
Funil de campeões
A COPADOBRASIL chega na reta final comoito times embusca das
quatro vagas na semifinal. A grande coincidência da rodadaé apresença
dos últimos vencedores – Grêmio, Palmeiras, Atlético-MGe Flamengo –
em jogos diferentes, todos fora de casa. Se passarem adiante, podem
protagonizar uma das disputasmais acirradas pelo cobiçado troféu
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BOTAFOGO ATLÉTICO-MG

Hoje -19h30min
Campeãodaediçãode2014,oAtlético-MG
tentamanter vivoo sonhode conquistar o
torneiopela segundaveznahistória.OGalo
construiuboavantagemaovencer o Fogãoem
casa,por 1a0.Oproblemaparao timemineiro
éomomento turbulento.Como técnicoRogério
Micale fazendoaestreiano comando,odesejo
éde retomada.NoEngenhão,apartir das
19h30min,oAlvinegro carioca conta coma força
da torcidapara tentar chegar na semie,depois,
até a final,embuscadeumtítulo inédito.

BRUNO CANTINI, FLICKR ATLÉTICO-MG

SANTOS FLAMENGO

Hoje -21h45min
Embalados pelas boas campanhas que fazem
noCampeonato Brasileiro,o terceiro colocado
Santos enfrenta o Flamengo,quarto lugar no
torneio.O jogo será naVila Belmiro. Campeão
da CopadoBrasil de 2013,o Rubro-negro
ganhou favoritismoapós a vitória por 2 a 0
naprimeira partida,noRio de Janeiro. Em28
edições do torneio,o Fla chegou11 vezes pelo
menos na semi. Campeãoem2010,o Peixe
tenta chegar pela sexta vez à etapado certame
que vale vagana Libertadores.

FLA IMAGEM, DIVULGAÇÃO

CRUZEIRO PALMEIRAS

Hoje -21h45min
Umdosmaiores vencedoresda CopadoBrasil,
comquatro títulos,o Cruzeiro tempela frente
outrograndevencedor,o tricampeãoPalmeiras.
A diferençaéque,enquantooAlviverdeainda
tem como recentea conquistade2015,a
Raposa venceupelaúltimavezem2003–
ficando comoviceem2014.Comooprimeiro
jogo terminouempatadopor3a3emSão
Paulo,adisputa segueaberta.Oduelodavolta
énanoitedehoje,apartir das 21h45min,no
Mineirão,emBeloHorizonte.

MIGUEL SCHINCARIOL, AFP

ATLÉTICO-PR GRÊMIO

Amanhã -21h45min
Nemomais pessimista torcedordoGrêmio
é capazde imaginar o time forada semifinal
da CopadoBrasil.Vice-líder doCampeonato
Brasileiro eatual campeãodo torneionacional,o
Tricolor temummardevantagemparaoAtlético-
PR,quemandaráo jogodavolta,amanhã,
apartir das21h45min,naArenadaBaixada.
No jogoda ida,emPortoAlegre,a vitória dos
gaúchos foi por 4a0.ORubro-negrobuscauma
viradahistóricapara chegar pela segundavezà
semi,enquantooGrêmioquero sexto caneco.

FÉLIX ZUCCO
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ATLÉTICO-MG,EM2014

FLAMENGO,EM2013

PALMEIRAS, EM2015

GRÊMIO,EM2016

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COMUNICADO

AWhite Martins Gases Industriais LTDA torna público que requereu à Fundação

de Meio Ambiente – FATMA, a renovação da sua licença ambiental de operação

Nº 9679/2013 (LO), no dia 11/07/2017 conforme FCEI nº 456790 pelo prazo de

4 anos, para atividade: 20.00.00 - Produção de Elementos Químicos e Produtos

Químicos Inorgânicos, Orgânicos, Organo-Inorgânicos – Exclusive Produtos

Derivados do Processamento do Petróleo, de Rochas Oleigenas, do Carvão

MineraledeMadeira,sitoaRuaAlbanoSchmidt2850,nomunicípiodeJoinville/SC.

EDITAL DE CANCELAMENTO
DA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DE SINDICATO

A comissão pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas
Agroindustriais de Abate e Processamento de Carnes e Derivados de Guatambu/SC,
comunica aos interessados que, por razões técnicas, cancelou a realização da
assembleia geral extraordinária que estava marcada para 27/07/2017, conforme
edital publicado no Jornal Diário Catarinense do dia 05/07/2017, p. 32.
Guatambu/SC, 25 de julho de 2017.
Alexandra do Carmo Fávero - Representante da Comissão Pró-Fundação do Sindicato

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 165/2017.
ExTRATO DE EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL116/2017.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pre-
gão, com adjudicação por item, do tipo presencial, para aquisição de um veículo automotor para a Polícia Civil. O recebi-
mento dos envelopes se dará até às 16h00min do dia 08 de agosto de 2017 na Prefeitura Municipal, com início da sessão
pública às 16h15min, no mesmo local e dia. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal
de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail
liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 25 de julho de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 166/2017 – REgISTRO DE PREçOS.
ExTRATO DE EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL117/2017 – ExCLUSIvOMEI, ME E EPP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pre-
gão, com adjudicação por lote, do tipo presencial, para contratação de empresa especializada em decoração de ambientes
para o jantar comemorativo ao Centenário de Porto União. O recebimento dos envelopes se dará até às 16h00min do dia
09 de agosto de 2017 na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 16h15min, no mesmo local e dia. O Edital
e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores
informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portou-
niao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 25 de julho de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal
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