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SuperMário Balotelli se despede do Brasil com uma lesão muscular e embarca de volta para Milão, na Itália

Uma das estrelas da primeira fase da Copa das Confederações, o atacante Mário Balotelli está fora das próximas fases e ontem mesmo embarcou
de volta para Milão, na Itália.
O médico da seleção italiana, Enrico Castellacci, anunciou que a lesão muscular na
coxa esquerda é grave e seria
praticamente impossível a recuperação a tempo. “Seria um
risco muito grande. Conversamos com o técnico, o jogador e os médicos do Milan e
decidimos que é melhor mandá-lo logo de volta para casa”,
disse o médico da Azzurra.
Na saída do hotel, em Fortaleza, Balotelli falou à imprensa
italiana: “Me sinto um perdedor saindo assim. Gostaria de

ficar aqui, mas tem a Champions (fase preliminar) e preciso me cuidar. Meus companheiros vão se sair bem sem
mim”, resignou-se.
Sem seu camisa 9, o técnico
Cesare Prandelli não quis revelar quem será seu substituto. “Sem Mário, o time fica diferente e posso fazer outras
mudanças”, explicou. Os atacantes Gilardino e El Shaarawy são as escolhas mais óbvias, mas Prandelli só define o
time no treino de hoje, que será fechado aos jornalistas.
Ontem, o médico Castellacci disse estar “moderadamente otimista” sobre a recuperação do meia Pirlo, que não enfrentou o Brasil devido a uma
lesão na panturrilha. O maestro da Azzurra treinou separado do grupo, que fez um treino
físico mais puxado, mas deu
alguns piques e bateu bola sem
parecer nada sentir. O volante
De Rossi também está de volta.

Técnico Cesare Prandelli sai em
defesa da filosofia do ataque

Cesare Prandelli está
empenhado em mudar a
filosofia do futebol italiano. E
para isso, ele foi pródigo em
elogios à Espanha até quando
apontou defeitos do rival na
semifinal de quinta-feira, em
Fortaleza. “Vi Espanha e
Nigéria: no 1º tempo, a Nigéria
teve quatro chances de
marcar. Mas a Espanha criou
sete ou oito. Esse é o futuro do
futebol”, disse sobre como
parar os campeões mundiais.
O técnico italiano afirmou
que deseja ver sua seleção
como no 1º tempo contra o
Brasil. “Uma esquadra que
toma a iniciativa, controla a
bola, busca o ataque: é assim
que devemos jogar contra a
Espanha”, admitindo que os
adversários são os favoritos.
“Eles são os campeões

mundiais, da Europa e estão
num momento maravilhoso.
Mas nenhum time é perfeito”.
A meta pareceu modesta.
“Vamos procurar fazer um
jogo equilibrado até o fim”.
Prandelli também fez questão
de defender sua defesa, que
levou oito gols em três jogos.
“Dos oito gols, quatro foram
irregulares”, exagerou. “Mais
importante é destacar que
fizemos oito gols em três
jogos. Estamos buscando o
ataque e isso deixa a defesa
mais vulnerável”, destacou.
“É bom enfrentar a Espanha
pela terceira vez num ano?”,
perguntou um repórter
italiano. “Atualmente, nunca
é bom enfrentar a Espanha. É
uma esquadra fortíssima,
dificílima de ser batida”,
respondeu francamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

TORNA SEM EFEITO O AVISO DE LICITAÇÃO PP 017/2013. O Município de Uauá-Ba, torna
público a quem possa interessar que fica sem efeito o aviso de licitação, na modalidade Pregão
Presencial nº 017/2013, publicado no dia 14/06/2013, no Diário Oficial do Município de Uauá,
Diário Oficial da União e em Jornal de Grande Circulação (Correio da Bahia), por identificar erro
no mesmo.
Uauá/BA, 25/06/2013
Pedro Morais Ribeiro – Pregoeiro.
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