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TEORIA DO CAOS
Imagine um jogo decisivo do
Vitória. Pense, agora, no início
de uma jogada, começando do
goleiro, com troca de passes. A
bola sobra para Rodrigo An-
drade, que tem a opção de
deixar Léo Ceará livre para
marcar, mas ele prefere chutar
para fora. Seria o gol que daria
o acesso ao Leão para a Série
A do Brasileirão.

Fim de jogo. Toda a sequên-
cia narrada levou a um fato
decisivo, mas a escolha de An-
drade determinou o fracasso
da jogada e a consequência

que ela supostamente traria.
Isso é a teoria do caos, do ma-
temático Edward Lorenz. Este
efeito borboleta, na prática,
deixou a cidade chinesa de
Wuhan, marco zero do coro-
navírus, muito mais próxima
do Barradão.

Quando o Covid-19 entrou
noBrasil,oVitóriapareciaviver
momentos de calmaria após
tempestades intermináveis. O
time principal estava invicto no
ano, com chances reais de per-
manecer na Copa do Brasil, ar-
recadando mais de R$ 2 mi-

Funcionários que
ganham até
R$ 1.500 só
receberam até o
mês de janeiro. Os
demais, tirando a
turma de chuteira,
ainda estão com
salários atrasados
em 2020

Moysés Suzart | Jornalista sgsuzart@gmail.com

CURTAS

TÓQUIO-2020
Grécia entrega tocha aos japoneses

A Grécia entregou ontem a
chama olímpica aos organi-
zadores dos Jogos de Tó-
quio-2020, em um estádio
PanathinaikodeAtenasvazio
devido à pandemia do novo
coronavírus. O ginasta cam-
peão olímpico Lefteris Pe-
trounias correu com a tocha
e Ekaterini Stefanidi, campeã
olímpica do salto com vara,
acendeu o caldeirão, seguin-
do a tradição. A chama foi
entregue a Naoko Imoto, na-
dadora nos Jogos de Atlan-

ta-1996, representante do
Unicef e de Tóquio-2020. A
cerimônia aconteceu em
meioàsespeculaçõessobreo
adiamento dos Jogos. On-
tem, o presidente da Fede-
ração Internacional de Atle-
tismo (World Athletics), Se-
bastian Coe, afirmou: “A sen-
sação da conversa que tive
com o COI (Comitê Olímpico
Internacional) e outras con-
federações é que não se deve
seguir adiante com os Jogos
custe o que custar”.

FÓRMULA 1
GP de Mônaco não
acontece em 2020

Pelaprimeiravezdesde1954o
GrandePrêmiodeMônaconão
estará no programa de uma
temporada da Fórmula 1. O
cancelamento da corrida foi di-
vulgado ontem pelo Automó-
vel Clube de Mônaco (ACM),
organizador da prova, pouco
depois do anúncio da Fórmula
1 de que a prova seria adiada,
assim como os GPs da Holanda
e da Espanha, devido à pan-
demia do novo coronavírus.
Todos os eventos estavam pre-
vistos para maio. Num hipo-
tético panorama atual, a aber-
tura da temporada seria no
Azerbaijão, em 7 de junho.

CAMPEONATO CHINÊS
Liga será retomada
no dia 18 de abril

A Associação Chinesa de Fu-
tebol já tem data para reto-
mar a temporada da Super
Liga Chinesa, o campeonato
nacional. Após uma redução
gradativa nos casos de con-
taminação pelo novo corona-
vírus no país, a associação
prevê a volta da competição
no dia 18 de abril. A tem-
porada, que deveria começar
no dia 22 de fevereiro, foi
suspensa indefinidamente
após o surto da doença na
China, que viu uma série de
medidas agressivas imple-
mentadas para impedir a pro-
pagação do vírus.

NA INGLATERRA
Futebol para até o
fim do próximo mês

A suspensão da temporada
do futebol inglês foi prorro-
gada até 30 de abril, ao mes-
mo tempo em que os orga-
nizadores se compromete-
ram a concluir a liga nacional,
anunciou ontem a Federação
Inglesa (FA). A decisão an-
terior era de paralisação até 3
de abril. A Premier League foi
interrompida com o título
praticamente garantido pelo
Liverpool, com 25 pontos de
vantagem e faltando apenas
noverodadas.Aexpectativaé
de encerrar a competição
“uma vez que for possível fa-
zê-lo com total segurança”.

