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Bahia de Feira segue se
reforçando para a sequência
da Série D do Brasileiro

O

Luan Gabriel retorna ao Vitória
após negociações frustradas
com clubes da Europa
O atacante Luan Gabriel está
de volta ao Vitória após não
conseguir agradar a clubes da
Europa, segundo apuração do
Bahia Notícias. O atleta embarcou em agosto para a Bulgária
e fez testes no Lokomotiv Plovdiv. Após um período de treinos, acabou descartado pela
agremiação búlgara. Lá ele
atuou como lateral esquerdo,
fora de sua posição de origem,
o que prejudicou seu desempe-

nho.
Sem obter êxito no leste Europeu, os empresários do atleta
tentaram emplacar o jogador
em clubes de Portugal. Um
deles manifestou interesse e
chegou a fazer uma proposta:
o Desportivo das Aves. Porém,
a agremiação está impedida
pela Fifa de fazer novas contratações desde 3 de agosto
por dívidas com outras equipes. Em situação financeira

ruim, O Desportivo desistiu de
participar do Campeonato de
Portugal e foi recriado com o
seguinte nome: Desportivo das
Aves 1930. Em virtude deste
cenário, Luan Gabriel precisou
retornar ao Vitória.
Revelado nas divisões de
base do Vitória, Luan Gabriel
tem 20 anos e é natural de Feira de Santana. Nesta temporada, ele atuou em três jogos do
Leão pelo Campeonato Baiano.

Ainda sem receber jogos,
gramado da Arena Fonte Nova
é aprovado pela CBF
Ascom/BF

Bahia de Feira continua
se reforçando, pensando
no longo calendário da
Série D 2020, e contratou o zagueiro Eduardo, que estava no
Atlético de Alagoinhas, e chega
para dar mais uma opção ao
técnico Arnaldo Lira, na posição
que, hoje, tem Paulo Paraíba,
Menezes, Emílio, Murilo Rusalen, Hebert e Jonathan.
Eduardo José da Rosa Milhomem é um defensor de 24 anos,
natural de Brasília, e já se mostra muito motivado com o novo
desafio. Ele ressalta que o bom
trabalho feito no Baianão 2020
e o fato de ter trabalhado com
Arnaldo Lira são fatores preponderantes para a sua contratação.
“A oportunidade de jogar no
Bahia de Feira é reflexo do trabalho que eu fiz na Bahia. Além
disso, o professor Arnaldo Lira
já me conhecia, trabalhamos
juntos no Atlético de Alagoinhas, e tudo isso ficou mais
fácil para fecharmos o acerto”,
disse.
Coisas grandes. São elas que,
na visão de Eduardo, o Bahia
de Feira precisa almejar, diante
de uma estrutura tão grande e
de um elenco tão forte. “Eu já
conhecia a estrutura do clube,
joguei contra o Bahia de Feira
no Baianão de 2020, e o que o
clube nos oferece é fenomenal,
é coisa de time de Série A. Um
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O zagueiro Eduardo foi apresentado no final da semana e
já vai trabalhar para ficar à disposição

time da proporção do Bahia de
Feira tem que sempre galgar
coisas grandes, e o acesso é
uma coisa delas”, e continuou.
“O elenco me recebeu muito
bem, são atletas muito conhe-

cidos, de muito caráter, e isso
é importante. Nós merecemos
subir. Eu estou muito grato por
estar aqui e farei de tudo para
render o esperando dentro de
campo”, concluiu.

Diante do Flu, Ernando vê
prova para a defesa do Bahia
e pede cuidado com Fred

O gramado da Arena Fonte
Nova recebeu a nota 4,66, cuja
máxima é 5, na avaliação do Programa Gramados 2020, da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). O objetivo da iniciativa é
padronizar os campos dos estádios que recebem jogos Campeonato Brasileiro, das Séries A, B,
C e Feminino A-1. A engenheira
Milena Andrade, coordenadora
de Manutenção da Arena Fonte
Nova, explicou como funciona a
certificação dos “tapetes” do futebol nacional.
“Foi realizado o levantamento
de todas as medidas do campo de

futebol, levantamento topográfico, curvas de nível e elementos
físicos de toda a área de competição que abrange 360 graus do
centro da área do gramado até o
início das arquibancadas, além
do levantamento luminotécnico
no estádio”, disse.
A Arena Fonte Nova está abrigando um Hospital de campanha,
destinado exclusivamente para
o tratamento de infectados pela
Covid-19, desde o mês junho. Na
última quarta-feira (7), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)
anunciou que a unidade recuperou 480 pacientes nesse período.

A última vez que a bola rolou
na Arena Fonte Nova foi no dia
7 de março deste ano ao receber dois jogos do Bahia, primeiro no triunfo sobre o Confiança,
ainda pela fase de grupos da
Copa do Nordeste, e o segundo
no empate sem gols com o Doce
Mel, pela primeira fase do Campeonato Baiano. Ambos aconteceram antes da pandemia do
coronavírus estourar no Brasil.
Ainda não existe previsão de
quando o Hospital de campanha
será desmontado para a praça
esportiva receber partidas de
futebol.

