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FUTEBOL Na despedida de
Iniesta, Barcelona bate o Real
Sociedad

atarde.com.br/esportes

Divulgação

Nadadora baiana
chegou ao pódio
pela primeira vez
este ano na Copa

MARATONA AQUÁTICA

Ana Marcela conquista prata em Seichelles
e assume a liderança do Circuito Mundial

AURÉLIO LIMA

Ana Marcela saltou para a li-
derança da Copa do Mundo de
Maratonas Aquáticas, ao ga-
rantir, ontem, a medalha de
prata na segunda etapa do cir-
cuito. A prova de 10 km, dis-
putada nas Ilhas Seichelles, no
continente africano, teve como
nadadora mais rápida a ita-
liana Arianna Bridi.

Mas a decisão foi apertada,
com a Arianna completando
em 1h58min32s30, enquanto
a nadadora baiana cravou
1h58min32s60. Outra italia-
na, Martina de Memme, com-
pletou o pódio 1s10 depois,
entre as 26 mulheres.

Ana Marcela superou tam-
bém concorrentes de peso ao

título como a holandesa Sha-
ron Van Rouwendaal e a ita-
liana Rachele Bruni, campeã e
vice-campeã olímpicas. Ambas
ficaram com a sexta e a quinta
colocações, respectivamente.
Rachele completou a prova em
1h58min35s60, enquanto
Sharon fez em 1h58min36s.

“Queria muito este pódio e
ele veio. Missão dada, missão
cumprida”, brincou Ana Mar-
cela, avaliando ainda o grau de
dificuldade da prova.

“Foi uma prova muito dis-
putada do início ao fim, me
sentimuitobemnadandosem-
pre entre as primeiras, e de
quebra, com este resultado,
assumi a liderança do Circuito
de 10km (distância olímpica)
da Fina”, disse a baiana.

Agora, Ana Marcela soma 32
pontos no ranking e está em-
patadacomaalemãLeonieBeck
na liderança. A campeã olímpica
Sharon Van Rouwendaal segue
em terceiro com 30 pontos. A
gaúcha Viviane Jungblut termi-
nouaprovana7ªcolocação,com
o tempo de 1h58min37s.

Allan entre os 20
Nos 10 km de competição en-
tre os homens, a vitória foi do
nadador italiano Simone Ruf-
fino, mais rápido com o tempo
de 1h49min41s90. Ele chegou
seguidodepertopelobritânico
Jack Burnell, que deu a batida
de mão três segundos depois
do italiano.

O melhor brasileiro foi Dio-
go Villarinho, na 13ª colocação

geral e que completou o per-
curso 9s40 depois do vence-
dor. O baiano Allan do Carmo,
que se recupera de um pro-
blema de alergia, completou a
prova na 18ª colocação entre
os 26 atletas inscritos.

Allan anotou o tempo de
41s40 depois do italiano Si-
mone Ruffino. Outro brasilei-
ro, Fernando Ponte, comple-
tou logo após Allan, com
1h50min39s60.

Com o resultado, Ruffini,
que era o 3º colocado no Cir-
cuito Mundial, saltou para a
primeira colocação, agora com
36pontos.Allansegueentreos
trinta primeiros do ranking. A
próxima etapa da competição
será no dia 6 de junho, na ci-
dade portuguesa de Setúbal.

TÊNIS Espanhol bate Zverev e ucraniana supera Halep na final do Masters 1000 de
Roma; agora ambos seguem como favoritos ao título no saibro de Roland Garros

Campeões em Roma, Nadal e
Svitolina miram Roland Garros

ESTADÃO CONTEÚDO

E
specialista em quadras
desaibro,oespanholRa-
fael Nadal derrotou o
alemão Alexander Zve-
rev,ontem,epelaoitava

vez conquistou o título do Mas-
ters 1000 de Roma. O número 2
do ranking mundial fechou a de-
cisão contra o 3º colocado por 2
setsa1,comparciaisde6/1,1/6
e 6/3. Com isso, o espanhol re-
tomará a liderança do ranking
mundial do tênis, ultrapassando
osuíçoRogerFederernalistaque
será atualizada hoje.

Nadal manterá esse status
até o tradicional torneio de Ro-
land Garros, na França, Grand
Slam que começa na semana
que vem. Contra Zverev, foi o
32º título de Nadal em Masters
1000, um recorde, com dois de
vantagem para o sérvio Novak
Djokovic. Zverev foi campeão
em 2017, mas este ano Nadal
se impôs contra o alemão.

