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Esportes

Fla e Flu disputam o título

F

lamengo e Fluminense fazem hoje a partida de
volta da decisão do Campeonato Carioca, a partir das 21h, no Maracanã. O rubro-negro venceu o primeiro
clássico, no domingo, por 2 a 1,
e joga pelo empate para ser bicampeão estadual. Ao Tricolor,
resta vencer nos 90 minutos, para levar a decisão para os pênaltis. Mandante do jogo, o Flamengo negociou a transmissão com
a emissora paulista SBT para
TV aberta e passará o jogo em
seu canal do YouTube, o FlaTV.
O Flamengo, do técnico Jorge
Jesus, não terá o goleador Gabigol, expulso ao final da partida
de ida por, no entender do árbitro, retardar a saída de campo.
Pedro, autor do primeiro gol, deve ficar com a vaga no ataque ao
lado de Bruno Henrique, que ficou de fora do jogo de ida com dores na panturrilha e pode voltar.
“Não sei o que seria diferente.
Ainda não perdemos esse ano”,
afirmou Arrascaeta ao ser questionado se o time teria uma nova postura neste terceiro clássico seguido contra o Flu.
O clube da Gávea ainda vive a
incerteza da permanência de Jorge Jesus, que recebeu proposta
do Benfica. Segundo a imprensa
portuguesa, assim que terminar
a decisão carioca, ele é esperado
em Lisboa para discutir o seu
contrato, que seria de quatro
anos, com 2 milhões de euros
por temporada. O acordo recém
assinado com o Flamengo é de
3,7 milhões de euros por um ano.
Pelo lado do Fluminense, o
técnico Odair Hellmann segue
sem poder contar com Fred, que
passou por uma cirurgia oftalmológica. O Tricolor não conquista o Carioca desde 2012. “Fizemos um grande campeonato
até aqui”, comentou Odair.

‘CHILIQUE’

Ferj processa
Botafogo e Flu
A Federação de Futebol do
Rio de Janeiro (Ferj) entrou na
Justiça contra Botafogo e Fluminense por conta do manifesto
dos dois clubes criticando a entidade e o Campeonato Carioca.
A Ferj exige retratação pública,
R$ 100 mil de danos morais e indenização por danos materiais,
com valor a ser definido.
Em nota, a federação alega
que os clubes “expuseram grosseira e mentirosamente uma série
de supostas irregularidades” e
diz que “é muita covardia de ambos mandatários agirem às expensas das instituições que administram para tentar infligir alguma
dor na moral alheia, visando
amealhar alguma fugaz repercussão social”. A nota ainda afirma
que o documento contra a retomada do futebol foi “um mero chilique” dos clubes, visto que, dos 16
clubes, 14 concordaram em retomar as atividades em junho.
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O garantidor

E

Flamenguistas vivem a expectativa pela decisão do técnico Jorge Jesus

screve aqui um leigo. Começo assim, com um pedido de desculpas. Os doutores, conhecedores da lei, perdoem se por acaso o raciocínio for rasteiro, desprovido de lógica e desfundamentado. O neologismo é meu.
O Grêmio teve média de 21.557 pagantes na Arena nas partidas
que disputou em 2019, com ocupação do estádio de 39%. Em jogos
importantes, o público supera os 40 mil.
O clube conta com cerca de 90 mil associados que deixaram nos
cofres quase R$ 80 milhões no ano passado. Mesmo com a pandemia, a arrecadação com o quadro social atingiu R$ 24 milhões no
primeiro trimestre de 2020.
As vendas de atletas na gestão Romildo Bolzan Júnior estão para bater no meio bilhão de reais e na fila de negociação aparecem
Everton, Pepê, Matheus Henrique, Jean Pyerre...
Há quatro anos, o Grêmio vem apresentando superávit e mesmo
em 2020, ano da pandemia, o primeiro trimestre terminou com um
lucro de R$ 11,8 milhões.
Diante do que está colocado acima, pergunto: o Grêmio pode ou
não servir de garantidor de menos de R$ 40 milhões?