Sede Campestre 2 do Cruzeiro
está sob risco de penhora por
dívidas com a União

Felipe Oliveira/Ecbahia

Após vencer o Vasco na última quarta-feira (7), o Bahia tem
pela frente o Fluminense, no Maracanã, em duelo marcado para
hoje (11), às 16h, no Maracanã.
Na opinião do zagueiro Ernando,
a partida será uma prova para
o sistema defensivo, que saiu
sem sofrer gols no último jogo.
Para voltar a sair com a meta
invicta, o foco é a marcação,
principalmente no centroavante
Fred. “Fluminense teve vários
desfalques nesses últimos jogos
por causa da Covid. Agora, todos
estão à disposição. Fez um grande jogo fora de casa, vencendo o
Goiás. Vai ser uma prova para o
nosso sistema defensivo. Temos
que estar atentos, porque o Fred
voltou a fazer gols. A equipe deles, ofensivamente, voltou a jogar
bem. É um jogo que tem que ter
muita atenção, para que a gente
possa sair do Maracanã com o
resultado positivo. Vamos focar
e ver o que a gente pode fazer
de bom para vencer o Fluminense, neutralizar os pontos fortes e
trabalhar em cima disso”, disse o
zagueiro.
Para seguir tendo bons resultados dentro do Brasileirão,
Ernando acredita que a equipe
precisa buscar equilíbrio nas

O Cruzeiro pretendia vender
a Sede Campestre 2 para ajudar nos problemas financeiros,
mas o clube pode acabar ficando sem o imóvel. A Raposa está
correndo o risco de ter o lugar
penhorado na Justiça por causa
de ação na União Federal.
O conselho deliberativo do
Cruzeiro optou por vender a
Sede Campestre 2 por R$ 13
milhões para tentar sanar parte
das dívidas que o Celeste vem
enfrentando. Porém, devido a

dívidas fiscais, o lugar está sob
risco de penhora por dívida fiscal.
O clube chegou a entrar com
embargo sobre a liminar que
impediu a venda no imóvel na
26ª Vara Federal de Minas Gerais, mas a Justiça negou o recurso do Cruzeiro.
Agora, a Raposa precisa ou recorrer novamente em tentativa
de recuperar o direito de venda
da sede, ou quitar o valor de R$
16 milhões que deve aos cofres

do governo federal para que o
local não seja penhorado. Atualmente, o Cruzeiro possui uma
dívida com a União que somada
ultrapassa R$ 300 milhões.
Na quinta-feira (8), o clube
também foi excluído definitivamente do Profut. A lei federal
de 2015 permitia que os clubes em débito com o governo
federal pudessem parcelar suas
dívidas com desconto, contanto
que cumprissem as regras de
pagamento determinadas.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 (BB N°839535).
Pregão Eletrônico nº 012/2020 (BB N°839535) - Objeto: Aquisição de equipamentos e instrumentos
odontológicos, para atender a demanda dos serviços de Saúde, deste município de Tanque Novo/
BA no exercício de 2020. Abertura das propostas: 27/10/2020 às 08h00min e início da disputa de
preços: 27/10/2020 às 08h30min no site: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível no site: www.
licitacoes-e.com.br. Informações pelo tel.: (77) 3695-1162, na íntegra no diário oficial do Município
ou e-mail: licitacaotanquenovo@gmail.com.

Ernando: “precisamos ter cuidado porque o
Fluminense voltou a jogar bem ofensivamente”

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCÓIS
CNPJ N: 14.694.400/0001-59

partidas. “Nos últimos três jogos, foram dois triunfos. Contra
o Sport, a gente fez por merecer,
pelo menos, o empate. Eles chegaram duas vezes e foram efetivos. A gente criou bastante, tanto que o goleiro deles foi muito
efetivo. Mas, já passou. Fizemos
um bom jogo contra o Botafogo,

consistente. Veio esse resultado
bom, com qualidade contra o
Vasco. A partir de agora, a gente
precisa ter esse equilíbrio individual e coletivo”, indicou
Com 15 pontos, o Bahia fechou
a 14ª rodada no 13º lugar da tabela de classificação da competição nacional.

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE LEILÃO
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO 001/2020 - PROC.ADM. 352/20 - BASE LEGAL: LEI 8.666/93 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
-CNPJ: 14.694.400/0001-59 LOCAL: Unidade Escolar José Senna ( antigo César Zama), localizado na Rua Vai-Quem-Quer,
município de Lençóis, Estado da Bahia. DATA E HORÁRIO: 28 de outubro de 2020, às 10:00 horas PERÍODO DE VISITAÇÃO: 13
a 28 de outubro de 2020, em horário comercial LEILOEIRO OFICIAL: Edilson Lopes Rocha - JUCEB 005240/96 CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: à vista acrescido da Comissão do Leiloeiro.O Edital encontra-se afixado no mural do prédio da Prefeitura Municipal
de Lençóis - Ba. INFORMAÇÕES : (075) 3334-1121; 71-3113-4055 e 71-999720514. LOTES:
01- IVECO/CIITYCLASS 2005/2006 / chassi 93ZC6190168320491/ Renavan 875540740/ combustível Diesel comum / cor branca/ placa JQQ-7931. Lote 02- FORD/COURRIE/ CAMINHONET/AMBULANCI
/placa NZD-5957/ Ford /2011/2011 Chassi 9BFZC52P4BB906610/ Renavan 345291166/álcool/gasolina /cor branca. Lote
03- FIAT/ DOBLO/ ATTRATIVE/ placa PJH9290 / Fiat /ano 2015/2015/ Chassi 9BD11970UF1128147 / Renavan 01052443874/
combustível álcool/gasolina/branco. Lote 04 - FIAT/ DUCATO / FURGAO /Placa OKK-2675/ ano 2012/2013/ Chassi
93W245H34D2095823 / Renavan 00472991272 /combustível - Diesel S10/ cor branca. Lote 05- WOLKVAGEN /GOL TL MB /
Placa PJW-2892 / Marca VOLKS/ Ano modelo 2015/2015 /Chassi 9BWAA45U1FT119774 /Renavan 01084463722/ combustível
Álcool / gasolina/Cor branca. Lençóis- Bahia, 09 de Outubro de 2020. Jandira Moura de Jesus Chaves Pres. Comissão Permanente de Licitação

