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Bahia de Feira busca novo triunfo para embalar no Baianão

D

Cristiano Alves

epois de vencer o Jacuipense por 2 x 1, na
largada do Campeonato
Baiano, o Bahia de Feira volta a
campo hoje para enfrentar o Vitória da Conquista pela segundada da competição, na Arena Cajueiro às 16 horas. O Tremendão
caiu duas posições na tabela de
classificação, mas busca recuperar a colocação aproveitando o
embalo de jogar em casa para
voltar a liderança.
De acordo com a classificação atualizada, com a abertura
da 2ª rodada, o Bahia de Fei-

ra é o terceiro colocado com 3
pontos, atrás de Jequié e Bahia,
cada com quatro pontos. Como
o time da capital já jogou na rodada e a ADJ vai a campo já pela
terceira rodada da competição,
um triunfo diante do Bode com
uma combinação de resultados
pode até colocar o Tremendão
na liderança geral. Já o Vitória
da Conquista, por sua vez, com
o insucesso diante do Vitória na
última quinta-feira, precisa pontuar porque se tropeçar e seus
concorrentes vencerem começa
a se distanciar, o que não é in-

teressante para uma competição
“tiro curto”, no que diz respeito a
uma classificação futura para a
fase semifinal.
Para a partida de hoje, o Bahia
de Feira não terá em campo o
meia Bruninho, que foi expulso
na partida contra o Jacuipense e
cumpre suspensão automática.
No seu lugar, o treinador Quintino Barbosa, pode colocar Dionísio ou mesmo Elenilson para fazer a função e o restante do time
deve ser o mesmo que venceu o
Jacuipense por 2 x 1 na largada
do Baianão.

Bahia de Feira x Vitória da Conquista
Local - Estádio Professor Jodilton Souza (Arena Cajueiro)- Horário - 16 horas - Arbitragem - Moisés Ferreira Simão, auxiliado por
Djalma Silva Ferreira Junior e José dos Santos Amador.
Bahia de Feira - Jair; Van, Vitor Hugo, Paulo Paraíba e Cazumbá; Edmar, Capone, Bispo e Dionísio (Elenilson); Vitinho e Deon.
Técnico - Quintino Barbosa.
Vitória da Conquista - Geovane; Diego, Val, Silvio e Ruan; Fábio Buru, Fagner, Jonnes e Arthur Caculé; Tatu e Gustavo.
Técnico - Everton Goiano.

Flu encara Jacuipense
de olho no G-4 do Baiano
Cristiano Alves

O time empatou em 0 x 0 com o Bahia e busca agora o primeiro triunfo diante do Jacuipense

O empate contra o Bahia foi
encarado como um bom resultado por atletas e comissão técnica
do Fluminense, mas hoje, o time
encara o Jacuipense às 16 horas,
no Estádio Eliel Martins, o Valfredão, em Riachão do Jacuípe, de
olho em um bom resultado para
entrar no G-4 já nessa segunda
rodada do Campeonato Baiano.

Quando começou a rodada, o
time era sexto colocado, subiu
para a quinta posição, mas com
o triunfo do Vitória diante do Vitória da Conquista voltou a sexta colocação com um ponto. Se
vencer chega a quatro pontos e
dependendo de uma combinação
de resultados pode entrar no G-4
já nessa rodada.

O confronto não será fácil, pois
o Jacuipense perdeu na estreia
para o Bahia de Feira por 2 x 1
e busca a reabilitação diante da
sua torcida. “Não será fácil, mas
temos um time que vem ganhando confiança e temos plena capacidade para obter um grande
resultado”, disse Chiquinho Lima
treinador da equipe.

Copa América: Ednaldo Rodrigues
comemora presença de grandes
seleções em Salvador
Ex-presidente da Federação
Bahiana de Futebol (FBF) e vice-presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),

Ednaldo Rodrigues ficou muito
contente com o que o sorteio da
Copa América 2019 proporcionou para Salvador. Além do Bra-

Classificação Campeonato Baiano 2019
C	TIME	
1 Bahia
2 Jequié
3 Bahia de Feira
4 Vitória
5 Atlético
6 Fluminense
7 Juazeirense
8 Jacuipense
9 Jacobina
10 Vitória da Conquista

P
4
4
3
3
2
1
1
0
0
0

J
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1

V	E	D	
1 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
0 2 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1

GP
7
5
2
1
6
0
3
1
0
0

GC	SG
1
6
4
1
1
1
0
1
6
0
0
0
9 -6
2 -1
1 -1
1 -1

sil, Argentina, Colômbia e Chile
Vão jogar na Arena Fonte Nova.
Em entrevista ao Bahia Notícias,
o dirigente destacou a importância dos jogos para o futebol do
estado. “Foi bastante positivo os
jogos em Salvador. Teremos a Seleção, que já estava confirmada, e
vamos ter Argentina e Colômbia.
São grandes jogos, isso é bom
para o futebol da Bahia. A Arena
Fonte Nova vai receber grandes
jogos. A depender da colocação
da Seleção, poderemos ter mais
um jogo. A Copa América já é um
sucesso”, declarou.
Salvador receberá cinco partidas da Copa América 2019. A
primeira delas será no dia 15 de
junho, um sábado, às 19h, entre
Argentina e Colômbia.