Entorno I

LABORATÓRIO
FEDERAL DE DEFESA
AGROPECUÁRIA – LFDA/RS

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 04/2020
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a Reforma
do Prédio H, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital
e seus anexos.
DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 18 de agosto de 2020.
HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 09h00min
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 18 de agosto de 2020.
HORÁRIO DA ABERTURA: 10h00min
LOCAL DA ABERTURA: Estrada da Ponta Grossa, 3036 – Ponta Grossa – Porto
Alegre/RS – CEP 91.780-580.
O Edital poderá ser retirado no SITIO www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 15/07/2020.
Porto Alegre, 15 de julho de 2020
Francisco Aguiar Lucero
Chefe do Serviço de Compras
LFDA/RS

Entorno II

Diante do que foi escrito na
abertura, está evidente, patente, claríssimo, de que o Grêmio
se mantém, e muitíssimo bem,
sem as obras do entorno da Arena. Vem se mantendo há oito
anos. As obras no entorno alavancarão receitas? É possível. E
certamente trarão mais conforto ao torcedor que vai ao estádio em dias de jogos.

Porém, é evidente que as
obras do entorno terão impacto
junto aos sofridos moradores
dos bairros adjacentes e por
quem passa por ali em dias de
chuva. Ali se repetem cenas de
carros submersos nos bairros
Farrapos e Humaitá. A oferta de
acordo para dar fim à pendenga, proposta pelo Grêmio, parece ser mais do que razoável.

R$ 50 milhões

Lista ‘suja’ I

Lista ‘suja’ II

Lista ‘suja’ III

A OAS entra com R$ 12 milhões em dinheiro. Isto paga
quase 1/4. O Grêmio fica de garantidor financeiro, até o limite
de R$ 37,8 milhões. O custo total é de cerca de R$ 50 milhões.
De onde virá o dinheiro? O clube deixará de fazer o repasse
de R$ 1,8 milhão da migração
dos sócios para a OAS. Este dinheiro irá para as obras.

De Rafael Teixeira Ramos para o site Lei em Campo: “Essa
nova ‘lista suja’ dos 20 clubes
da série A colide frontalmente
com o princípio constitucional
fundamental da liberdade de
acesso ao Poder Judiciário Especializado do Trabalho (princípio
da inafastabilidade da jurisdição, princípio da ubiquidade).”

Não vai muito o UOL divulgou matéria dizendo que os
principais clubes brasileiros elaboraram uma lista de pedidos
que consideram abusivos em
ações trabalhistas movidas por
jogadores, treinadores e funcionários e fizeram um pacto de
não contratação de profissionais que tenham processos contendo estes pedidos.

Mais: “O mero anúncio desta
medida já constitui uma grave
afronta constitucional, posto
que funda um programa ilícito
de vedação de acesso à Justiça
do Trabalho e por tabela tolhe
também outro princípio humano
fundamental, o de busca do pleno emprego,” Na íntegra em
https://leiemcampo.com.br/.

TIRO LIVRE
n Inter terá cerca de 20 jogadores formados na base trabalhando no
grupo principal. Este é um dos efeitos da pandemia, da falta de dinheiro para contratar. A necessidade não é apenas a mãe da invenção. A
necessidade alavanca a carreira dos jovens.
n Do site: “Mais do que nunca, o Inter precisa da força do seu quadro
social. Então reunimos as principais dúvidas que colorados e coloradas
têm quando o assunto é: como faço para me associar pelo site do Inter?
E também explicamos passo a passo como adiantar ou regularizar mensalidades atrasadas.” Segue um tutorial.
n Site da FGF traz os jogos da próxima rodada do Gauchão com uma
observação: data a definir. Não acredita que recomeçará dia 22?