A última vitória do espanhol
em Roma tinha sido em 2013.
Já o alemão, que vinha de tí-
tulos em Munique e Madri, viu
ser interrompida a sua sequên-
cia de 14 vitórias no saibro.
Nadal venceu os quatro duelos
anteriores contra Zverev, mas
viu o alemão começar o duelo
melhor e obter uma quebra de
serviço logo no game inicial.

Mas ficou nisso. O alemão
passou a cometer muitos er-
ros, exibiu irritação com os
seus vacilos e o espanhol apro-
veitou. Conseguiu três quebras
de serviço em sequência e fe-
chou a parcial em 6/1.

Zverev reagiu no segundo
set. Nadal não conseguiu exi-
bir a sua costumeira intensi-
dade e falhou até mesmo em
longas trocas de bolas. O ale-
mão não desperdiçou a opor-
tunidade de reagir na final e
converteu break points no se-
gundo e quarto games, abrin-

do 5/0. O espanhol ainda evi-
tou o ‘pneu’, mas não impediu
que o alemão repetisse avan-
çasse no placar de 6/1, em-
patando o jogo.

Embalado, Zverev largou no
último set com uma quebra de
serviço. O alemão chegou a
abrir 3/1 e viu o jogo ser bre-
vemente paralisado no após o
quinto game, em função da
chuva. O duelo recomeçou e
parou novamente por cerca de
50 minutos devido à chuva.

No novo retorno, ao chegar
no sexto game, Nadal devol-
veu a quebra de serviço. Mos-
trando estar melhor adaptado
às condições da quadra, que
ficou mais pesada, o espanhol
fechou a final em 6/3.

Svitolina atropela
Já a ucraniana Elina Svitolina
desbancou o favoritismo da
número 1 do mundo Simona
Halep para ser campeã nova-
mente do torneio. Com direito
a um ‘pneu’, a ucraniana der-
rubou a romena por 2 sets a 0,
com parciais de 6/0 e 6/4.

Cabeça de chave número 4,
Svitolina resolveu a partida em
apenas 1h07min para come-
morar o bicampeonato. Foi o
terceiro título dela em 2018,
sendo o 12º na carreira da te-
nista de apenas 23 anos.

Apesar de ser ucraniana, a
4ª colocada do ranking mos-
trou mais uma vez se sentir em
casa em Roma. Curiosamente,
na decisão de 2017 ela tam-
bém havia derrotado Halep. E
como naquela final, a romena
voltou a ter problemas físicos
durante a decisão.

Sentindo dores nas costas,
Halep solicitou até a presença
de um médico no segundo set.
“Definitivamente, eu vou para
Roland Garros em alta”, fes-
tejou a campeã, referindo-se
aotradicional torneiodeGrand
Slam, disputado em Paris.

Fotos: Filippo Monteforte / AFP Photo

Nadal beija sua 32ª taça em torneios masters, um recorde Svitolina também beija seu troféu, o terceiro erguido em 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARREIRAS
EDITAL PARA CONHECIMENTO E TERCEIROS

Prazo de 10 dias
(Art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 76/1993) (Arts. 259, III, 256, II, 257 e do

CPC/2015) - (interessados incertos ou desconhecidos)
Processo nº 1125-61.2016.4.01.3303
Expropriante: VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
Expropriado: JOAQUIM JOSÉ DA SILVA, CPF: 030.528.855-53 E CARMESINA
ROSA DA SILVA, CPF: 729.800.875-72
Finalidade: Dar conhecimento a todos quantos o presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, perante este Juízo Federal, tramita os autos da Ação de
DESAPROPRIAÇÃO nº 1125-61.2016.4.01.3300, tendo por objeto de desapropriação
o imóvel rural de 0,50 ha da Fazenda VárzeaGrande, inscrita sob amatrícula R-1-2388,
situado nomunicípio de São Desidério – BA, para construção da Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, consoante certidão do Cartório do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas
daComarcadeSãoDesidério -BA, conformeconstadapetição inicial e documentosque
a acompanham. Tendo a expropriante oferecido e depositado a quantia de R$ 3.855,00
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais). Assim, o presente edital é expedido
em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 76/1993, para conhecimento dos
interessados e eventual impugnação de terceiros.
Sede do Juízo: Vara Única da Subseção Judiciária de Barreiras-BA, localizada
na Rua Aníbal Alves Barbosa, s/n, Centro, 5º andar - Fórum Tarcilo Vieira de
Melo, CEP: 47.800-163.
Barreiras - BA, 07 de maio de 2018.

