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Esportes

Tite não poupa a voz em treino
COPA DO MUNDO Técnico da Seleção usou monitor para orientar jogadores; Marquinhos fez um trabalho com bola isolado dos companheiros

Aproveitar todo o tempo de 
preparação possível com a 
tradicional “intensidade”. 

Assim o técnico Tite vem traba-
lhando com a seleção brasilei-
ra no CT da Juventus, em Turim. 
Há oito dias da estreia, diante da 
Sérvia, dia 24, no Estádio Lusial, 
desta vez o treinador levou até 
um monitor para o campo para 
mostrar ao time o que deseja na 
Copa do Mundo. Além das orien-
tações na telinha, ainda houve 
um forte treino de aprimoramen-
to defensivo em campo reduzido. 
Marquinhos pela primeira vez 
trabalhou normalmente.

Sob olhares de Kaio Jorge, ata-
cante que trocou o Santos pela 
Juventus, e do ex-meia Herna-
nes, o dia começou com o pre-
parador físico Fábio Mahsered-
jian já exigindo um aquecimento 
em alta voltagem, com toques na 

bola entre dois jogadores e saí-
da com pique. “Vamos, vamos”, 
cobrava.

Ausente na atividade de ter-
ça-feira por causa de dores mus-
culares que o tiraram do último 
jogo do Paris Saint-Germain no 
Campeonato Francês, Marqui-
nhos fez um trabalho com bola 
isolado dos demais companhei-
ros, ainda com atenção especial. 
O zagueiro titular não deve, po-
rém, ser problema para a estreia. 
Já o atacante Pedro, que levou 
um entrada dura, por trás, de Da-
niel Alves, na terça-feira, treinou 
normalmente.

Os sustos da vez vieram após 
Neymar sair driblando e perse-
guido por alguns companhei-
ros. Ao tentar o corte, o lateral-es-
querdo Alex Telles dividiu com o 
atacante e levou a pior. Saiu de 
campo mancando. Após breve 
atendimento, foi levantado pelo 
próprio camisa 10 e seguiu. Bru-

no Guimarães também deixou o 
campo mancando, sentindo do-
res no tornozelo direito, mas ter-
minou as atividades.

Tite não poupou a voz com 
os jogadores, divididos em dois 
times de nove jogadores com 
campo reduzido. Entre as reco-
mendações estava administrar 
a posse de bola e, pressionado, 
mandar para trás, mas com uma 
ressalva: “Aí, não pode perder.” 
Evitar faltas desnecessárias era 
outro pedido a todo momento. 
“Olha a bola, olha a bola.”

Do outro lado do gramado, 
quem não estava no treino de 
campo reduzido aprimorava 
fi nalizações com os goleiros 
Alisson e Ederson. Raphinha, 
Rodrygo, Gabriel Jesus, Richar-
lison e Vini Jr Tinham de bater 
de primeira bolas pelo alto ou 
rasteira em velocidade. O de-
sempenho foi bem aquém do 
esperado.
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TURIM Entre as recomendações do técnico estavam administrar a posse de bola e, pressionado, mandar para trás

Estadão Conteúdo

A Argentina goleou os 
Emirados Árabes Unidos por 
5x0 em amistoso disputado 
nesta quarta-feira, seu último 
jogo antes da Copa do Mundo 
do Catar.

No estádio Mohammed Bin 
Zayed, em Abu Dhabi, Julián 
Álvarez, Ángel Di María (2x), 
Lionel Messi e Joaquín Correa 
marcaram para a ‘Albiceleste’.

O time argentino mostrou 
um bom nível na partida, com 
capacidade para pressionar a 
saída de bola do adversário e 
boa movimentação.

E não demorou muito 
para a equipe do técnico 
Lionel Scaloni encontrar o 
primeiro gol em um contra-
ataque veloz e letal, com 
um passe em profundidade 

de Di María para Messi, que 
entrou na área sozinho pela 
esquerda e rolou para Álvarez 
só empurrar a bola para as 
redes.

Pouco depois, os argentinos 
chegaram ao segundo gol em 
uma subida pela esquerda de 
Marcos Acuña, que cruzou 
para Di María acertar um belo 
chute cruzado de primeira.

O terceiro gol também 
foi marcado pelo meia da 
Juventus, que em grande 
jogada individual dentro da 
área driblou o goleiro Eisa 
para tocar para o gol vazio.

Ainda antes do intervalo, 
a Argentina fez o quarto em 
outra rápida combinação entre 
Di María e Messi, que bateu 
cruzado de direita no canto.

Para o segundo tempo, 
Scaloni fez três mudanças e 

alterou o esquema tático do 4-3-
3 inicial para um 5-3-2, a fi m de 
testar uma variação que pode 
ser usada no Mundial.

Logo aos três minutos, os 
Emirados Árabes tiveram a 
chance de diminuir em um 
chute de Harib Abdullah que 
acertou o travessão, mas a 
Argentina respondeu com o 
quinto gol aos 15, marcado 
por Correa após bom passe de 
Rodrigo de Paul.

