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Modalidade: Concorrência nº 81/19
Objeto: registro de preço para aquisição de higienizados para as unidades do Sesc/SC 
em Palhoça, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, 
Tubarão e Concordia. 
Entrega das propostas: até às 14h do dia 21/10/2019.

Modalidade: Concorrência nº 82/19
Objeto: registro de preço para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as unidades 
Sesc/SC em Florianópolis, Palhoça Tijucas e São João Batista. 
Entrega das propostas: até às 14h do dia 17/10/2019.

Modalidade: Concorrência nº 83/19
Objeto: registro de preço para aquisição de hortifrutigranjeiros in natura para a unidade Sesc/
SC em Lages. 
Entrega das propostas: até às 10h do dia 18/10/2019.
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Avaí fechado
No atual futebol brasileiro, com raras exceções, os treinadores 
têm falado muito nas entrevistas coletivas em “saber sofrer para 
conseguir o resultado positivo”. Traduzindo: todo o time na defesa, 
esperando uma bola para definir o jogo. É com esse sentimento 
que o Avaí vai encarar o forte Grêmio em Porto Alegre hoje à noite. 
Forte marcação no meio de campo, zaga fechada e confiança de 
que “São Vladimir” faça alguns milagres embaixo das traves. Não 
há como fugir desse padrão, até porque o time gaúcho tem como 
característica empurrar o adversário no seu campo de defesa. 

POSITIVO
A presença de mais de 
12 mil torcedores nas 
arquibancadas do Scarpelli no 
jogo de terça-feira é a prova 
inequívoca de que o torcedor 
de clube é, na verdade, um 
ser adormecido aguardando 
o momento certo para 
participar da festa do futebol. 

NEGATIVO
O craque Messi está fora 
de combate por tempo 
indeterminado. A equipe 
do Barcelona confirmou o 
estiramento no músculo 
adutor da coxa esquerda 
do jogador argentino. 
Ganham os rivais, mas 
perde o bom futebol. 

#Memória

Em 1982, o campo 
do Ipiranga ficava 

às margens da BR-
101, em Barreiros, 
São José. Na foto, 

aparecem orgulhosos 
inaugurando os novos 

uniformes da equipe 
o goleiro Aldori da 

Silva (hoje atua como 
repórter de campo da 

rádio Mais Alegria AM) 
e a então revelação 
do futebol amador, 

Rinaldo Suenes. 
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SONHO E REALIDADE

A festa da torcida do Figueirense no estádio Orlando 
Scarpelli no jogo diante do Bragantino, na noite de 
terça-feira, foi tão marcante que a derrota para o 

time paulista ficou em segundo plano. Mesmo com 3 a 0 
para o adversário, os torcedores não pararam de cantar e 
de festejar o início da tão esperada retomada do Alvinegro 
pelos verdadeiros alvinegros. No entanto, é preciso se voltar 
para a dura realidade dos problemas herdados da fracassada 
parceria com a empresa Elephant S/A. Fora de campo, os 
problemas financeiros prosseguem, com mais uma folha de 
pagamento vencendo. E com jogo marcado para amanhã, 
fora de casa diante do Atlético-GO, vice-líder da Série B 
do Brasileiro, o Figueirense precisa voltar a vencer para 
afastar o drama que seria um rebaixamento para a Série 
C. Valeu a festa e a retomada da confiança, mas o futebol 
que anda sumido há muito tempo precisa reaparecer. 

ACERVO ALDORI DA SILVA/ND

Participe deste espaço pelo  
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

sporte

Calculadora e 
ânimo para reagir

Figueirense ainda tem 14 jogos na Série B para 
reverter cenário ruim e evitar o rebaixamento

A situação do Figueirense 
não é boa na Série B do 
Campeonato Brasileiro. 

Porém, o momento é propício 
para o time reagir e reverter o 
cenário. Com a derrota de 3 a 
0 para o líder Bragantino, o Fi-
gueira segue na lanterna. Mas a 
torcida fez um grande espetá-
culo no Scarpelli, no primeiro 
jogo após a rescisão do contrato 
com a Elephant, empresa que 
ficou à frente da gestão do clube 
nos dois últimos anos. Os tor-
cedores apoiaram o time antes, 
durante e depois do jogo.

Em plena reformulação do 
clube, que agora está sendo 
presidido interinamente por 
Francisco de Assis Filho, presi-
dente do Conselho Deliberativo,  
com prioridade para os salários 
em dia e mais transparência na 
gestão, pode ser esse o momen-
to em que os ares mudem para 
o Figueira. O próximo desafio 
será amanhã, contra o Atlético-
GO, às 21h30, em Goiânia.

Ainda faltam 14 rodadas. O 
Alvinegro tem 23 pontos, está a 
dois pontos do Vitória, primeiro 
time fora da zona de rebaixa-
mento. Para chegar a 43 ou 44 
pontos, números “mágicos” de 
corte para permanecer na Série 
B, o Figueirense precisaria ven-
cer sete jogos ou ganhar seis e 
empatar dois. Entretanto, nem 
tudo é garantido, são apenas 
estimativas. No ano passado, o 
Alvinegro chegou na última ro-
dada ameaçado de rebaixamen-
to e escapou com 46 pontos.

Ontem, o Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) re-
jeitou o pedido de desistência  
do Figueirense da Série B feito 
por Cláudio Honigman, presi-
dente da Elephant, na segunda-
feira (23). A resposta da nova 
diretoria do clube ao órgão foi 
decisivo para a rejeição.

TABELA
Jogos do Figueirense 

27/09 Atlético-GO x Figueirense
4/10 Figueirense x Oeste
8/10 Botafogo-SP x Figueirense
12/10 Figueirense x América-MG
15/10 Londrina x Figueirense
19/10 Paraná x Figueirense
26/10 Figueirense x Criciúma
2/11 Vitória x Figueirense

5/11 Figueirense x Vila Nova-GO
9/11 Figueirense x Coritiba

12/11 Ponte Preta x Figueirense
16/11 Figueirense x Cuiabá
23/11 CRB x Figueirense

30/11 Figueirense x Operário-PR
William Popp, que 
cumpriu suspensão, 
volta ao time titular
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