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São Bento tenta classificação
para final na Cidade Operária
JONNY FIGUEIREDO

O time do São Bento garantiu a
sua classificação para a semifinal
do Campeonato da Cidade
Operária, categoria Cinquentão.
Dono de uma excelente
campanha, dos 6 jogos que
disputou venceu cinco e perdeu
apenas um, o São Bento garantiu
a vaga depois de empatar em 2 a
2 com o Cidade Olímpica, na fase
do “mata-mata”.
O time foi formado para jogar
apenas jogos amistosos, mas
desde 2018 a diretoria comandada
por Raimundo Martins Melo
(Pelé), decidiu disputar o
campeonato. Ano passado, a
equipe ficou no “mata-mata”. Este

São Bento enfrenta Furação pela semifinal do Campeonato da CO

ano, a diretoria conseguiu formar
um forte time, reunindo jogadores
experientes com passagens por
times profissionais, como Moacir
e Edinho (ex-Moto Club).
O São Bento enfrenta neste
domingo (24), às 10h, no campo
do Kennedy, o time do Furação,
focado na classificação para a
grande decisão. Por ter feito
melhor campanha, a equipe
sambentuense precisa apenas de
um empate para ir à final e brigar
pelo seu primeiro título oficial.
O técnico Zequinha já definiu a
equipe do São Bento e entrará em
campo com a seguinte formação:
Robson, Moacir, Edinho, Serjao e
Vagner; Gilmar, Evandro, Precoci
e Fininho; Fontinele e Baú.

Davi Hermes é destaque nas Paralimpíadas Escolares 2019
Mais duas medalhas de ouro
para a coleção. Foi dessa
maneira que o nadador
maranhense Davi Hermes se
despediu das Paralimpíadas
Escolares 2019, evento nacional
realizado no CTParalímpico,
em São Paulo, durante essa
semana. Considerado um
dos principais talentos do
paradesporto brasileiro, Davi,
que é patrocinado pelo Grupo
Mateus e pelo governo do
Maranhão por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte, brilhou
nas Paralimpíadas e sagrou-se
campeão nas provas dos 100m
livre e nos 100m borboleta.
Com essas novas conquistas,
Davi Hermes agora
contabiliza cinco medalhas
nas Paralimpíadas Escolares
somando todas as três edições
que participou. Nas edições de
2016 e 2017 das Paralimpíadas,
Davi disputou as provas de
natação na Classe S14 e, mesmo
assim, foi bronze nos 100m
costas em 2016, ouro nos 50m
borboleta e bronze nos em 2017.
Em 2019, o maranhense
competiu na Classe Down
(específica para os atletas
com esse comprometimento),
novidade desta edição das
Paralimpíadas Escolares. Com
mais essas duas medalhas de
ouro no peito e tendo sido o

Davi Hermes brilha e fatura dois ouros para o Maranhão

escolhido para ser o portabandeira do Maranhão na
abertura da competição pela
primeira vez, Davi Hermes é
agora só alegria.
“As Paralimpíadas Escolares
foram muito emocionantes para
mim. Fiquei muito feliz porque
fui porta-bandeira do Maranhão.
Também porque consegui ouro
nas duas provas que gosto de
nadar, os 100m livre e os 100m
borboleta”, comentou o nadador
maranhense.

EXCELENTES
RESULTADOS
Com mais essas duas medalhas
de ouro, Davi Hermes fechou
seu calendário de competições
do mês de novembro de forma
bastante positiva. Na semana
passada, o maranhense já havia
sido destaque no Campeonato
Brasileiro de Natação,
competição promovida pela
Confederação Brasileira de
Natação de Desportos para
Deficientes Intelectuais (CBDI).

Na ocasião, o garoto de 16 anos
garantiu quatro medalhas, sendo
uma de ouro (50m borboleta),
duas pratas (50m livre e 100m
borboleta) e um bronze (100m
livre).
Desde que se sagrou campeão
mundial de natação para
Síndrome de Down em 2018,
Davi Hermes tem obtido
resultados expressivos. Em
junho deste ano, o maranhense
brilhou no X Jogos Aquáticos
do Ceará da Paranatação onde
levou três medalhas: ouro nos
50m livre com direito a recorde
Pan-Americano Junior, prata nos
100m borboleta e bronze nos
100m livre.
No mesmo mês, Davi foi muito
bem no Meeting Brasileiro de
Natação em São Paulo. Subiu
no lugar mais alto do pódio
nas provas dos 50m e 100m
borboleta, além de ficar na
segunda colocação nos 50m
livre.
Como preparação para a disputa
do Campeonato Brasileiro de
Natação, o nadador do Maranhão
competiu no Trisome Games das
Américas, competição realizada
em agosto, no México. Na
ocasião, Davi Hermes garantiu
duas medalhas de prata: uma no
revezamento 4x100m medley
misto e outra no revezamento
4x50m medley masculino.