Sem problemas, a 
‘Albiceleste’ mostrou 
desenvoltura em seu último 
testes antes da Copa, na qual é 
uma das candidatas ao título.

A seleção argentina estreia 
no Mundial no dia 22 de 
novembro contra a Arábia 
Saudita, pelo Grupo C, que 
também conta com México e 
Polônia.

Argentina goleia
AFP

MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo Nº: 00033/2022. CPL. Pregão Eletrônico Nº 00006/2022. Serviço. Tipo 
menor preço. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO LAGOA DE ITAENGA-PE, 
INCLUINDO A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OPERAÇÃO DE 
SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL, 
FUNILARIA, SUSPENSÃO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, 
FILTROS, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, RETIFICA, ALINHAMENTO, 
BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO. Valor: R$911.183,00. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 30 de novembro de 2022. Início da fase de lances: 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. No site www.bnc.gov.br. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no 
mesmo endereço eletrônico da sessão de abertura; pelo site: www.bnc.gov.br caso 
não consiga solicitar no e-mail: comprascpl.itaenga@gmail.com ou através do Fone: 
(81) 3653–2168, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Lagoa de 
Itaenga, 16/11/2022. Fábio Vieira Santana. Pregoeiro Oficial.(*)(**) 
 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS – DER PE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 028/2022 - PL Nº 086/2022/CPL II

OBJETO/NATUREZA: Contratação de empresa de engenharia 
especializada para SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO para execução das 
obras de restauração da rodovia PE-085, TRECHO: ENTR. BR-101/PE 
(RIBEIRÃO) – ENTR. PE-103 (P/BONITO), com extensão aproximada de 
51,70 km, a ser processada de acordo com a legislação vigente e as 
condições estabelecidas no instrumento convocatório. Valor máximo 
aceitável: R$ 4.873.303,19 (quatro milhões, oitocentos e setenta e 
três mil, trezentos e três reais e dezenove centavos).  ABERTURA: 
16 de dezembro de 2022, às 09h:30 minutos. LOCAL: Edifico Sede, na 
Av. Cruz Cabugá, 1033, Santo Amaro, Recife-PE. Fone: (081) 
3181-4302. Edital, respectivos anexos e comunicados disponíveis no site 
www.peintegrado.pe.gov.br. Os envelopes dos interessados podem ser 
entregues via postal até a abertura da sessão inicial. Info: no endereço já 
mencionado, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas, e-mail: 
cpl.2@der.pe.gov.br. Recife. 16.11.2022. Douglas Otoniel. Presidente da 
CPL II.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através da Secretaria Municipal de 
Educação, pelo seu Pregoeiro, informa o PROCESSO LICITATÓRIO 
SEDUC Nº 046/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 029/2022, 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Vigilância Patrimonial Armada, visando atender as necessidades das 
unidades escolares e os prédios vinculados à Secretaria Municipal de 
Educação do Paulista. Valor Total Estimado: R$ 12.887.222,04 (doze 
milhões oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quatro 
centavos). As especificações relativas ao objeto encontram-se explicitados 
no Edital e seus anexos que poderão ser retirados nos sítios www.bnc.org.br 
e www.ednaldopregoeirope.com.br. Data de ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: às 09:00h do dia 30/11/2022, INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10h do dia 30/11/2022. Informações na Sede 
da CPL SEDUC, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – 
Paulista – PE ou através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 16 de novembro de 2022. 
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

 AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº: 064/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - 
PREFEITURA. Compra. Tipo menor preço. Visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
PARA EXECUÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS EM REFORMA, 
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARO NAS EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS, VIA URBANA, SANEAMENTO BÁSICO, DEFESA CIVIL E 
URBANIZAÇÃO DE MACAPARANA/PE. Valor: R$475.955,30. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de dezembro de 2022. Início da 
fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. No site 
https://bnccompras.com/. Edital, anexos e outras informações podem ser 
obtidos no mesmo endereço eletrônico da sessão de abertura; pelo site: 
cplmacaparanape@gmail.com ou através do Fone: (81) 3639–1156, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Macaparana, 16 de novembro de 2022.
RHAFAEL AZEVEDO DA CUNHA

Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE POLITICA URBANA 

E LICENCIAMENTO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No 001/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de assessoria e consultoria técnica, à Secretaria de 
Politica Urbana e Licenciamento da Prefeitura da Cidade do Recife, para 
a execução das ações de regularização fundiária Urbana de Interesse 
Social(REURB-S). MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço. 
ABERTURA: 19 de dezembro de 2022, às 09:00 horas. EDITAL e anexos 
à disposição dos interessados através do site www.recife.pe.gov.br, e 
outras informações pelo e-mail celsepul@recife.pe.gov.br.

 Recife, 16 de novembro de 2022
Phierre Sales Dias

Presidente da Comissão Especial de Licitação