ESTADUAIS
Só o Roraimense
segue com jogos

Com o anúncio, ontem, das
paralisações dos campeona-
tos Paraense e Amapaense,
resta apenas um Estadual ain-
da com jogos sendo realiza-
dos: o Roraimense. A decisão
dos clubes e da federação,
nesta quinta-feira, foi por ter-
minar o primeiro turno, que
terá sua decisão na próxima
terça. Os jogos estão sendo
realizadoscomportõesfecha-
dos. O Paraense foi interrom-
pido após a divulgação do pri-
meiro caso de coronavírus no
estado, enquanto o Ama-
paense teve de parar por falta
de policiamento.

DUPLA BA-VI Leão recoloca jogadores no sub-20, mas não
faz dispensas de atletas; Bahia espera para tomar medidas

Vitória desmancha
time de aspirantes e
demite Agnaldo Liz
RAFAEL TELES E RAFAEL
TIAGO NUNES

A
paralisação do futebol
brasileiro por causa da
pandemia do corona-
vírus segue causando
impacto nos times

baianos.Ontem,trêsdiasdepois
de Bahia e Vitória liberarem os
jogadores das atividades, Paulo
Carneiro anunciou que o grupo
de aspirantes do Rubro-Negro já
está sendo “desmontado”. O
presidente disse que a medida é
necessária para diminuir os cus-
tos do clube. Quem puxou a fila
das saídas foi o treinador Ag-
naldo Liz, demitido.

“O time de aspirantes está
sendo desmontado porque não
podemos ficar com ele. (...) Te-
mos que tomar decisões duras,
fortes e definitivas, porque não
temos a previsão de retorno das

atividades.Vamostentarreduzir
o custo do clube nesse período”,
disse o mandatário, em áudio
divulgado nas redes sociais.

Paulo Carneiro explicou que
nãoacreditanoretornodoCam-
peonato Baiano, única compe-
tição que era disputada pelos
aspirantes.Naúltimaquarta-fei-
ra, Manfredo Lessa, vice-presi-
dente da Federeção Baiana de
Futebol (FBF), levantou a pos-
sibilidade de esta edição do es-
tadual não ser concluída.

Agnaldo Liz foi demitido com
52,4% de aproveitamento. Ele
comandou o time em sete jo-
gos, com três triunfos, dois em-
pates e duas derrotas. Os 11
pontos conquistados manti-
nham o Leão na quarta posição
do Estadual, no limite para a
classificação às semifinais, com
mais duas rodadas a serem dis-
putadas pela primeira fase.

Em contato com a reporta-
gemdo A TARDE, Paulo Carneiro
disse que a demissão de Liz foi a
única no momento. O presiden-
te contou que durante os pró-
ximos dias o clube vai estudar o
que fazer com os jogadores.
“Nãotemmaisdemissão.Quan-
do tiver, eu aviso. O momento
agora é de reflexão”, resumiu.

O número de jogadores no
elenco de aspirantes variou du-
rante os últimos meses porque
era comum haver troca com pe-
ças da equipe principal. Certo é
que 28 atletas foram usados
por Agnaldo Liz. No áudio em
que falou sobre o desmanche
do time, Carneiro também deu
um panorama do futuro de
quem estava nesse grupo.

“Já estamos direcionando os
jogadores que têm idade de
sub-20 para estar com o sub-20
no retorno. Os jogadores do clu-

Letícia Martins / EC Vitória / Divulgação

Técnico tinha 52,4% de aproveitamento com o time B do Leão

be que não têm mais idade de
júnior, nós vamos procurar em-
prestar”, explica o mandatário.

Alguns atletas, como Nuno,
Carlos, Eron, Maikon Douglas,
Gabriel Bispo, Eduardo e Levi,
devem passar a fazer parte do
elenco principal. Outros tantos
se tornam um ‘problema’ para
a diretoria rubro-negra.