Taça Maranhão Futebol 7
prossegue neste fim de
semana
haverá os últimos quatro
jogos da primeira fase da Taça
Maranhão Sub-8. Pela manhã, a
partir das 7h45, tem Juventude/
Rosa de Saron x Cruzeiro SLZ
e, na sequência, às 8h30, tem
Flamengo x Meninos de Ouro/
AABB. Às 16h30 o Grêmio
Maranhense enfrentará a Ponte
Preta e, às 17h10, o Society Club
Calhau tentará manter os 100% de
aproveitamento contra o Grêmio
Vinhais.

OUTROS JOGOS
Além dos jogos da categoria Sub8, o fim de semana ainda reserva
muito futebol 7 em São Luís.
As disputas da Taça Maranhão

TOMADA DE PREÇO 007/2019. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º
010/2018 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Tomada
de Preço, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Milagres do
Maranhão-MA, no dia 12 de Dezembro de 2019, às 08h30min
(horário de Brasília), sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres
- MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala
da Comissão de Licitação. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98552-5954, das 08:00 as
12:00hs. Milagres do Maranhão – MA, 18 de Novembro de 2019.
Domingos Alves dos Reis Neto – Pregoeiro Municipal.
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 011/2019.
AVISO DE REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO. O Pregoeiro da
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, torna público para o
conhecimento dos interessados o REAGENDAMENTO da sessão da
Tomada de Preços N.° 011/2019, sob o regime de Empreitada por preço
global, do tipo menor preço global, que ocorreria no dia 21 de outubro de
2019 às 16h00min (Dezesseis horas), para o dia 10 de dezembro de 2019
as 16h30min (Dezesseis horas e trinta minutos) na Sala de sessões da
Comissão de Licitações localizada na Av.Elias Haikel, s/n, CEP 65.370000, Centro – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através
de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Av.Elias Haikel, s/n,
CEP 65.370-000, Centro – MA.
Pindaré-Mirim/MA, 22 de Novembro de 2019.
FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – MA

Sub-8

O fim de semana será agitado para
a garotada da categoria Sub-8 que
está disputado a Taça Maranhão
de Base de Futebol 7. A rodada
deste sábado (23) e domingo
(24), definirá as equipes que se
classificarão para a fase de matamatas
No sábado, serão realizadas duas
partidas desta categoria: às 8h,
haverá o duelo entre Palmeirinha
e Meninos de Ouro/SRT no
Clube da Bola, em partida válida
pelo Grupo C. Às 16h, no A&D
Eventos, o Afasca tentará manter a
invencibilidade diante do Craques
da Veneza.
No domingo, no A&D Eventos,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO-REPETIÇÃO

Rodada vai definir o futuro de equipes na Taça Maranhão
de Base continua em outras três
categorias a partir desta sexta-feira
(22): Sub-6, Sub-10 e Sub-12.
A Arena Calhau recebe quatro
partidas do torneio Sub-6 a partir

das 19h: Grêmio Maranhense
x Cruzeiro, Juventude/Rosa de
Saron x Grêmio Ribamarense,
Aurora x Santos e Meninos de
Ouro x Grêmio Vinhais.

MATRÍCULAS ABERTAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019
INTERESSADO: Município de Timon/MA, por meio da Coordenação Geral de Controle de Licitações.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de veículos/viaturas
0 (zero) km para Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito-DMTRANS, para atendimento das necessidades
dos órgãos elencados, de acordo com as condições e especificações no anexo I do edital.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço.
DATA DA SESSÃO: 05/12/2019, às 08h30min (oito horas e
trinta minutos), na sala da Licitação da Prefeitura Municipal de
Timon, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA.
INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle das Licitações, Sediada no Prédio da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA. licitação@
timon.ma.gov.br PREGOEIRA: Suely Miranda

VENDO
UMA MÁQUINA DE LAVAR MARCA
BRASTEMP 12 KILOS. VALOR 700,00
TRATAR 98738-5960