GABRIELA MACEDO FERREIRA
Juíza Federal Subseção Judiciária de Barreiras-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 001/2018 - objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - TIPO 01 - NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL
DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROIN-
FÂNCIA, abertura as 08:30hs do dia 20/06/2018. O edital deverá ser retirado na sede da prefeitura no horário
das 08:00 as 13:00, no site www.itagimirim.ba.gov.br ou via e-mail no licitacoes@itagimirim.ba.gov.br. Josenei
Barbosa Silva Santos - Pregoeiro/Presidente da COPEL.

PREGÃO ELETRÔNICO - 007/2018 - SRP (nº. BB 719030) - objeto: Contratação de empresa para possível forne-
cimento de lixeira individual para coleta seletiva, com capacidade de 50L, com poste ELD em aço carbono, na cor
azul ciano, cesto e tampa injetáveis em polipropileno, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Abertura as 08:30hs do dia 31/05/2018; PREGÃO ELETRÔNICO - 008/2018
SRP (nº. BB 719010) - objeto: Aquisição de ar condicionado Split e janela por item, destinado ao atendimento
das necessidades das Secretarias Municipais. Abertura as 08:30hs do dia 04/06/2018; PREGÃO ELETRÔNICO
- 009/2018 SRP (nº. BB 718155) - objeto: Aquisição de material de limpeza, destinado ao atendimento das
necessidades das Secretarias Municipais - por Lote, Abertura as 08:30hs do dia 05/06/2018. REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2018 - Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DESTINADA AO ATENDI-
MENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, Abertura as 10:30hs do dia 31/05/2018. PRE-
GÃO PRESENCIAL 008/2018 - SRP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES CONDICIONADOS, NAS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS, Abertura as 14:30hs do dia 01/04/2018 Os editais poderão ser retirado nos site www.
itagimirim.ba.gov.br ou via e-mail no licitacoes@itagimirim.ba.gov.br. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

PREGÃO PRESENCIAL S004/2018

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia, torna publico que realizará Tomada de Preços nº 003/2018 no dia
05 de Junho de 2018 ás 10 horas, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA-
ÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO COM 16
CURRAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO-BA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME
CONVÊNIO Nº 573/2017, na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital. O edital estará à disposição através
do link: www.capimgrosso.ba.io.org.br/diarioOficial.Capim Grosso - BA, 17 de maio de 2018.CAROLINE LIMA DA
FONSECA.Presidente da CPL

O Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - Bahia, HOMOLOGA, o resultado do Pregão Presencial nº S004/2018
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, AR
CONDICIONADO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA-
RES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOMUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, COM RECURSOS DA PROPOSTA Nº 11390.971000/1170-01 DO MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE.Declaro HOMOLOGADA a empresa:LOTE 01-ST COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDI-
COS LTDA,CNPJ: 09.461.437/0001-05 R$ 11.400,00; LOTE 02 - JOANICE REIS RIOS - EPP,CNPJ: 06.370.558/0001-
45, R$ 10.400,00; LOTE 03 THIAGO RIOS OLIVEIRA - ME,CNPJ: 07.136.171/0001-91, R$ 2.500,00;LOTE 04: THIAGO
RIOS OLIVEIRA - ME,CNPJ: 07.136.171/0001-91,R$ 2.400,00. LOTE 05:COMPRECEL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
EIRELI - ME,CNPJ: 10.886.210/0001-82,R$ 33.500,00. Capim Grosso - BA, 02 de Abril de 2018.AITAN OLIVEIRA
GUIMARAES ROCHA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018/SRP
A pregoeira realizará licitação em 04/06/2018, ás 10h00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br. N° da Licitação: 719039. Para seleção das melhores propostas de preço, visando à
aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e similares a fim de atender às demandas das
secretarias municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes.
amargosa@gmail.com ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br.
Gilmara Nascimento Ferreira - Pregoeira.

EXTRATO DO EDITAL Nº 06/2018 DE CONVOCAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO 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 - substituto - no período 15/05/2018 a 28/05/2018 (dias
úteis) e processo seletivo simplificado nos dias 05/06/2018 a 08/06/2018,
conforme Edital Interno do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e
Sustentabilidade (CETENS), em Feira de Santana/BA, afixado no mesmo
e no endereço eletrônico http://www.ufrb.edu.br/concursos/. As informações
serão prestadas pela Gerência Técnica do CETENS. As inscrições serão
apenas presenciais e a taxa relativa à inscrição é de R$ 60,00 (sessenta
reais). Cruz das Almas, 18 de maio de 2018.

Silvio Luiz de Oliveira Soglia – Reitora

EXTRATO DE EDITAL Nº 06/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO


