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Nadal vence a segunda e
avança; brasileiros perdem

DA REDAÇÃO

OespanholRafaelNadalsegue
acumulando vitórias no saibro
em 2017. O jogador aprovei-
tou a boa fase e emendou o
segundo triunfo em Roland
Garros ontem, diante do ho-
landês Robin Haase, por in-
contestáveis 3 sets a 0, com
parciais de 6/1, 6/4 e 6/3, em
1h49min. O espanhol agora se
prepara para enfrentar o geor-
giano Nikoloz Basilashvili, pela
terceira rodada do torneio.

Mas, se para Nadal o dia foi
ótimo,obrasileiroThomazBel-
lucci terá esta quarta como um
dia para ser esquecido. Ele até
começou bem a partida contra
o francês Lucas Pouille, mas
não conseguiu manter a con-
sistência e viu o adversário fa-
zer 3 sets a 0, com parciais de

7/6 (7/5), 6/1 e 6/2, em 2
horas e 8 minutos.

Outro que caiu da segunda
rodada do Grand Slam francês
foi Rogério Dutra. Apesar do
esforço, o brasileiro não con-
seguiu segurar o saque do ca-
nadense Milos Raonic. Roge-
rinho foi bem, venceu a pri-
meira parcial, mas levou a vi-
rada:3setsa1,comparciaisde
4/6,6/2,6/3e6/4,em2horas
e 23 minutos.

Duplas
Nas duplas, Marcelo Demoli-
ner e Marcus Daniell caíram
para Ivan Dodig e o espanhol
Marcel Granollers por 2 sets a
0, com duplo 6/4. Já Marcelo
Melo e Lukasz Kubot venceram
os franceses Benneteau e Char-
dy por 2 sets a 1, parciais de
3/6, 6/2 e 6/3.

Eric Feferberg / AFP

Rafael Nadal capricha no saque em confronto com Robin Haase

NBA

Cavaliers e Warriors iniciam
série final hoje, na Califórnia

DA REDAÇÃO

O Cleveland Cavaliers e o Gol-
den State Warriors se enfren-
tamnafinaldaNBApelaterceira
vez seguida. A bola sobe hoje,
às 22h (da Bahia), na casa dos
Warriors, e será transmitida no
Brasil pela ESPN. O domínio das
duas equipes até chegar à final
foi tanto que as rodadas an-
teriores soaram como um mero
aquecimento até a decisão.

No caminho, os Cavs per-
deram só uma partida, diante
do Boston Celtics, na final da
conferência Leste. Do outro la-
do, o Golden State ‘varreu’ to-
dos os adversários na pós-tem-
porada. A disputa será em me-
lhor de sete partidas.

Nas últimas duas finais, cada
time levou um anel. Stephen
Curry e companhia venceram

em 2015, enquanto que os
Cavs, de LeBron, deram o troco
no ano passado. A decisão opõe
osdoismelhoreselencosdaliga.
Na temporada regular, os times
se enfrentaram duas vezes: um
triunfo para cada lado.

Reforçados
A derrota da temporada pas-
sada fez o Golden State se re-
forçar. E não foi qualquer jo-
gador que desembarcou em
Oakland, mas sim um dos me-
lhores atletas da Liga: Kevin
Durant. O elenco, que já era
estrelado, ficou ainda melhor.
Mas o próprio Durant já ex-
perimentou o poder de James,
em 2012, quando os dois se
encararam na final. Na oca-
sião, o Miami Heat, time de
Lebron, venceu o Oklahoma Ci-
ty Thunder por 4 a 1.

FUTEBOL FEMININO Baiana defende o PSG
em decisão toda francesa diante do Lyon

Formiga briga
por título na
Liga dos
Campeões
JULIANA LISBOA

P
ara os fãs da Liga dos
Campeões que não
aguentam esperar
até sábado para a de-
cisão entre Juventus e

Real Madrid, uma boa saída
pode ser assistir à final da ver-
são feminina do torneio, hoje,
às 15h45, com transmissão do
canal do YouTube da Uefa.

O duelo entre os franceses
Paris Saint-Germain e Lyon no
Cardiff City Stadium, no País de
Gales (mesmo local da final
masculina), vai decidir quem
fica com a taça.

Assim como a final entre os
homens, a feminina também
tem representante da Bahia:
se a Juventus conta com um
Daniel Alves inspirado, o PSG
apostafichasnameiaFormiga,
que busca seu primeiro título
da Champions na carreira.

Com 39 anos de idade e 20
de seleção brasileira, encerra-
dosnofimdoanopassadocom
direito à conquista do Torneio
Internacional de Manaus, Mi-
raíldes Mota coleciona títulos:

são duas medalhas de prata
olímpicas (em Pequim-2008 e
Atenas-2004), um vice-cam-
peonato na Copa do Mundo de
2007 e três de ouros nos Jogos
Pan-Americanos (em Toron-
to-2015, Rio-2007 e Santo Do-
mingo-2003).

AconquistadaLigadosCam-
peões – ao lado da atacante e
ex-colega de seleção Cristiane,
artilheira do PSG – seria a co-
roação para sua carreira e com-
bustível para uma possível es-
ticadinha nos gramados.

Formiga não tem jogado no
PSG na sua função original. A
meio-campista, conhecida pe-
la velocidade e resistência ina-
balável,estáatuandodeforma
mais recuada, e, por isso, não
deve premiar Cristiane com
passes na cara do gol. O que a
atacante lamenta.

“É que aqui a Fu tá jogando
numa posição que tecnica-
mente não é dela. Ela está jo-
gando de primeira volante, en-
tão acaba não podendo sair
pra armar essa bola pro ata-
que. É até um pouco ruim por-
que a Fu tem um passe muito

bom”, disse a goleadora ao
portal Dibradoras.

Final entre rivais
Ao lado de Cristiane, Formiga
tenta o primeiro título da com-
petição para o PSG, e mais: em
cima do Lyon. Os dois times
acirraram a rivalidade no ano
passado,quando o aequipe de
Paris foi eliminada na semi-

final da liga com goleada: 7 a
0 na ida e 1 a 0 na volta.

Na Copa da França, os times
voltaram a se encontrar e, des-
ta vez, o placar terminou em 1
a 1, com o Lyon levando a me-
lhor nos pênaltis. Cristiane ad-
mite que o rival está ‘engas-
gado’. “Acho que pro clube,
pras jogadoras, pra torcida, se-
ria maravilhoso a gente con-

seguir ganhar uma Champions
League jogando contra o
Lyon”, disse ele.

Mesmo com pouca visibili-
dade – a final masculina terá
transmissão até em cinemas –
e premiação bem menor – cer-
ca de R$ 900 mil, contra R$ 54
milhões – o jogo promete ser
igualmente emocionante e
exibir a nata do esporte.

TeamPics / PSG / Divulgação

No PSG, Formiga tem
atuado mais recuada

no meio-campo

250 mil
euros (ou R$ 900 mil) é a
premiação para a equipe
vencedora da Champions
League feminina. A
premiação masculina é bem
maior: 15 milhões de euros
(ou R$ 54 milhões)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - PA nº 220/2017 Objeto:
contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedos em ruas
no Distrito de Pau-a-Pique, Casa Nova-BA. Tipo: menor preço; abertura dia 16/06/2017
às 11:30 horas. Local para informações e retirada do edital: sede da prefeitura, fone:
(74) 3536-2264 - Anderson Nunes de Matos - CPL.

LEILÃO DE VEÍCULOS COELBA 01/AMN/17 DIA 03/06 às 9:00h
no Ed.SEDE – Av. Edgar Santos 300 Narandiba – Salvador-BA
16 Unos Mille 11,12,13,;03 Ford F4000G 06;06 Pick-up S10
10,11,12;08 pick-up GM Montana 12; 15 Uno Furgão 12,13;01
Hyundai; SantaFé (BLINDADO)09; sucata de Veiculos(Uno,Ranger,S10)
INF.(71)996128367/(75)991068279/www.paulocezarleiloes.com.br
Paulo Cezar Teixeira Leiloeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
CNPJ N: 14.197.586/0001-30

AVISO DE RETIFICAÇÃO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2017 - ERRATA.
Na publicação do dia 19/05/2017, referente ao Chamamento nº 001/2017, onde se lê na data da
abertura do Certame: “15/06/2017”. Leia-se: “19/06/2017, tendo em vista o feriado do dia 15/06/2017,
dia Corpus Christi. Roberval Henrique Ferreira - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

EDITAL DE LOTEAMENTO
Nilda Maria de Souza carvalho, Registradora Imobiliário
da Comarca de Rio Real, Estado da Bahia, na forma da
lei etc.
Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
mento ao disposto no artigo 19, § 3º, da Lei nº 6.766,
de 19-12-1979, que o proprietário, JOSÉ BRAZ DA
SILVA, depositou neste Serviço Registral, na Rua En-
genheiro Ademar Fontes, nº148, Centro, Rio Real/BA, o
projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua
propriedade, situado na Rua da Palmeira, nesta cidade,
Loteamento com a denominação de “SÃO JOSÉ”, com
uma área total de 133.716,10 m², compreendendo 337
lotes encerrando a área de 87.415,58m²; Áreas públicas
46.300,52m², conforme ato de aprovação da Prefeitu-
ra Municipal de Rio Real/BA, Decreto nº 32/2017, de
13/01/2017. As exigências, dispensas, proibições e
ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas
no memorial, ficarão fazendo parte integrante do regis-
tro e serão lançados no seu respectivo campo.
Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas
neste Registro, durante o expediente, dentro do prazo
de quinze dias, contados da terceira e última publicação
deste no jornal regional; e, não as havendo, será feito de
imediato o registro. Rio Real/BA, 18 de maio de 2017.