Time venceu o Jacuipense por 2 x 1 e agora tenta o segundo triunfo seguido, no Baianão

Tite destaca necessidade de jogar bem e ter
resultados na 1ª fase da Copa América
Com Venezuela, Peru e Bolívia definidas como adversárias
do Brasil na Copa América, o
técnico Tite falou na quinta-feira (24), sobre a necessidade de ter resultados sem abrir
mão de jogar bem. Sobre o nível dos rivais, Tite reconheceu
que os três estão em um nível
menor, mas evitou desmerecer
as equipes. “O termo ‘baba’ não
sei se é o correto (risos). Mas,
se pegarmos a classificação
do ranking, na teoria não são

os melhores colocados. Temos
consciência disso, mas também
temos consciência de que temos que jogar bem e ganhar os
jogos”, disse, em entrevista ao
Canal SporTV.
Em sua visão, teórica, o adversário mais complicado será
o Peru, seguido de Venezuela e
Bolívia. “Na teoria, sim. É exatamente assim. Mas, a teoria não
joga, e temos essa consciência.
Porém, se colocar o padrão das
últimas eliminatórias, sim, é

esse patamar”, indicou.
Tite também comentou a
formação dos outros grupos e
destacou o encontro entre Argentina e Colômbia, que acontecerá em Salvador no dia 15
de junho. “O primeiro jogo do
outro grupo é muito marcante,
Argentina x Colômbia. Quando
tem Colômbia e Argentina próximos, e esse é o jogo inicial,
temos aí um nível técnico grande. É um nível alto de enfrentamento de qualidade”, pontuou.

Presidente da Conmebol culpa gestão
anterior por erros na Libertadores de 2018
O presidente da Conmebol,
Alejandro Dominguez, admitiu
que a Libertadores do ano passado foi recheada de erros. O
dirigente, no entanto, atribuiu os
problemas à falta de transparência da antiga gestão da entidade
máxima do futebol sul-americano. “Entendo que houve erros de
organização, mas também dos
times que jogaram. Tem prazos
que estão estabelecidos em regulamento, então é uma obrigação
de todos os clubes. O que aconteceu no ano passado, tirando a
autocrítica, é uma história muito
longa”, disse Dominguez ao SporTV.
De acordo com o dirigente, a
nova gestão não tinha acesso
aos registros anteriores a 2016.
Como boa parte das punições
prescreviam em um prazo de seis
anos, dificultava verificar quais
jogadores estavam em situação
irregular. “Não eram erros, quando se vê a política interna, não
eram erros, mas informações valiosas para quem conduzia a entidade. Isso aconteceu por muito
tempo, a imprensa sabe”, prosseguiu.
Finalistas da edição 2018, tanto River Plate (ARG) quanto Boca
Juniors (ARG) entraram em campo com jogadores irregulares durante a competição e não foram
punidos.
O River foi absolvido pelo uso
irregular de Bruno Zuculini. Já o
Boca soube depois que Ramon

Ábila estava suspenso e não o
colocou para jogar -ele já havia
entrado em campo irregularmente na fase de grupos.
A única equipe punida na edição 2018 foi o Santos. O empate
em 0 a 0 com o Independiente
(ARG) na primeira partida foi
alterado para derrota por 3 a 0,
por causa da escalação irregular do uruguaio Carlos Sánchez.
O clube acabou eliminado com
um empate sem gols no jogo de
volta.
MUNDIAL DE CLUBES
Na entrevista, Dominguez ainda criticou o atual modelo do
Mundial de Clubes. Sem saber
dizer se haverá uma edição em
2019, o dirigente afirmou ter
enviado à Fifa uma sugestão
para um novo formato. “A Conmebol fez uma sugestão à Fifa
para que os campeões e vices da
Libertadores e da Sul-Americana

possam disputar o torneio com
os quatro melhores da Europa
[campeões e vices da Liga dos
Campeões e Liga Europa]. Dessa maneira, teríamos 16 equipes
[somando os representantes de
outros continentes]. Acho que
essa seria uma oportunidade”,
afirmou.
Dominguez discordou da proposta da Fifa de um torneio feito
de quatro em quatro anos, que
assumiria o espaço deixado pela
extinta Copa das Confederações.
“Os clubes precisariam esperar
quatro anos para jogar o Mundial, provavelmente com outros
jogadores, outros treinadores e
outros dirigentes”.
O formato atual organizado
pela Fifa foi disputado durante
15 edições. O primeiro campeão
foi o Corinthians, em 2000. Em
2018, o Real Madrid ficou com a
taça ao vencer o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019
A Prefeitura Municipal de Brejões - BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, para
REGISTRO DE PREÇO, menor Preço, para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza e consumo: embalagens e
utensílios, necessários a manutenção das atividades das Secretarias Municipais, mediante a necessidade da contratante.
Conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Dia: 07/02/2019, às 08:00 horas, na Prefeitura Municipal de
Brejões, sito à Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões-BA, CEP 45.325-000. Para obter o Edital, no mesmo
endereço, das 08:00 H às 12:00. Informações: Telefone: (75) 3654-2158. Brejões - BA, 28 de Janeiro de 2019. Felipe
de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
CNPJ N: 14.232.086/0001-92

AVISO DE CHAMADA PUBLICA - AF/PNAE Nº 001/2019
A CPL da Prefeitura Municipal de Araci - BA vem realizar Chamada Pública nº 001/2019 para aquisição
de gêneros alimentícios produzidos pela Agricultura Familiar, destinado a MERENDA ESCOLA, através
do PNAE, no dia 18/02/2019 as 09hs. Para aquisição do Edital o interessado deverá dirigir-se a sede
da Prefeitura situada a Pç Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro, das 08:00 as 12:00 de segunda
a sexta-feira, Telefone (75) 3266 - 2146 ou no site www.araci.ba.io.org.br - e-mail: licitacaoaraci@
yahoo.com.br . Maria Verena Matos Moura - Presidente da CPL.

