
Com cinco mudanças na 
escalação titular em relação ao 
time que começou o duelo com 
a Argentina, o Brasil finalmente 
conseguiu resgatar um pouco 
do seu bom futebol. Sem o 
lesionado Alex Sandro, fora por 
lesão muscular, além dos sacados 
Thiago Silva, Casemiro, Willian e 
Roberto Firmino, Tite mandou a 
Renan Lodi, Marquinhos, Fabinho, 
Philippe Coutinho e Richarlison 
como novidades na formação.

Destes, destaque maior 
para Renan Lodi, que mostrou 
desenvoltura na lateral 
esquerda e deu dois passes que 
resultaram em gols brasileiros. 
O primeiro deles saiu já aos 
8 minutos, quando o jogador 
do Atlético de Madrid trocou 
passes com Coutinho e cruzou 
para Lucas Paquetá, na pequena 
área, cabecear no canto 
direito do goleiro Jo Hyeon-
Woo para abrir o placar.

O Brasil ampliou aos 35 
minutos. Philippe Coutinho, 
que vinha de um jejum de 10 
jogos, aproveitou bem uma 
falta frontal ao cobrá-la com 
categoria e acertar o. A Seleção 
também não marcava um gol 
de falta desde 2014. Tite optou 
por ser conservador ao voltar 

para a etapa final com a mesma 
equipe. Mais preocupado com 
a necessidade de conquistar 
uma vitória do que com a 
oportunidade de testar jogadores, 
ele só foi promover a primeira 
substituição aos 35 minutos, 
trocando Arthur por Douglas Luiz. 
Depois, tirou Paquetá, Gabriel 
Jesus e Lodi, substituídos por 
Firmino, Rodrygo e Emerson.

Bem antes destas 
substituições, o Brasil achou o 
caminho do terceiro gol aos 14 
do segundo tempo, quando Lodi 
mostrou visão de jogo ao fazer 
um passe rasteiro que atravessou 
quase toda a grande área e 
encontrou Danilo, que vinha de 
trás e acertou forte chute de fora 
da área para ampliar para 3 a 0. 
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A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 831/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios mais perecíveis (cortes congelados de 
carne bovina e suína). Dia 03 de dezembro de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 817/SMA/DSLC/2019 – Objeto: 
Fornecimento de materiais didáticos pedagógicos/expediente para atender as unidades 
educativas da SME. Dia 03 de dezembro de 2019, às 17h. Endereço eletrônico: http://dlc.
pmf.sc.gov.br. O PREGÃO Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 819/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Elaboração de projeto, fabricação e montagem de lousas. Dia 04 de dezembro 
de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
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Antônio Mâncio Costa, Rua Professor Julieta Nicolich da Costa, Rua Cristaldo 
Araújo, Rua Jornalista Orion Augusto Platt, Rua Cel. Caetano Costa (trecho), Rua 
Rodolfo Bosco – Jardim Atlântico, Travessa João Domingos Sternadt - Capoeiras 
– Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do dia 
06/12/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.  
O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
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Alívio 
temporário

Brasil bate Coreia do Sul por 3 a 0 e 
encerra jejum pós-Copa América

Depois de acumular cinco 
jogos sem vitórias, em um 
jejum que começou após a 

conquista do título da Copa Amé-
rica, em julho, a Seleção Brasileira 
finalmente voltou a ganhar. Jus-
tamente no último amistoso da 
temporada, 3 a0 sobre a Coreia do 
Sul ontem, em Abu Dabi, nos Emi-
rados Árabes Unidos.

O triunfo era tido como fun-
damental para o técnico Tite - o 
duelo contra os sul-coreanos pas-
sou a ter um peso ainda maior de-
pois que, na última sexta-feira, a 
Seleção perdeu Argentina por 1 a 
0. Depois daquele revés, o coman-
dante começou a admitir que es-

tava sob pressão no cargo, no qual 
agora volta a respirar aliviado ao 
fechar o ano de forma positiva.

A vitória em Abu Dabi também 
impediu que o Brasil superasse a 
sua maior sequência sem vencer 
desde 2013. Entre o final da passa-
gem de Mano Menezes e o retor-
no de Felipão, a Seleção acumulou 
empates com Colômbia, Itália e 
Rússia, além de derrotas para Ar-
gentina e Inglaterra, em uma série 
iniciada no fim de 2012 e comple-
tada no início do ano seguinte. Do 
outro lado, a Coreia do Sul, coman-
dada pelo português Paulo Bento, 
perdeu uma invencibilidade que já 
durava nove jogos, com cinco.

sporte

Lateral Renan 
Lodi foi um dos 
melhores da 
partida3 0X

Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militão e Renan Lodi; Fabinho, 
Arthur (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Roberto Firmino); 
Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Richarlison. Técnico: Tite.

Coreia do Sul
Jo Hyeon-Woo; Kim Moon-Hwan, Kim Young-Gwon, Kim 
Min-Jae e Kim Jin-Su; Lee Jae-Sung (Kwon Chang-Hoon), Jung 
Woo-Young e Ju Se-Jong; Hwang Hee-Chan (Na Sang-Ho), 
Son Heung-Min e Hwang Ui-Jo. Técnico: Paulo Bento.

Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi 
(Emirados Árabes Unidos). Árbitro: Ammar Al-Jeneibi (Fifa/
EAU). Gols: Lucas Paquetá, aos 8, e Philippe Coutinho, 
aos 35 minutos do primeiro tempo; Danilo, aos 14 do 
segundo. Cartão amarelo: Hwang Hee-Chan (COR).

Brasil ressurge

Não sei se o termo 
é aliviado. Mas o 

resultado me deixa 
feliz, ainda mais 

com desempenho 
que apresentamos.

Tite, técnico da 
Seleção Brasileira

LUCAS FIGUEIREDO/CBF/DIVULGAÇÃO/ND
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