos estão à venda! E no Rio 
não será diferente, presiden-
te Jair Bolsonaro. Essa é a 
minha opinião”, acrescentou.

No fim do mês passado, 
após encontro com represen-

tantes da F-1 no Palácio do 
Planalto, ao lado do governa-
dor fluminense, Wilson Witzel 
(PSC), Bolsonaro disse que 
há 99% de chances de o GP 
Brasil migrar de São Paulo 
para o Rio a partir de 2021.

A mudança viria com a 
construção de um novo autó-
dromo na região de Deodoro, 
na zona oeste da cidade.

A Prefeitura do Rio, sob 
gestão de Marcelo Crivela 
(PRB), anunciou, em 20 de 
maio, que o consórcio Rio Mo-
torsports venceu a licitação 
para a construção e operação 
por 35 anos do circuito. Foi o 
único grupo a mostrar interes-
se no negócio.

O projeto de construção do 

autódromo está orçado em R$ 
697 milhões e prevê uma pis-
ta de 5.835 m projetada pelo 
arquiteto alemão Hermann 
Tilke, autor dos desenhos de 
circuitos como os de Xangai, 
na China, e Sepang, na Ma-
lásia.

A capacidade de público 
será de 130 mil pessoas. Se-
gundo o governo, não haverá 
dinheiro público no projeto.

Enquanto isso, a capital 
paulista tenta manter a prova 
em Interlagos, com articu-
lações entre o governador 
João Doria e o prefeito Bruno 
Covas (ambos do PSDB).
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FINAL TESTA TITE E MAIOR 
parte do elenco do Brasil
 | APENAS DOIS, DOS 23 JOGADORES, JÁ ESTIVERAM EM ALGUMA DECISÃO PELA SELEÇÃO
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A final da Copa América 
será uma novidade 
não só para Tite, que 

fará sua primeira decisão 
com a seleção brasileira, mas 
também para a maior parte 
do elenco convocado para a 
competição. Dos 23 jogado-
res que estarão no Maracanã, 
somente dois já estiveram 
em campo pelo Brasil para 
disputar uma taça: o capitão 
Daniel Alves e o zagueiro 
Thiago Silva.

O zagueiro Miranda, na 
Copa das Confederações de 
2009, na África do Sul, e o 
lateral-esquerdo Filipe Luís, 
na Copa das Confederações 
de 2013, no Brasil, estavam 
nos elencos campeões, mas 
não entraram nas decisões. O 
restante do grupo é debutante 
em finais, em campo ou não.

“Vai ser emocionante jogar 
pela seleção uma final, dentro 
do Maracanã”, disse o atacan-

te Gabriel Jesus. Seu parceiro 
no ataque, Everton Cebolinha 
foi substituído no intervalo da 
semifinal contra a Argentina, 
dando lugar a Willian, mas 
espera estar em campo no 
domingo (7). “Quero jogar, é 
final, todo mundo espera essa 
chance”, disse Everton.

Dani Alves vai para sua 
quarta final pelo Brasil, em 
nove torneios disputados. Ele 
foi campeão em todas elas, 
e marcando em uma: fez um 
nos 3 a 0 sobre a Argentina 
na decisão da Copa América 
de 2007, na Venezuela. Tam-
bém foi campeão da Copa 
das Confederações de 2009, 
nos 3 a 2 sobre os EUA, e no 
mesmo torneio de 2013, nos 
3 a 0 sobre a Espanha, no 
Maracanã, com Thiago Silva 
também em campo.

A seleção brasileira bateu 
na trave em 2014, na Copa 
do Mundo do Brasil, quando 
chegou à semifinal - e perdeu 
de 7 a 1 para a Alemanha, 
no Mineirão, jogo que entrou 

para a história. Daquele time, 
jogadores como Willian e Fer-
nandinho estão novamente 
em 2019. O camisa 10, po-
rém, não poderá disputar a 
final em decorrência de uma 
lesão. Ele foi convocado no 
lugar de Neymar, também 
cortado de lesão, outro que 
tinha histórico de final pela 
seleção.

O restante do elenco pode 
ser chamado de uma nova 
geração, encabeçada pelo 
goleiro Alisson, os volantes 

Casemiro e Arthur, Philippe 
Coutinho e os atacantes Ever-
ton Cebolinha, Gabriel Jesus 
e Roberto Firmino.

Jesus teve a experiência 
de jogar uma final com a 
camisa do Brasil, dentro do 
Maracanã, mas era a se-
leção olímpica. O zagueiro 
Marquinhos também esteve 
nessa partida. “É um elenco 
que demonstrou qualidade, 
vontade e vai repetir tudo 
isso na final”, disse o volante 
Casemiro.
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Craque holandês 
se imortalizou 
com a camisa do 
Bayern de Munique 

Firmino, Arthur e 
Coutinho fazem 
parte da nova 
geração do Brasil, 
que estará pela 1ª 
vez em uma final


