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AQUI É ARAPUCA!
O cara joga com a camisa 5,
tradicionalmente reservada ao
componente mais recuado do
meio-campo do time. Ainda as-
sim, só o centroavante tem tan-
tos gols quanto ele e poucos se
apresentamtantasvezesnaárea
ofensiva para ameaçar rivais.
“Aqui é trabalho!”, explicaria
Muricy Ramalho sobreo curioso
caso de Willian Arão. Eu seria
mais específico: é arapuca!
Peraí... o truqueda camisa5

é velho, ou ninguém lembra
que Preto Casagrande tam-
bém a vestia mesmo tendo a
função de meia mais ofensivo
do Bahia na última boa cam-
panha tricolor na Série A do
Brasileiro, em 2001?
A manjada armadilha da

boa lábia em entrevistas tam-
bém é usada por Muricy: “Fa-
zer dupla de volantes é mais
fácil, porque os dois jogamum

do lado do outro e saem para
o ataque alternadamente”.
Não engana os mais atentos.
Não existe dupla. O Flamengo
joga no novo esquema damo-
da, o 4-1-4-1, com o colom-
biano Cuéllar mais recuado e
Arãocompondoalinhadefren-
te do meio-campo junto ao ar-
madorMancuelloeaospontas
Emerson e Marcelo Cirino.
Por mais que a artimanha

seja óbvia aos olhos de qual-
quer especialista, a postura do
ex-meia do Botafogo em cam-
po confunde. Questões de há-
bito impõem limitações diante
do novo e o comportamento
estratégico de Arão é, sim, ino-
vador. O atleta, que atua entre
a faixa direita e central do
meio-campo, participa pouco
da construção de jogo, função
geralmente destinada a quem
ocupa sua posição no campo.

Colegas de setor, Cuéllar e
Mancuello foramacionadosem
40oportunidadesduranteotra-
balhodeboladoFla(Cuéllarpor
23 vezes eMancuello, 17), que
teve60%depossenoclássicode
domingo, contra o Fluminense.
Já Arão recebeu a bola só 13

vezes (os números são referen-
tes apenas ao primeiro tempo,
já que logo no início da etapa
complementar a partida mu-
doudefiguracomasexpulsões,
uma para cada lado).
Issonãooimpediudeserpeça

crucialparaopromissorFlamen-

go, sob o comando de um Mu-
ricy Ramalho motivado para
realizar um trabalhoquede fato
faça a diferença em sua carreira
– marcada por muitos títulos
com times ‘quadradões’.

Arão na área
O jogador adentrou a área tri-
color oito vezes apenas nos 45
minutos iniciais, cinco delas
em lances de bola parada. Na
única em que conseguiu tocar
a redonda, mandou-a para a
rede no gol que abriu o placar
do triunfo por 2 a 1.
Nas outras três oportunida-

des, disparou seu veneno com
infiltrações durante trocas de
bola nas quais ele não par-
ticipou diretamente. Amais in-
teressante está desenhada no
infográficoao lado.Nametade
do primeiro tempo, o Fla mos-
trou sintonia ao trocar 16 pas-
ses seguidos em poucomenos
de um minuto de jogada.
A bola foi de pé em pé du-

rante 50 segundos sem que
Arão, destacado com a cor ver-
melha, a tocasse – além dele,
só o goleiro Paulo Victor, o
zagueiroCésarMartinseo cen-
troavante Guerrero não ha-
viam participado do lance até
então. O meia, ao invés de re-
cuar para buscar o jogo, acom-
panhava o vai-vémda bola en-
quanto preparava o bote que
poderia ter sido mortal.
No momento em que Cuél-

lar recebeu, livre, na interme-
diária ofensiva, Arão disparou
em direção ao gol. Porém, o
colombiano preferiu não arris-
car e virou o jogo para o lateral
direitoRodinei.Depois,o lance
seguiu até se perder em cru-
zamento falho de Cirino.
Paraaproveitaraindamaisa

incisividade de Willian Arão, o
Flamengo terá de combinar
melhor o gosto pela bola com
a ousadia para verticalizar o
jogomais vezes. Boa tarefapa-
ra o renovado Muricy.
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E
mplenaentrevista,o in-
terfone da casa de Rob-
son,doBahia,começaa
tocar insistentemente:
“Deixa eu atender, se-

não não para”, pede.
Ao levantar, porém, ele tira

o fone do gancho e larga lá,
pendurado pelo fio. “Não vai
atender, não?”, pergunta o re-
pórter. “Que nada... Isso aí é
gente do condomínio ligando
para falar dos gols de ontem e
pedir camisa”, responde o za-
gueiro. “É assim todo dia. Se o
time tá mal, ligam para dizer
que tem que melhorar. Se tá
bem, liga para elogiar e pedir
camisa. Já me acostumei”.
É assim a vida de jogador,

