
Hélio dos Anjos deverá montar o setor ofensivo com Erick, Dadá Belmonte e Paiva

O treinador Hélio dos Anjos não poderá contar
com Kieza, Bryan e Vinícius para o jogo de hoje
contra a líder Chapecoense, pela Série B

Náutico busca a vitória
com ataque desfalcado

ELEIÇÕES

Sport tenta reverter
decisões judiciais

Esportes
esporte@folhape.com.br - Telefone: 34255847 - 34255858
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Prefeitura Municipal de Serra Talhada
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO N° 151/2020 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2020. Secretaria de Educação. 

Obras. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de 

Construção de Escola com 12 Salas de Aula com Quadra - Tensão 220V - COHAB. 

Licitante Vencedor: W Andrade Construtora, Engenharia e Serviços Eireli-ME, inscrita 

no CNPJ N° 24.357.773/0001-98. Valor: R$ 4.116.530,10 (quatro milhões, cento e 

dezesseis mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos). Homologo e Adjudico a 

licitação na forma da Lei 8.666/93 - Marta Cristina Pereira de Lira Fonte.

Serra Talhada/PE, 15 de dezembro de 2020 

Jakson Ferreira de Lima 
Presidente da CPL 

O s próximos três jogos do
Náutico na Série B do Cam-
peonato Brasileiro 2020 se-

rão contra adversários que estão no
G6 do torneio. O primeiro desa-

WILLIAM TAVARES

fiante será a líder Chapecoense,
hoje, na Arena Condá, às 19h15.
Depois, os duelos serão perante
Sampaio Corrêa (4º) e Cuiabá (6º).
Barreiras que os alvirrubros terão de
encarar para engatar uma sequên-
cia de bons resultados e tentar dei-
xar a zona de rebaixamento. Os
pernambucanos estão em 18º, com
28 pontos.

O técnico Hélio dos Anjos será ob-
rigado a alterar o setor ofensivo da
equipe. A dor de cabeça começou
com a lesão grau dois na coxa so-
frida pelo atacante Kieza. O depar-
tamento médico do clube não in-
formou o prazo de recuperação do
camisa 9, mas o problema pode
tirá-lo dos demais compromissos do
mês, justamente contra Sampaio e
Cuiabá. Paiva deve ser o substituto.

Além de Kieza, o Náutico não
terá Bryan e Vinícius, ambos por
suspensão por conta do terceiro
cartão amarelo. Erick e Dadá Bel-
monte são os mais cotados para as
respectivas posições. Outra opção
seria a entrada de Ruy, modifican-
do o sistema tático com a adição de
mais um meia armador, ao lado de
Jean Carlos.

O Náutico terá pela frente a me-
lhor defesa da Série B. Em 28 jogos,
a Chapecoense tomou apenas 12
gols. Os catarinenses também pos-
suem o menor número de derrotas
na competição, com apenas três tro-
peços. Os pernambucanos, por ou-
tro lado, possuem o quinto pior
ataque, com apenas 25 gols marca-
dos. No primeiro turno, o Timbu fi-
cou no empate em 1x1 com a Chape.

Cálculos
Para deixar a zona de rebaixa-

mento nesta rodada, o Náutico pre-
cisa, além de vencer a Chapecoen-
se, torcer pelos tropeços de Figuei-
rense (16º, com 31 pontos) e Paraná
(17º, com 29). Os catarinenses jo-
gam amanhã, contra o Améri-
ca/MG, no Orlando Scarpelli. Os
paranaenses pegam o CRB, na sex-
ta, no Rei Pelé.

Se vencer, o Náutico alcança os 31
pontos. Ou seja, a torcida é para o
Paraná, no máximo, empatar. Já o
Figueirense teria de ser derrotado
e, ainda por cima, cair no critério de
saldo de gols. O Timbu tem -10, en-
quanto o Figueira está com -6. Um
cenário bom para o Alvirrubro seria
ganhar por diferença de dois gols e
o concorrente perder pela mesma
margem. Os saldos ficariam empa-
tados em -8, mas os pernambuca-
nos teriam vantagem no critério de
gols marcados (25x21 para os co-
mandados de Hélio dos Anjos).

Por meio de uma nota oficial, o
Sport comunicou ontem que vai
recorrer das duas liminares que
mantêm a eleição no clube nesta
sexta-feira. A ideia do Leão é que
o pleito ocorra em mar ço, após o
término da Série A, previsto para
24 de fevereiro. 

No comunicado, o Sport avisa
que “aceitou as justificativas do
Conselho Deliberativo – de apoio ao
futebol até o fim do brasileiro (fe-
vereiro/21) e aumento vertiginoso
das infecções de Covid no Estado de

Pernambuco – acatando a decisão
do colegiado sobre o adiamento do
pleito para março do próximo ano.“

Após a reunião do Conselho De-
liberativo, no dia 30 de novembro,
os pré-candidatos Eduardo Car-
valho e Nelo Campos - contrários
ao adiamento das eleições -, en-
traram na Justiça para tentar im-
pedir que o pleito mudasse de
data. Na última semana, as limi-
nares de ambos foram aceitas, fa-
zendo com que as eleições voltas-
sem para o dia 18 de dezembro. 

breve >
Santa lucra com a
venda de João Paulo

O Seattle Sounders, clube
dos EUA que disputa a Major
League Soccer, deve exercer
a opção de compra do meia
João Paulo junto ao Botafo-
go/RJ. O clube renovará com
o atleta por mais dois anos e
deve pagar 1,2 milhão de dó-
lares ao clu be carioca (R$ 6
milhões). Do valor pago, 40%
serão destinados ao Santa
Cruz, que ainda detém parte
dos direitos econômicos de
João Paulo. Ou seja, cerca de
R$ 2,4 milhões. O jogador
atuou pelo clube pernambu-
cano em 2015 e 2016.

fichatécnica >

João Ricardo; Matheus Ribeiro, Joílson, Derlan e
Busanello; Willian Oliveira, Ronei e Denner; Aylon,
Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto
Louzer

Anderson; Hereda, Ronaldo Alves, Camutanga e
Kevyn; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Dada
e Paiva. Técnico: Hélio dos Anjos

X
Chapecoense Náutico

Local: Arena Condá (Chapecó/SC)
Horário: 19h15
Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS). Assistentes:
Lucio Beiersdorf Flor e Fabricio Lima Baseggio
(ambos do RS)
Transmissão: Premiere FC
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