
Encontro catarinense
Na zona de rebaixamento e em crise técnica, Avaí e Chapecoense 
fazem o confronto catarinense da Série A no próximo domingo 
no Oeste do Estado. Aqui temos um exemplo clássico de 
como o Estadual engana e não serve como referência para 
disputar um Campeonato Brasileiro. Campeão e vice do 
Estadual estão sofrendo para ter um mínimo de competitividade 
diante das grandes equipes do futebol brasileiro. Será que 
alguns dos nossos dirigentes já ouviram a batida frase 
que diz que “o Estadual não serve como parâmetro”? 

POSITIVO
A chegada do treinador Rogério 
Ceni ao Cruzeiro é o fato do 
futebol brasileiro nessa semana. 
Articulado e inteligente, Ceni 
tem mais um grande desafio 
em sua carreira que deve 
culminar na seleção brasileira. 

NEGATIVO
Apesar de não ser o único 
culpado pela má campanha 
no Campeonato Brasileiro, 
Joceli dos Santos foi 
desligado do Avaí ontem. 
Deu resultado a pressão da 
torcida nas redes sociais. 

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

AGORA TODOS FALAM

Ninguém mais disfarça sobre a crise administrativa e 
financeira do Figueirense. Já foi o tempo em que os 
jogadores ou os treinadores na entrevista coletiva 

evitavam falar sobre a falta de pagamentos de salários 
ou sobre saídas de colegas. Já foi o tempo pelos lados do 
estádio Orlando Scarpelli que o atleta, ao ser perguntado 
sobre esses assuntos delicados, dava voltas, contornava 
e evitava responder, pedindo para falar apenas sobre 
assuntos do gramado. Nas últimas entrevistas coletivas, 
jogadores e treinadores falaram abertamente sobre 
salários atrasados e sobre problemas internos. Ninguém 
disfarça mais e não dá mais para esconder nada, até 
porque o momento é mais crítico do que parece e o buraco 
é mais fundo do que o torcedor possa imaginar. Ontem, 
o volante Zé Antônio desabafou sobre os bastidores do 
clube: “As coisas são difíceis, o momento não é bom”. 

NOTÍCIAS DO DIA
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Joceli dos Santos (à dir.)  não é mais o diretor de futebol do Avaí, que ainda não divulgou o nome do substituto

ANDRÉ PALMA RIBEIRO/ND

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 45/2019 PMT - AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Timbó/SC, informa aos interessados que, considerando o recebimento e deferimento de 
impugnação ao instrumento convocatório relacionado à ausência de cotação de subitens nas planilhas de 
composição de preço/planilha orçamentária, fica alterado o valor máximo estabelecido para o certame de 
R$ R$1.180.379,22 para R$ 1.362.436,52, correspondente a alteração dos seguintes itens/subitens 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.1. Desta forma, ficam alterados o item 8.7 do Edital, a planilha orçamentária e consequentemente 
o cronograma físico-financeiro anexo aos autos do processo. As planilhas ficam substituídas no site: www.
timbo.sc.gov.br, link de licitações, devidamente renomeadas para livre consulta. Em atenção às alterações, 
a entrega dos documentos fica agendada para a data de 29/08/2019 as 9hs, e, a abertura da sessão 
ocorre as 09h05min da mesma data. Permanecem inalteradas as demais condições.
TIMBÓ/SC, 13/08/2019 - ADILSON MESCH - Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 50/2019 PMT
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de materiais para 
ampliação da rede de energia elétrica e iluminação pública das ruas Áustria, Grécia, Guabiruba, 
Ituporanga, Petúnia e Professor Alfredo Girardi, conforme memorial descritivo, cronograma físico – 
financeiro, quantitativo, orçamento e projetos. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos 
de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do dia 30 de agosto de 2019. ABERTURA: dia 
30 de agosto de 2019 às 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.
timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.

Timbó (SC), 13/08/2019
ADILSON MESCH

Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola

PUBLICAÇÃO LEGAL

ESPERANÇA, 42 ANOS

Fundado no dia 13 de agosto de 1977, o Esperança 
completou 42 anos de atividades. A equipe é a atual campeã 
invicta em Biguaçu e finalista no Municipal de Master. 
Em pé: Flávio, Kaká, Sarara, Fabio Fidélis, João, Elivelton, 
Diego, Matheus Pires e Dão. Agachados: Laion, Gustavo 
Santos, Lucas, Fael, Cheirinho, Matheus e Playboy.
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AVAÍ EM CHAPECÓ

Reencontro que traz 
boas lembranças

A próxima oportunida-
de do Avaí de encontrar o 
caminho das vitórias será 
justamente contra o mesmo 
adversário e no mesmo local 
do último triunfo: a Cha-
pecoense, na Arena Condá, 
em Chapecó. Lourenço, que 
jogou de lateral-esquerda 
na última vitória do Leão 
da Ilha, acredita que o Avaí 
pode realmente conquistar 
a primeira vitória pela evo-
lução que vem mostrando 
e principalmente pelo de-
sempenho apresentado no 
empate com o Cruzeiro, no 
domingo (9), às 19h.

“Acredito que a vitória 
pode vir de lá porque esta-
mos jogando bem e a con-
fiança dobrou por causa do 
último jogo. Então, vamos 
para Chapecó para conseguir 
a primeira vitória”, disse. 
Atacante de origem, Lou-
renço vem chamando aten-
ção pela sua polivalência 
dentro das quatro linhas. Já 
jogou de lateral-esquerdo, 
lateral-direito, meio-campo 
e até centralizado no ataque 
como centroavante. 

Porém, Lourenço afirma 
que não tem uma posição 
preferida. “Independente da 
posição, o importante é aju-
dar. Eu não tenho posição 

preferida porque, indepen-
dente de jogar no ataque ou 
na defesa, vou sempre dar o 
meu máximo. Não vejo que 
preciso escolher uma posi-
ção fixa”, avaliou.

Substituído logo no iní-
cio da segunda etapa na par-
tida contra o Cruzeiro devido 
um desconforto, Lourenço 
não acredita que seja algo 
grave. “Estou em tratamen-
to, temos que esperar até 
sexta-feira para saber se es-
tou bem. Não chegou a ser 
uma lesão grave ou algo sé-
rio na minha perna”, contou.

Joceli deixa a 
função de diretor

O Avaí confirmou na tarde 
de ontem, por meio do site 
do clube, o desligamento de 
Joceli dos Santos do cargo 
de diretor de futebol. O 
comunicado, no entanto, não 
deixou claro se o profissional 
sai do clube ou se vai ser 
realocado para outra função.

Joceli, ao lado do 
presidente Francisco 
Battistotti, tem sido o 
principal alvo da torcida 
azurra que protesta pelo 
momento da equipe e pela 
condição de lanterna da 
Série A, com apenas seis 
pontos conquistados em 
42 disputados. O clube 
não oficializou e nem se 
pronunciou sobre o substituto 
de Joceli no cargo.