aindaqueadeumrecém-saído
da base, como é o caso de
Robson. Aos 22 anos, ele mar-
cou anteontem, sobre o Colo
Colo, os dois gols decisivos do
triunfo por 3 a 2: o último aos
49 minutos do 2º tempo.
A faceta é nova. Aqueles fo-

ram apenas o segundo e ter-
ceiro gols do defensor na car-
reira. Fato que, em parte, ex-
plica a comemoração efusiva
do último: o zagueiro correu
todo o campo, sem camisa e
semdestino,atéserderrubado
no chão pelos companheiros e
cair no choro.
“Primeiro que não sou mui-

to de fazer gol. Então, quando
faço, boto pra fora mesmo”,
conta. “Mas também pelo jo-
go.Agenteestavaganhandoe
tomou dois gols bestas no fi-
nal, um deles de pênalti, no
qual Jailson (de Freitas, árbi-
tro) foi errado, e ainda contra
mim... Se terminasse empa-
tado, iam colocar a culpa em
cima de mim. Fazendo o gol,
consegui extravasar”.
Sobre o erro do árbitro – na

repetição dá para ver que o
jogador do Colo Colo se atirou
na área –, Robson conta que
inicialmente não entendeu na-
da. “Pensei que ele tinha mar-
cado recuo porque toquei ape-

Joá Souza/ Ag. A TARDE

Robson posa em
aérea comum do
condomínio
onde mora

Tricolor aposta em
titulares na quinta
e deve iniciar nos
EUA com reservas

JULIANA LISBOA

O Bahia deve ter todos os ti-
tulares àdisposiçãoparaapar-
tida de quinta-feira contra o
Confiança, às 21h, na Fonte
Nova, já que apenas quatro
atletas devem viajar na às
5h50 da manhã para o amis-
tosonosEstadosUnidos.Ores-
tante do time embarca na sex-
ta-feira, no mesmo horário,
paraapreparaçãodo jogocon-
tra o Orlando City, sábado.
O diretor de futebol, Éder

Ferrari, não revelou quais atle-
tas vão primeiro,mas garantiu
que eles só viajarão porque
existemoutros trêsdisponíveis
para suas funções.
“Essa operação foi feita por

questão de logística e não vai
dividir a equipe em duas. Nos-
soelencoéreduzido,masaten-
de nossas demandas plena-
mente. Para o jogo contra o
Confiança devem entrar em
campo os jogadores que es-
tiverem em melhor forma fí-
sica”, justificouodirigente. Por
conta disso, Ferrari aposta que
o treinador Doriva comece o
amistoso com o Orlando City
com o time reserva.
“Imagino que, contra o Or-

lando City, o jogo deva come-
çar comos reservas,mas só vai
dar para confirmar quando
soubermos se tem algum jo-
gador lesionadooudograu de
desgaste dos atletas”.

Vistos regularizados
Ferrari também afirmou que
todos os jogadores do Bahia
estão com o visto em dia para
entrar nos Estados Unidos. Na
última sexta-feira, 16 atletas
do elenco viajaram para o Re-
cife com o departamento de
futebol para tirarem o visto.

DANIEL ALVES REITERA À
FIFA DESEJO DE VOLTAR

Em entrevista ao site da Fifa,
o lateral Daniel Alves, do
Barcelona, tornou a falar
sobre sua vontade de
encerrar a carreira no Bahia,
clube que o revelou. “Quero
ter uma passagem lá antes de
me aposentar, mas
aproveitando e os fazendo
aproveitar também. Quero ter
a certeza de que estarei em
forma para não causar uma
decepção”, disse ele, que, em
entrevista ao A TARDE em
2014, revelou desejo de
assumir cargo diretivo no
Tricolor após a aposentadoria

Dia de

nas na bola”, recorda. “Fiquei
nervoso porque parecia que
ele tinha apitado na má in-
tenção. Mas já tinha sido mar-
cadomesmo,entãonão iaper-
der tempo reclamando”.

Volta à titularidade
Robson temoutromotivopara
comemorar. Ele começou o
ano como titular, mas perdeu
a vagapara Éder nos três jogos
anteriores ao de domingo. O
zagueiro conta que aceitou
bem o banco. “Eu me avalio
bastante e não vejo que errei.
A defesa teve falhas, mas fo-
ram erros que no dia a dia dá
para corrigir”, conta. “Mas o
professor optou porme tirar, e
isso faz parte. Me motivou a

treinar mais. Respeito o Éder,
mas ali é cada um brigando
pelo seu espaço. Tive a chance
de voltar e joguei bem”.
Os gols, por sinal, saíramde

umdefeitoconfessodozaguei-
ro, que ele conta estar traba-
lhando para melhorar: “Ano
passado fomos muito cobra-
dos por tomar muitos gols de
cabeça e fazer poucos. Então
procurei aprimorar meu cabe-
ceio. Até porque não tenho es-
tatura avantajada (1,81 m),
então preciso me desdobrar
para compensar”, afirma.
“Nas férias treinei bastante is-
so e surtiu efeito”.
Robson é natural de Itagua-

çu, no Espírito Santo, mas vive
no Bahia desde os 14 anos.

