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Justiça libera Fred para 
assinar com outro clube

Palmeiras cerca Hulk e tenta tornar 
sonho possível, nem que seja em 2021

A presença de Hulk em 
um camarote da arena do 
Palmeiras no jogo de do-
mingo, contra o Mirassol, 
atiçou o torcedor alviverde. 
Ali estava mais um passo 
na aproximação entre o 
clube e o jogador. Mas é um 
processo que está longe de 
representar uma chegada 
iminente de Hulk ao Ver-
dão. A situação não é tão 
simples.

Por isso, o Palmeiras 
age aos poucos para cercar 
o ex-atacante da seleção 
brasileira. O primeiro pas-
so foi marcar presença, 
demonstrar interesse. E 
os próximos dependem de 
questões alheias ao mero 
desejo do clube.

No presente
Por desencargo de cons-

ciência, diante da paralisa-
ção das atividades do fute-
bol chinês (consequência da 
epidemia do coronavírus), 

O atacante Fred obteve 
uma vitória na Justiça con-
tra o Cruzeiro. Alegando 
atrasos em seus vencimen-
tos, o jogador conseguiu 
uma liminar que garante a 
rescisão de contrato com 
o time mineiro, segundo 
informações da Rádio Ita-
tiaia.

O centroavante alega 
ter direito a R$ 25 milhões 
em atrasos de salários, 
luvas, direito de imagem 
e Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 
A liminar foi obtida na 1ª 
Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte.

Com isso, Fred fica livre 
para acertar com o Flu-
minense. Desde o início 
do ano, o t ime carioca 
manifestou interesse em 
um acerto com o atleta, 
desde que o salário fique 
dentro da realidade das 
Laranjeiras.

Com Marta e Formiga de volta, seleção 
feminina é convocada para Torneio da França

A técnica Pia Sundha-
ge anunciou nesta terça-
feira a lista de jogadoras 
convocadas para a dis-
puta do Torneio Interna-
cional da França, entre 
os dias 2 e 12 de mar-
ço. Esse será o primeiro 
compromisso do ano, em 
que o Brasil terá como 
maior desafio os Jogos 
Olímpicos Tóquio-2020. 
Formiga e Marta retornam 

ao grupo, que conta com 
dez atletas que atuam no 
Campeonato Brasileiro.

- Isso signif ica uma 
mudança. Nós t ivemos 
diversas jogadoras na Eu-
ropa e agora elas voltam 
para o Brasil. Todas as 
partidas são transmitidas 
atualmente, o que é mui-
to importante para mim. 
Desta vez passei mais 
tempo visitando clubes do 

Brasil do que da Europa 
- comentou a treinadora, 
em entrev is ta colet iva 
realizada na sede da CBF.

Entre as 23 convoca-
das há duas estreantes: 
a defensora Jucinara e a 
goleira Natascha, que tem 
dupla nacionalidade (suíça 
e brasileira) e fez toda a 
sua formação na Europa.

“Uma jogadora sozinha 
não faz a defesa. Pelos 

o Palmeiras consultou a si-
tuação de Hulk no Shangai 
SIPG, mas se desanimou 
ao tomar conhecimento do 
que considerou um salário 
astronômico.

Segundo publicou a re-
vista France Football em 
2019, o atacante brasileiro, 
de 33 anos, recebe do clube 
chinês € 23,4 milhões (R$ 
101 milhões) por tempo-
rada. São quase R$ 8,5 
milhões por mês, um valor 
que Hulk não está disposto 
a abrir mão.

Até porque o contrato 
com o Shangai SIPG vai 
só até dezembro. Ou seja: 
dentro de dez meses, ele 
poderá trocar de clube. E aí 
entra o Palmeiras, que vive 
uma nova política de con-
tenção de gastos e espera, 
para este ano, uma diminui-
ção de R$ 70 milhões com 
salários, direitos de imagem 
e encargos trabalhistas. As 

números que vimos aqui, é 
preciso um trabalho coleti-
vo. A Jucinara é canhota e 
já teve experiência na se-
leção. Eu estou muito feliz 
com a convocação dela”, 
disse Pia, sobre Jucinara

A competição em Ca-
lais e Valenciennes serve 
como um dos principais 
testes da seleção para 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. 

saídas de alguns jogadores, 
entre empréstimos e ven-
das, já representaram uma 
economia de R$ 48 milhões.

A consulta por Hulk, que 
já se declarou palmeirense 
em diversas oportunidades, 
foi motivada principalmente 
pela situação excepcional 

que vive a China, abalada 
pelo coronavírus. O Pal-
meiras está atento ao que 
acontecerá com as compe-
tições locais. Somente uma 
eventual interrupção defini-
tiva do futebol no país pode 
aumentar as esperanças do 
clube no momento.

PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DO GURUPI
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. 
A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi/MA torna públi-
co que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, 
copa e cozinha para atender as necessidades da Administração 
Municipal de Boa Vista do Gurupi. Conforme definido no Edital e 
seus Anexos, na forma da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas al-
terações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
Data de Abertura: 04 de março de 2020 às 09:00 horas. Local: 
Sala de reunião da CPL, localizada na Av. Roseana Sarney, nº 
87, Centro, Boa Vista do Gurupi – MA. Aquisição do Edital: Os 
interessados poderão consulta-lo gratuitamente ou adquiri-lo 
pagando taxa de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em horário 
comercial das 08:00 ás 12:00. Boa Vista do Gurupi (MA), 13 de 
fevereiro de 2020. Jesivaldo Ribeiro Carvalho – Pregoeiro.

CÃMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO: A Câmara Municipal de  Porto Rico do Mara-
nhão/MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 01/2020. Objeto:  Locação de veiculo para atendimento 
da demanda de atividades do legislativo municipal. REALIZAÇÃO: 
09//03/2020 às 08:30 horas. DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Câmara Muni-
cipal comunica ainda que os referidos Editais  estarão  à disposição 
dos interessados, na sala da CPL sito à Av. Marechal Castelo Branco 
sn – centro ,  no horário das 8 às 13 horas.  Porto Rico do Maranhão, 
17 de fevereiro  de 2020. Jocilia de Jesus Pinheiro - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020–CPL/PMCM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO 
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, comunica aos interes-
sados que a licitação na modalidade Pregão Presencial, de nº 
005/2020-CPL/PMCM, do tipo menor preço por item, objetivando o 
registro de preço para eventual contratação de materiais diversos 
para Secretaria Municipal de Educação do Município de Central 
do Maranhão, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, aplican-
do, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas pertinentes à espécie. anteriormente marcada 
para às 11:00hrs do dia 20 de fevereiro de 2020, fica adiada 
para às 10:45hrs do dia 21 de fevereiro de 2020. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL 
para retirada, no horário de 08hrs às 12hrs, ao custo de 02 (duas) 
resmas de papel A4. Informações adicionais no mesmo endereço.

Central do Maranhão/MA, 13 de fevereiro de 2020. 
Eduardo Luiz Cruz Rocha

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2020 – CPL/PMSF
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, por meio 
da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça 
Sen. Bernardino Viana, s/n, Centro, em São Francisco do Mara-
nhão/MA, torna público que às 09:00h do dia 05/03/2020, realizará 
licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020, tipo 
menor preço por item, objetivando a contratação de empresa es-
pecializada para a prestação dos serviços de transporte escolar 
de alunos da rede municipal de ensino de São Francisco do Ma-
ranhão/MA, em atendimento às necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Educação, conforme especificações e quantitativos cons-
tantes no Termo de Referência anexo ao edital, na forma da Lei n° 
10.520/02 e subsidiariamente nos termos da Lei n° 8.666/93. Este 
edital e seus anexos estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no 
endereço acima citado, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Francisco do Maranhão/MA, 18 de fevereiro de 2020.
FRANCIANE MENDES DE MOURA

Pregoeira Oficial/PMSF

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 – CPL/PMSF
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 – SRP

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, por meio 
da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça 
Sen. Bernardino Viana, s/n, Centro, em São Francisco do Mara-
nhão/MA, torna público que às 11:00h do dia 05/03/2020, realiza-
rá licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020, 
tipo menor preço por item, objetivando a realização de registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada para 
a aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos, 
incluindo bebedouro, armário e arquivo em aço, fogão industrial, 
mesa, quadro de acrílico e outros, em atendimento as necessida-
des da Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão/MA, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de 
Referência anexo ao edital, na forma da Lei n° 10.520/02 e subsi-
diariamente nos termos da Lei n° 8.666/93. Este edital e seus ane-
xos estão à disposição das 08:00h às 13:00h, no endereço acima 
citado, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Francisco do Maranhão/MA, 18 de fevereiro de 2020.
FRANCIANE MENDES DE MOURA

Pregoeira Oficial/PMSF