Nilda Maria de Souza Carvalho
Oficiala

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SALVADOR – SINDMETRO/BA

CNPJ N° 18.898.782/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUÁRIA

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR – SINDMETRO/BA, pelo presente Edital, em
atenção ao disposto na Portaria 326/2013 do MTE, no uso dos poderes que lhe outorga
o Estatuto Social da entidade, convoca todos os membros da categoria dos trabalhadores
das empresas de transporte rodoviário de passageiros da região metropolitana de Salvador
(municípios baianos de Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Ma-
dre de Deus, Mata do São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé,
Simões Filho e Vera Cruz) para participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se no dia 08 de junho de 2017, às 09:30 horas, em primeira convocação, ou às
10:00 h, em segunda convocação, na Rua Clemerson Dom R da Fonte, 134 – Vilas do
Atlântico, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-970, a fim de deliberarem sobre a seguinte
pauta: I – Proposição de alteração estatuária, deliberação e aprovação; Lauro de Freitas/
BA, 31 de maio de 2017. WALTER LUIZ LOPES FERREIRA – Presidente (CPF 493.949.084
– PIS/PASEP 120.82731.37-7).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017
A pregoeira realizará licitação em 13/06/2017 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da
Licitação: 670888. Para a contratação dos serviços de locação de estruturas para o Evento “São João 2017” no
Município de Amargosa. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia
do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira

AVISO DE CONVITE Nº 003/2017
A CPL, designada pelo Decreto nº. 043/2017, torna público a realização do CONVITE Nº 003/2017, visando à
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de produção geral dos Eventos “São João 2017
- Amor pelo forró” e “São Pedro 2017”, conforme as especificações constantes no edital e seus Anexos. . Data:
12 /06/2017. Horário: 15h00min. Informações Tel: (075) 3634-3977 ou e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br.
Leandro Leal da Anunciação / Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2017
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada através do Decreto nº 043, de 06 de abril de 2017, torna
público aos interessados que realizará às 09:00h horário de Brasília-DF, do dia 13 de junho de 2017, na sala da
Coordenadoria de Licitações, situada a Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, centro, Amargosa-Bahia, licitação
na modalidade acima citada, a qual será regida pela Lei Federal nº Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto nº
3555/2000, Lei Federal nº 8.078/1990(Código de Defesa do Consumidor), no Decreto nº 7.892/2013, Decreto
Municipal nº 353/2006 e 183/2013, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
legais correlatas e ainda legislação complementar e princípios gerais de direito, para Contratação de empresa
especializada no ramo de Tecnologia da Informação-TI, para prestação de serviços de Data Center, através de
cloud computing, de forma continuada, para hospedagem, armazenamento, processamento e provimento de
acesso a internet, com gestão e monitoramento do ambiente onde se encontra instalado, de sistemas aplicativos
de missão critica conforme quantitativo e demais especificações contidas no termo de referencia, parte integrante
do edital. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados gratuitamente no site www.amargosa.ba.io.org.br.
Amargosa/BA, 31 de maio de 2017. Gilmara Nascimento Ferreira, Coordenadora de Licitação.

FEDERAÇÃODOSSERVIDORESPÚBLICOSMUNICIPAISDOESTADODABAHIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/17

O Presidente da FESPUMEB – Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o estatuto social desta entidade, CONVOCA o Conselho
de Representantes (Diretoria da FESPUMEB + Presidente e dois delegados dos sindicatos filiados)
a FESPUMEB, para uma Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 16 de junho de 2017, às
09:00 horas em primeira convocação com 50% (cinquenta por cento) mais um dos sócios, ou às 10:00
horas em segunda e última convocação com qualquer número de membros presentes, no CENTRO
DESPORTIVO E CULTURAL SINDHOTÉIS, situado a Alameda Dilson Jatahy Fonseca, nº 226, Bairro: Stella
Maris, Salvador – Bahia, CEP 41.600-100, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Apreciação das prestações de contas do ano de 2014, 2015 e 2016;
2 – Filiação de novos sindicatos;
3 – O que ocorrer.

José Helio Borges da Silva Santana – Presidente da FESPUMED

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
CNPJ N: 14.126.254/0001-65

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 027.2017.PP. Abert. 13/06/17,as 10:00 horas. Objeto: Contratação de empresa para
a confecção e fornecimento de fardamentos para suprir as necessidades das secretarias deste município.
Inf. tel.75 3456 2113/2104. C. da Silva, Ba, 31/05/17. Eder M. de Carvalho - Pregoeiro Oficial.
Pregão Presencial nº. 028.2017.PP. Abert. 13/06/17,as 14:00 horas. Objeto: Contratação de empresa
para o fornecimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos
categorizados como leves, pesados e máquinas pertencentes à frota de veículos deste município. Inf.
tel.75 3456 2113/2104. C. da Silva, Bahia, 31/05/17. Eder M. de Carvalho - Pregoeiro Oficial.