“Na minha cidade eu jogava
apenas nos campeonatos do
município. Acabei descoberto
por um olheiro do Bahia, que
me trouxe para cá em 2009”,
conta. “Morei no alojamento
do clube até 2013, quando fui
jogar no Japão”.
“Fui com20anos. nunca ha-

via jogado como profissional.
Mas joguei pouco por lá, ape-
nas dois jogos. Porém, foi um
aprendizado de vida muito
grande”, lembra.
Robson voltou ontem pela

manhã para Salvador, junto
com o grupo. Hoje, pela tarde,
voltaaos treinosemPituaçupa-
ra o confronto de quinta-feira,
contra o Confiança, pela Copa
do Nordeste, na Fonte Nova.
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BAHIA Após os 2 gols em Ilhéus,
Robson tem segunda-feira típica
de artilheiro, com muito assédio

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 07 de Março de 2016, às 15h20min*. 2º LEILÃO: 11 de Março de 2016, às 15h20min**(horário de Brasília). Ana Claudia
Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE,
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ
n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Contrato Particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária, emissão de cédula
de crédito e outras avenças, datado de 06/04/2010, cujo Fiduciante é EDUARDO PEREIRA TORRES, CPF/MF sob o n° 770.163.434-72,
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 211.675,20 (duzentos e onze mil seiscentos e
setenta e cinco reais e vinte centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o “apartamento de n° 1004 da porta e 464263-5 de
Inscrição Municipal, Bloco 150 A, do “EDIFÍCIO VIVENDA DOS LÍRIOS”, integrante do “CONDOMÍNIO POMAR DO CABULA”, situado
à Rua Silveira Martins, no Subdistrito de S. Caetano, desta capital, melhor descrito na matrícula nº 65.626 3° CRI de Salvador/BA”.
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra”. Caso não haja licitante em primeiro
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 116.032,40 (cento
e dezesseis mil trinta e dois reais e quarenta centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no
escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.
br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016
Período de Inscrição: 24 a 26 de fevereiro de 2016, das 09h às 17h. Objeto: Con-
tratação de pessoal por tempo determinado para estruturação do processo de
regularização fundiária nos municípios que compõem o CDS JACUÍPE. O Edital
completo estará à disposição dos interessados na sede do CDS Jacuípe – Rua
Manoel Gonçalves, 45 – Centro – Pintadas-Bahia. Informações das 08:00 as
17:00. Contato (75) 3693-2403. Pintadas-Bahia, 22/02/2016 - ELIEZER COSTA
DE OLIVEIRA-Presidente do Consórcio.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUIPE

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A comissão de constituição da Forte Saúde - Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde e de
Apoio, convoca a população em geral para a Assembléia Geral de Constituição a realizar-se na Rua
Frederico Simões, 153, Empresarial Orlando Gomes, Sala 608, Caminho das Árvores, Salvador/BA. CEP.:
41.820-774, no dia 03/03/2015, às 08:00 horas em primeira convocação, às 08:30 horas em segunda
convocação e as 09:00 horas em última convocação, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I -
Constituição da Cooperativa; II - Aprovação do Estatuto Social; III - Eleição dos componentes do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. IV - Demais assuntos.

Salvador, 22 de fevereiro de 2016
Elmo Lemos

Presidente da comissão de constituição

FUNDOMUNICIPAL DEMUQUÉMDO SÃO FRANCISCO
CNPJ: 10.489.279/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - FMS. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo
minivan capacidade mínima de 07 passageiros. TIPO: Menor Preço. DATA: 04/03/2016, às 09:00hs, na
Sala de Licitações. Edital disponível na Prefeitura Municipal, sito à Praça Jaime Oliveira do Amor, s/nº -
Centro, de 2ª à 6ª feira, das 08:00 às 17:00hs, fone: (77) 3652-1098. Gelson Nascimento da Silva –
Pregoeiro.

EXTRATODOEDITALNº03/2016DECONVOCAÇÃOPARACONTRATAÇÃO
DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO - O Reitor da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições, torna público
para conhecimento dos interessados a abertura de inscrições para o processo
seletivo de contratação de docente por tempo determinado – professor
temporário - no período 22 de fevereiro de 2016 a 18 de março de 2016
(dias úteis) e processo seletivo simplificado a partir do dia 23 e 24 de março de
2016, conforme Edital Interno do Centro de Ciências da Saúde/CCS, afixado
no mesmo e no endereço eletrônico http://www.ufrb.edu.br/concursos/. As
informações serão prestadas pela Gerência Técnica do CCS. As inscrições
serão apenas presenciais e a taxa relativa à inscrição é de R$ 60,00 (sessenta
reais). Cruz das Almas, 22 de fevereiro de 2016.

Silvio Luiz de Oliveira Soglia – Reitor

EXTRATO DE EDITAL Nº 03/2016

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Ministério da
Educação