Nove contratações foram
anunciadas para os aspirantes
em 2020. A última delas foi o
zagueiro Pedro Moraes, há cer-
ca de um mês. Ele pertence ao
Guarani e assinou vínculo de
empréstimo até o fim do ano,
mas nem chegou a estrear.

Bahia
Mesmo com o Campeonato
Baiano suspenso e sem previ-
são de volta, de acordo com a
assessoria de imprensa do Ba-
hia, nada muda nos aspirantes.
“Qualquer decisão só será to-
mada após o posicionamento
da Federação Bahiana de Fu-
tebol (FBF) sobre o destino do
Campeonato Baiano”.

Vale ressaltar que o Tricolor
é o líder do Baianão, com 15
pontos, e ainda está invicto.
Além disso, dos 28 jogadores
do elenco de transição, 10 trei-
nam frequentemente com o ti-
me de Roger Machado. Entre
eles, cinco já foram relaciona-
dos para jogos da equipe prin-
cipa: Fernando Boca (goleiro),
Ignácio (zagueiro), Arthur Re-
zende (meia), Edson (volante)
e Saldanha (atacante).

lhões em caso de classificação
diante do Ceará. Era a principal
fonte esperada, mas o jogo
não aconteceu.

Contando todo o valor já re-
cebido da competição, foram
R$ 2.690 milhões arrecada-
dos. Quantia quase exclusiva
para pagar os atletas de Ge-
ninho, os únicos do clube que
estão com seus ordenados em
dia. Funcionários que ganham
até R$ 1.500 só receberam até
o mês de janeiro. Os demais,
tirando a turma de chuteira,
ainda estão com salários atra-
sados em 2020. O clube, até o
momento, não tem previsão
para quitação.

Se a situação atual já preo-
cupa, imagine o futuro. O Vi-
tória estava perto de lançar
uma marca própria de unifor-
mes, como o rival já faz. Po-

rém, com o futuro incerto, pos-
sivelmente o projeto seja adia-
do e o material da Kappa con-
tinue sendo utilizado, mesmo
com uma possível rescisão.

O coronavírus pode ser o fa-
tor mais desafiador para Paulo
Carneiro, um adversário muito
mais difícil que o desequilíbrio
estrutural das gestões anterio-
res.Nemdáparagravaráudios
acusando o vírus de ser o cul-
pado pela situação. É preciso
assumir o papel de vacina, co-
moelemesmopregoudurante
sua campanha.

Algumasmedidasemergen-
ciais estão sendo tomadas. No
futebol, o time sub de aspi-
rantes foi a primeira vítima.
Paulo Carneiro demitiu o téc-
nico da transição, Agnaldo Liz,
encerrando as atividades da
categoria, que tinha como ob-
jetivo principal vencer o Cam-
peonato Baiano. O torneio di-
ficilmente será concluído este
ano. Não tinha como manter
duas comissões técnicas.

Sem patrocínio master, sem
a renda dos jogos, sem Copa
do Brasil. De onde virá a renda
do clube durante a quarente-
na? A esperança na Toca é re-
ceber uma quantia pela venda
de Pedrinho, do Corinthians,
para o Benfica, por cerca de 18
milhões de euros.

O atleta teve passagem pela
base do Leão, mas acabou sen-
do dispensado em 2013. O clu-
be pode conseguir uma fatia
dos 5% destinados ao clube
formador, que não passa dos
R$ 200 mil.

No meio dessa epidemia es-
trutural, não dá para o tor-
cedor apenas lavar as mãos. O
antídoto é mais óbvio do que
água e sabão. O melhor re-
médio é o programa Sou Mais
Vitória, a única maneira de ti-
rar o clube do colapso.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA - CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 01/04/2020, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO ANUAL para contratação de empresa
especializada em fornecimento de licenças de software da Microsoft Open Value Subscription For Education
Solution, incluindo atualizações de software e suporte. O edital de licitação com seus anexos poderão ser
retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2020 , no portal do Banco
do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com nº 808820 ou mediante solicitação via e-mail comissao.
licitacao@senarbahia.org.br.

