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Nome do Prefeito 
Raimundo Nonato Carvalho 
Nome do Vice-prefeito 
Rafael Santos Silva 

vitst\., 

Diário •ficial do unicipio 
Prefeitura de Magalhães de Almeida 

Responsável Técnico 
Franciel Pessoa da Silva  
Email:  prefeituracgmagalhaesdealmeida.magov,br 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 006/2021 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida, Estado do  Maranhao,  torna público, para conhecimento 
dos interessados que a licitação PREGÃO ELETRÔNICO 
006/2021- Objeto: medicamentos, materiais hospitalares, EPIs, 
raio -x, que seria realizado dia 29/03/2021 as 0830, foi prorrogado 
para o dia dia 01 de abril de 2021,  ãs  11:00 horas (horário de  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida 
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 'na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro. Magalhães de Almeida - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas endereço https://www.portaidecompraspublicas,com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço elou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. Magalhaes de Almeida - 
MA, 19 de março de 2021. Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor: Fraociei Pessoa da Silva 
Ceid igo de idenfifica0o: 1 2d032f 1 20e1 fb 7ddb4369bf8ee7bob4063e 1 79e 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida, Estado do Maranhão, torna público„ para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.' 
10.520/02, Decreto n.' 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de  prey),  
do tipo menor prego por item e apuração por item, que tem por 
objeto contratação de empresa para .fornecimento de 
equipamentos de laboratório, o certame se realizará no dia 01 de 
abril de 2021, ás 0830 horas (horário de  Brasilia),  através do uso 
de recursos da tecnologia da informação,  site  
https://www.portaldecompraspublicas,com.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. O edital e seus anexos 
encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas — endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço a/0u pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 0800 as 12:00hs. Magalhães de Almeida - 
MA, 16 de março de 2021, Paula Lima Costa, Pregoeira Municipal. 

Autor:  Ft-awl&  Pessoa da Silva 
Congo de icientitica0o: e910eae(.4aa5cc0213a8bff39(.4f022d8f44a5f4d6 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORA NOVA DO MARANHÃO 

AVISO DE DOTAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  9/2021•SRP 

0 Municipio de Feira Nova do  Maranhao  - MA, por meio  la  (.omissao 
Permanente de Licitaçao -  CPL,  torna publico aos interessados que, com  has,  na Lei n.,  
10.520/2002, dos Decretos Municipais ng 004/2021, da Lei Complementar 1.23/2006 
alterada pela Lei Complementar  rig  147/2014, e, subsidiariamente, da Lei ri ,g 8.666/1993 e 
de outras floriras aplicáveis ao objeto deste certame,  lard  realizar as 111,630 (oito horas e 
tonta minutos) do dia 06 de abril de 2021, fritado na modalidaie PREGÃO ELE P01400, 
do tipo menor preço, tendo por OWETO: Registro de Preços para futura contrataçao de 
empresas para prestaçao de serviços mecánicos„ elétrico, funilaria e  ho'  racharia para suprir 
as necessidades da frota de veiculos da Prefeitura Muni4ipal de Feira Nova do  Maranhao  
- MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência. LOCAL: Comissao 
Petmanente de Licitaçao„ situada a Praça Central, Centro, Feira Nova do  Maranhao  MA. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estao a disposiçâo dos interessados nos dias 
de expediente das 081100min as 1.2600min, na Comissao Perrnanente de Lidtaçao  CPL,  
sPr, da no endereço acima, onde poderao ser consultados e obtidos gratuitamente, bern 
como no  site  cia Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br  e 
www.portaldecompraspublicas.COM.br  informações adicionais no endereço acima e- 

cpl.feiranovarrapgma¡Lcom, 

Feira Nova  the  fkilaranhao - MA, 17 de março de 2021..  
JACKSON  MACEDO ROCHA 

Pregoeiro 

LUIZA COUTINHO MACEDO 
Prefeita 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N'ç,  19/2021-SRP 

0 Municipio de Feira Nova do  Maranhao  - MA, por meio da Comissao 
Permanentfa de Licitaçáo -  CPL,  torna público aos interessados que, com base na Lei n.,  
10.520/2002, dos Decretos Municipais ng 004/2021, da Lei Complementar n.,  123/2006 
alterada pela Lei Complementar ng 147/2014, e, subsidiariamente, cia Lei n.g 8.666/1993 e 
de ooti-a, normas aplicavei, ar' objeto deste certame, tara realizar as 08630 (oito horas e 
trinta n-iinutos) do dia 05 de abril de 2021, licitaçâo na modalidade PREGA0 PRESENCIAL, 
do tipo menor preço, tendo por OBJEFO: contrataçAo de Empresa para prestaçáo  dc  
serviços de licenciamento e locaçáo de  software  de gestáo escolar com implantaçao,  
corer 'it,,  treinamento presenciai e remoto, testes e serviços de manutençao e suporte 
tecnico oniine especializada no fornecimento de Plataforma Cognitiva de Gestao do 
Conhecimento e Sistema de Registro E.scoiar, com modulo de aula nao presencial, com 
disponibilidade neaplicativos e si"v.ço' de implantaçao e capacitaçao de multiplicadores 
para soprir as necessidades da Secretaria de rVitMicipal de EduciN;ao SEMED de Feira Nova 
do Maranhao -MA, conforme 3 erin0 de Referencia, LOCAL Comissao Permanente de 
Licitaçao, situada à Praça Central, Centro, Feira Nova do  Maranhao  - MA. OBTEN00 DO 
EDITAL 0 Edital e seus anexos estáo a disposiçáo dos intieressados nos dias de expediente 
das 081100min a5 121100min, na Comissao Permanente de Licitaçáo CPL.,  situada no 
endereço acima, onde poderao ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como no  site  

Prefeitura Municipal : https://feiranovadomaranhao.ma,gov.br. Informações adicionais 
to endereço coma ou e-mall:  col.feiranovarna@gmail.COM, 

Feira Nova cio  Maranhao  MA, 17 de março de 2021.  
JACKSON  MACEDO ROCHA 

Pregoeiro 

cD..11-1NHo MACEDO 
Prefeita 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NI 20/2021-SRP 

0 (Municipio de Feira Nova do  Maranhao MA, por meio da Comissao 
Permanente de Licitacao  ('IL,  torna público aos interessados que, com base na Lei n.,  
10.520/2002, dos Decretos  Municipals in,  004/2021, da Lei C.omplementar 123/2006 
a(terada peia Lei Complementar n9  147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.,  8,666/1993 e 
01 outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, faca realizar as 11h00  (on?,  horas) 
do dia 05 de abril de 2021, licitaçao na modalidade PRE:GAO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço, tendo por OBJETO: Contrataçao de empresa especializada para Prestaçao cie 
Serviços  ern  Consultoria na  area  da Contabilidade Pública, visando atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Feira Nova do  Maranhao  - mA, conforme Termo de Referência. 
LOCAL: COMiS5ãO Permanente de Licitaçao„ situada a Praça Centrai, Centro, Feira Nova cio  
Maranhao  - MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos estao a disposiçao dos 
interessados nos dias de expediente das 081n00rnin as 12h0Orrin, na Comissao Permanente 

lAitaçao -  CPL,  situada endereço acima, onde pacierâo ser COnSllitadOS e ObtidOS 
gratuitamente, hem c,rno no site da Prefeitura Municipal; 
nttpsi/feiranovadomar•anhao.magov.hr . Informa0es adicionais no ent-iereço adma ou 

ccl fei ra nova  in  a r.P  gm  a i  Leon,  

Feira Nova do iMaranhao - MA, 1.7 de março de 2021.  
JACKSON  MACEDO ROCHA 

P;,-,egoeiro 

LUIZA COUTINEICi MACEDO 
Prefeita 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  8/2021-5RP 

0 IVIunicipio de Feira Nova ki0  Maranhao  - MA, por meio da Comissao 
Permanente de Licitaçao  CPL, torn  público aos interessados que, COM base na Lei  
in  10,ri2012002, dos Decretos Municipais na  004/2021, da Lei Complementar reg 
1.23/200E, alterada pela Lei Complementar ng 147/201.4, e, subsidiariamente, •da Lei 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, faro realizar as 
14h00 (catorze horas) do dia 05 de abril de 2021, licitaçao na modalidade PREGÃO 
ELETRôNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura 
contrataçáo de empresas para o fornecimento parcelado te peças autmotivas para 
suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Feira Nova do  
Maranhao  - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referencia, 
LOCAL: ComiSS.ii0 Permanente cie Licitaçao, situada a Praça Central, Centro, Pena Nova 
do  Maranhao  - MA. OBTEN00 DO EDrrAl.: 0 Edital e seus anexos estao a disposiçao 
dos interessados no: dias de expediente. das 081i00rnin as 12600min, ina ComissA° 
Permanente de 1ici14r5o - CPI, situada no endereço anima, onde poderao ser 
consultaclos e obtidos gratuitamente, bern como no  site  da Prefeitura Municipal: 
hapSilfeiranovadomaranhao.ma ,gov.br e www.portaidecompraspubiicas.com.br . 
informações adicionais in0 endereço acima ou  e-mail,  cpl, feiranovama@gmail , com• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NI  58/2020 

A Comissâo Permanente de Licitaçâo -  OIL  informa que em Publicaçao de 
Resultado, datada em 19 de janeiro de 2021., pagina 20, referente ao Pregao Eletrônico  rig  
058/2020, tendo como OBJETO: Cmnittnataçdím de empresa especializada para a prestaçao de 
serviços de seguro total automotivo para atender as Ambulanclas de SAMU e frota da 
SEM US. 

ONDE SE  LE:  Foi declarada vencedora do certame a empresa: EBC SOLKOES E 
INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. 

LEIA-SE: Foi declarada vencedora do certame a c-,mpresa: MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S.A, 

CHRISTIANE FERNANDES SILVA 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NI 6/2021 

A Pregoeira Oficial da Preff-Atura Municipal de iVIAGALHÃE.S DE ALMEIDA, Estado 
do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei ri,g 10,520/02, Decreto n.,  10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.,  8.666/93 e suas alterações posteriores, iicitaçao na modalidade Pregao Eietrônico  corn  
registro de preço, do tipo menor preço por lote e apuraçao por Item, que  tern  por objeto 
contrataçáo de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares, EPIs, 
raio-x, de interesse da Prefeitura de Magalhaes de AlmeidanVia, o certame se realizara no 
dia 01 de abril de 2021, as 11:00 horas (horario de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informaçao,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, 113 sala da Comissão Permanente de 
Licitack, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhaes de Almeida Ma. 
O edital e  setts  anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas endereço https://www.portaldecoMpraspublicas.com.be  Escia.recimentos 
adicionais no mesmo endereço eiou pelo telefone (. 98) 3483-1122, das 0800 as 
12:00hs. 

Magaihae,.-i de Almeida-MA, 15 de março de 2021, 
PAULA LIMA COSTA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NI 7/2021 

Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de rvIAGA,1.1-11(E.S DE ALMEIDA, Estado 
do Maranháo, torna público, para conhecirnento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.g 10.520/02, Decreto n‘g 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.9  8.666/93 e suas alterações posteriores, iicitaçâo na modalidade Pregao Eletrônico  corn  
registro de preço, do tipo menor preço por Item e apuraçao  .nor  Item, que tem por objeto 
contrataçao de empresa para fomecimento de Equipamentos de laboratório, o certame se 
rt,,,atilarr, no Clia  Di  de abril de 2021,. as 08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de 
recursos da tecnologia da informacao,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo presidida peia Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissao 
Permanente de Licitaçáo, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro, Magalhaes 
de Almeida Ma, 0 edital e  status  anexos encontram-se disponiveis na pagina  web  do Portai 
de CO m p ras  Pú  CaS e n d e  re  ço https://www,portaldecompraSpublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesrno endereço  clout  peio telefone (* 98) 3483-1122, das 
08,00 as 12:006s, 

I,„lagalhaes de Almeida-MA, 16 de março de 2021. 
PAULA LifVIA COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO ELETRONICO f‘i,? 14/2021 

O Pregoeiro Ofidal da Prefeitura Municipal de Milagres do MaranhAo, Estado 
do  Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.,  10.520/02, Decreto ng 10,024119, Decreto Municipal ma.,  010/201.8 e 
subsidiariamente as disposições da Lei mg 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitaçao 
na modaiidade Pregao Eletrônico, do tipo maior preço por Item, que tem por objeto a 
Contrataçaa de institui0.., financeira para prestaça-0 de serviços em caráter exclusivo de 
pagamento da folha de salario dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados 
e inativos da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhao/MA, o certame se realizará no 
dia OS de abril de 2021, as 08:30 horas (horário de  Brasilia),  através do uso de recursos da 
tecnologia da informaçao,  site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da COMISSà"0 Permanente de 
Licitaçao, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres MA. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras Públicas 
endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esciarecimentos adicionais no 
mesa., endereço elou peio telefone (98) 984594578, das 08:00 as 1.2:00hs. 

Milagres mio M,,,iraniaao-MA, 15 de março de 2021. 
.10SE  AUGUST()  CARDOSO CALDAS. 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Ng,  18/2021 

Aquisiçao de generos alimentícios para as Secretarias Municipais de interesse 
desta Administração Pública. ABERTURA: 01 de Abril de 2021 as 081,00. ENDEREÇO: Na 
Praça Rui Fernandes Costa,  sin,,  Centro, Nina Rodrigues/MA, LEGISLAÇÃO: 10.520/02, 
Decreto Municipal 03/07 (a subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alaS alterações pOSteriOrf,S. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão a disposiçâo dos interessados no 
endereço supra, de :;9 a 6,,  feira, no horario das 08h100 (oito  homes)  as 126:00 (doze horas) 
e poderá ser obtido mediante recolhimento cia importancia de R$ 100,00 (rem) reais, 
tambem estarao disponivel no meio eletrônico: httPs://ninarddrigues•magov.br, onde 
poderá ser consultado ste obtido. Esdarecirnentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo 
Telefone (98) 99185-1853 pelo  email  licitacaopmnina(rPhotmail.com;  Nina Rodrigues - 
MA. 

Ni. Rodrigues-MA, 19 de Março de 2021. 
RAIMUNDO NONATO SILVA  .JUNIOR  

Pregoeiro 

DOCUMQ,0 diginIrr,nte d. e.24,..1..01y200 . 1..., t, 
institui a 11,1,3E.Strii,ii a Cif? - 

Feira Nova do  Maranhao  - MA, 17 de ftorço de 2021.  
JACKSON  MACEDO ROCHA 

Pregoeiro 4.ft...6. • • • • 
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Sem acerto financeiro, Rafinha fica fora dos pianos do Flamengo 

Ademir se recusou a jogar e o América promete multa pesada. 
Palmeiras observa movimentações 

(i) MO, 
(\C se Pa )ou 

a oqaaor  cue  
pelo América 

Palmei 

Rafael Tolói vai defender a 
Itália nas Eliminatórias 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO - SRP 006/2021. A Pregoeira Oficial 
da Prefeitura Mu nicipa I de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do 
Maranhão, toma público, para conhecimento dos interessados 
que A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021- Objeto: 
medicamentos, materiais hospitalares, EP1s, raio-x„ que seria 
realizado dia 29/03/2021 as 08:30, foi prorrogado para o dia 
dia 01 de abril de 2021, ás 11:00 horas (horário de  Brasilia),  
através do uso de recursos da tecnologia da informação,  
site  https://www.portaldecompraspubticas.com.br, sendo 
presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel 
Pires de Castro, 279 Centro, Magalhães de Almeida - Ma. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina  
web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço e/ou pelo telefone et 98) 3483-1122, das 
08:00 as 12:00hs. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 19 de março de 2021 
Paula Lima Costa. 
Pregoeira Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP 007/2021. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n9 10.520/02. Decreto n, 10.024/19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei n.08.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico com registro de 
preço, do tipo menor preço por item e apuração por item, que 
tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de 
Equipamentos de laboratório, o certame se realizará no dia 01 
de abril de 2021, As 0830 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:// 
www.portaldecompraspublicas.combr, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Manoel Pires de Castro, 
279 Centro, Magalhães  tie  Afrneida - Ma_ O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras 
Públicas - endereço https://www_portaldecompraspublicas. 
com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
pelotelefone (* 98) 3483-1122, das 0800 as 12:00hs. 
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Brasileiro naturalizado é convocado para a Seleção Italiana 

Sem espaço no orçamento 
para viabilizar a chegada de 
Rafinha, o Flamengo desistiu 
da contratação do jogador. Na 
noite desta sexta-feira, o vice-
presidente de futebol, Marcos 
Braz, e o diretor executivo da 
pasta, Bruno Spindel, estiveram 
na casa do lateral para 
comunicar a decisão. 

No papo com Rafinha, os 
dirigentes afirmaram que não 
lv

n  

f . decisão financeira, 
m, política. A dupla 

se iu com o presidente 
Rodolfo Landim na última 
quinta-feira para tentar avançar 
na contratação, mas, nesta 
sexta-feira, no MaracanS, foi 
comunicada de que não seria 
possível realizar o negócio. 

Após a vitória do Flamengo 

A Itália anunciou nesta 
sexta-feira a convocação 
do técnico Roberto  Mancini  
para os primeiros jogos nas 
eliminatórias europeias 
para a Copa de 2022. Entre 
os chamados, uma estreia 
ganha destaque: o zagueiro 
brasileiro Rafael Tolói teve 
sua primeira convocação 
para defender o pais, um 
mês após a FIFA aceitar sua 
naturalização. (Confira a lista 
completa de convocados 

que já jogou pelo 
B nas categorias de base, 
completou 200 jogos com 
a camisa da  Atalanta  nesta  

sobre o Resende, Braz fez 
contato para se encontrar 
pessoalmente com Rafinha e 
comunicar sobre a decisão. 

Sem o acerto, Rafinha 
seguirá para Londrina para 
descansar com a família. Ele 
autorizou seus empresários, 
Ricardo  Scheidt  e  Lincoln,  a 
ouvirem propostas de outros 
dubes. 

Flamengo e Rafinha 
conversaram sobre o retorno 
do lateral desde fevereiro, 
quando ele rescindiu contrato 
com o Olympiacos. As partes 
chegaram a um acordo inicial, 
mas o departamento de futebol 
rubro-negro deixou claro que 
ainda precisava de um aval 
da parte financeira, o que não 
ocorreu. 

semana, em partida contra o 
Real Madrid pela  Champions 
League.  Ele atua no clube 
desde 2015. 

- E uma sensação incrível. 
Tem sido a realização de um 
sonho e estou muito feliz 
de ter essa oportunidade 
em defender a seleção 
italiana. Trabalhei muito 
para alcançar esse objetivo 
de ser convocado. Acho 
que a convocação é um 
reconhecimento do que 
eu tenho feito nas últimas 
temporadas pela  Atalanta  e 
fico grato por todos que me 
ajudaram de alguma forma 
- afirmou Tolói, por meio de 

O Palmeiras observa o 
atacante Ademir, um dos 
destaques do  America-MG 
na campanha do vice-
campeonato na Série B do 
ano passado. O jogador 
integra um grupo de atletas 
monitorados pelo núcleo de 
Análise de Desempenho do 
clube paulista. 

Ademir, de 26 anos, 
enfrentou o Palmeiras (e fez 
gol) na semifinal da Copa do 
Brasil de 2020. Ele virou noticia 
nos últimos dias por um caso 
de indisciplina. 

Na quinta-feira, Ademir 
se negou a deixar o hotel 
da delegação, em Campina 
Grande, para a partida contra 
o Treze-PB, pela Copa do 
Brasil. Segundo a diretoria 
americana, o atleta receberá 
uma multa pesada. 

Hi  quatro anos, a 
janela de transferências 
internacionais de janeiro se 
encerrava com uma intrusa 
entre as grandes ligas. No 
começo de 2017, a China 
superou a  Premier League  
e todas as outras no mundo 
ao gastar t 388 milhões em 
contratações só naquele 
mês. Em 2021, tal valor está 
em apenas € 54 milhões. 
cenário é outro. 

Outrora visto como 
enormemercadoempotencial 
e promessa de salários 
milionários para os jogadores, 
o futebol chinês encontra-se 
numa encruzilhada. E vários 
fatores ajudam a explicá-
la. Associados a grandes 
empresas do pais, os clubes 
estão em situação complicada 
e afetados pelos impactos 
financeiros da pandemia do 
coronavirus. 

Ultimo campeão 
da Superliga Chinesa, o  
Jiangsu  Suning anunciou no 
último dia de fevereiro que 
simplesmente encerraria as 
suas atividades. As dividas 
do clube chegam a 500  
million  yuan (cerca de R$ 535  

presidente do clube chamou 
o atleta de moleque. 

0 jogador, em 
contrapartida, disse que irá 
se manifestar sobre o caso em 
'hora oportuna". 

Ademir tem acordo até 
o fim da temporada com o 
América. Em breve, poderá 
assinar um  pre-contrato com 
outro clube. 

A diretoria do Coelho 
ainda não recebeu proposta 
oficial pelo jogador, mas têm 
ciência de que será difícil 
segurá-lo. 

Desde o ano passado, 
Ademir vem recebendo 
sondagens de clubes da elite 
do futebol brasileiro. Essas 
investidas se intensificaram 
após o América-MG se 
destacar na Série B e Copa do 
Brasil. 

lal faze 
China  

milhões). Dono do  Jiangsu,  
o conglomerado que dava o 
sobrenome ao time da cidade 
de Nanquim não encontrou 
um comprador. 

Hoje a realidade é outra. 
As restrições impostas pelo 
governo chinês para controlar 
a disseminação do SAM-
Cov-2 no país impactaram os 
negócios do conglomerado, 
que vai de tijolo e argamassa 
ao entretenimento. Os 
últimos investimentos não 
deram certo, e o Estado, 
que comprou 23% de suas 
operações recentemente, 
disse que o futebol não 
deveria ser mais prioridade. 

A primeira divisão chinesa 
conta atualmente com 30 
brasileiros. Em meio a tantas 
indefinições e a pior onda de 
Covid-19 no Brasil, jogadores 
nascidos aqui que atuam 
na China ainda não sabem 
como, quando e se vão voltar 
ao pais asiático. E o caso, por 
exemplo, de Renato Augusto, 
do  Beijing  Guoan, e Paulinho 
e  Anderson  Talisca, ambos do  
Guangzhou  FC. Os três ainda 
não obtiveram liberação para 
voltar à China. 

sua assessoria. 
Além de Tolói, Emerson  

Palmieri  é outro ítalo-
brasileiro que que marca presença 
na seleção italiana. Os 
primeiros jogos da equipe 
nas eliminatórias serão contra 
Irlanda do Norte, Bulgária e 
LituSnia, entre os dias 25 e 31 
de março. 

A Federaçâo ltaliana ainda 
espera a confirmação da 
liberação de quatro jogadores 
de Internazionale e  Spezia,  
dubes que registraram casos 
de Covid-19 recentemente: 
o zagueiro Bastoni  (Inter)  e 
os meias Barella  (Inter), Ricci 
(Spezia)  e Sensi  (Inter).  

arêncla e reuucau sa.a 
debandaca de -onacilr, 
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