Salvador/Ba 20 de março de 2020.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
TOMADA DE PREÇOS 03/2020. Objeto: construção de quadra poliesportiva no Povoado de Sapecado. Menor
preço global. Dia 08/04/2020 às 15h. Informações: na CPL, Rua Eronides S. Santos, 47. Mulungu do Morro/
Ba, 20/03/2020. Fredson Cosme A. de Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 009-2020-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 009-2020-PP, do tipo menor: MENOR
PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec.
nº 004/2020 de 03.01.2020, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviço para
confecção integral de próteses dentárias, englobando o fornecimento de mão de obra especializada e de todos
os insumos necessários para a perfeita execução do serviço, demais especificações constantes no Edital. DATA:
01.04.2020 ás 08:00 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.
ba.gov.br. Ibipitanga/BA 19.03.2020. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
ADJUDICA o objeto e HOMOLOGA o resultado da TP 02/2020, objeto: construção da praça pública Novo Horizonte,
convênio 1011859-06/2013, que teve como vencedora: Construtora Aleixo Lima EIRELI, valor R$ 115.288,62.
Convoque-se a mesma para assinatura do contrato. Mundo Novo/Ba, 18/03/2020. Jose Adriano da Silva. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n°
017/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITORORÓ-BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 01 de abril de
2020, às 09:00h (nove horas) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro,
Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas.
Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 19 de
março de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA VITÓRIA
CNPJ N: 16.429.268/0001-83

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
O Município, em conformidade com a Lei 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/18 e Decreto
Municipal nº 031/18, faz saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de
03/04/2020 às 09:00 hs, proposta de preço, com objeto de Contratação de empresa do ramo de
engenharia para a Ampliação e Revitalização da Praça José Francisco Pinto e a Praça da Feira
Livre, do interesse da Secretaria Municipal Viações, Obras e Serviços Públicos do Município de
São José da Vitória, tipo menor preço por lote, São José da Vitória-Ba, 19 de Março de 2020,
Carla Gonzaga do Nascimento, Presidente da COPEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 - RP: Data de abertura 06/04/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando aquisição de motobombas destinadas à Secretaria
de Transito e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Porto Seguro – BA. Informações no endereço: Av.
dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das
08h as 14h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406. Edital e eventuais alterações disponíveis no
endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.
br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 001/2020 A Prefeitura de Aramari torna público para conhecimento dos interessados
o ADIAMENTO da Chamada Pública 001/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nova data será publicada nos veículos oficiais. Pierre Matos da
Silva - Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

SINDICATO DOS BANCÁRIOS E TRABALHADORES NO SISTEMA
FINANCEIRO DO EXTREMO SUL DA BAHIA

CNPJ/MF - 16.228.470/0001-47
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO RESUMIDO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL

Pelo presente Edital, conforme dispõe o Artigo 90 do Estatuto, ficam convocados todos os empregados em
Estabelecimentos Bancários Públicos e Privados, Bancos de Investimentos, Caixas Econômicas, Financeiras,
Cadernetas de Poupança, Bancos do Povo e Bancos Populares, associados ao SINDICATO DOS BANCÁRIOS
E TRABALHADORES NO SISTEMA FINANCEIRO DO EXTREMO SUL DA BAHIA, no gozo dos seus direitos
estatutários conforme Artigo 87, para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL objetivando eleição do
Sistema Diretivo do Sindicato para o quadriênio 2020/2024, que se realizará no dia 20 de maio de 2020, nas
cidades que compreendem sua base territorial. Haverá uma urna fixa na sede do Sindicato, localizada na Praça da
Independência, nº 308 - Centro - Itamaraju (BA), de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, e itinerantes necessárias
ao pleno êxito do Pleito, que percorrerão os locais de trabalho nos horários normais de expediente bancário. O
prazo para registro de chapas será de 08 (oito) dias contados a partir da publicação deste AVISO RESUMIDO
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES. A Comissão Eleitoral manterá uma secretaria funcionando das
13h30 às 17h30 na sede do Sindicato. O Edital a que se refere este Aviso Resumido está afixado na sede da
Entidade e nas agências bancárias da base territorial. Itamaraju (BA), 20 de março de 2020. CARLOS EDUARDO
DE OLIVEIRA COIMBRA - Diretor - Coordenador Geral.


