
Prefeitura Municipal 
de Sirnc's-Pl 

"I*StSOI CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - P1 
AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SiMÕES - P1, através da CPL, torna público, que realizará licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 00812020, do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLOBLAL), em 29/07/2020, ás 09:00K, 
tendo como objeto a Prestação de serviços de construção de espaço multievento. 
RECURSO: Orçamento Gerai-CODEVASF. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura 
na Rua João Raimundo de Oliveira. sn. centro. VALOR: R$ 248.234,00. TEL::89-
34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1. através da CPL. torna público, que realizará licitação. 
na  modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 009/2020, do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLOBLAL), em 0310812020, ás 09:00k 
tendo como objeto a Prestação de serviços de construção de progem molhada. 
RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João 
Raimundo de Oliveira, s/n, centro. VALOR: R$ 316.417,26. TEL::89-34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1, através da CPL, torna público,.que realizará licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 01012020, do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLOBLAL), em 03/08)2020, ás 11:00h. 
tendo como objeto a Prestação de serviços de reforma e implaniação de rede de 
esgotamento sanitário. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Disponível na sede da 
Prefeitura na Rua João Raimundo de Oliveir& s/n, centro. VALOR: R$ 142.782,24. 
TEL::89-34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1. através da CPL. torna público, que realizará licitação. 
na  modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 011/2020, do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLOBLAL), em 06/08/2020. ás 09:00h. 
tendo corno objeto a Prestação de serviços de implantação de sistema fotovoltáico. 
RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João 
Raimundo de Oliveira, s/n. centro. VALOR: R$ 2.245.523,75. TE1,::89-34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES P1. através da CPL, torna público, que realizará licitação, 
na modalidade CONCORRÊNCIA n. 002/2020. do tipo MENOR PREÇO E 
ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA. GLOBLAL). em 13f08i2020, ás 09:00k 
tendo como objeto a Prestação de serviços de pavimentação. RECURSO: Orçamento 
Geral. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João Raimundo de Oliveira, s.n, 
centro. VALOR: R$ 50.871,42, TEL::89-3456 1434. 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1, através da CPL, torna púbiico, que realizará Iicitaçãn, 
na modalidiiit' PREGÃO PRESENCIAL a. 01612020. do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM E ADJUDICAÇÃO POR ITEM. em 24,'07/2020, ás 11:30h, tendo como objeto a 
prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos. RECURSO: Orçamento 
Geral. VALOR: R$ 510.00400. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João 
Raímundo de Oliveira, s/n, centro. TEL:89-34561 434  

SmnÕes (P1). 13 de julho de 2020. 

João Mairton Aive de Sousa 
Presidente da CPL 
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SIMOEs PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

GABINETE 00 PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - P1 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MtJNcÍPlO DE SIMÕES - P1, através da CPL, torna público, que realiza-
rá licitação, na modalidade IOMADA DE PREÇOS n. 008/2020, do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLO-
HLAL), em 29/07/2020, ás 09:OOh, tendo como objeto a Prestação de serviços 
de construção de espaço multievento. RECURSO: Orçamento Geral-
CODEVASF. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João Rai-
mundo de Oliveira, s/n, centro. VALOR: R$ 248.234,00. TEL::89-34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - 111, através da CPL, torna público, que realiza-
rã licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS n 009/2020, do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA 010- 
P 	L), em 03/08/2020, ás 09:00h, tendo como objeto a Prestação de serviços 

astrução de passagem molhada. RECURSO: orçamento Geral. EDITAL: 
Disponível na sede da Prefeitura na Rua João Raimundo de Oliveira, s/n, cen-
tro. VALOR: R$ 316.417,26. 1E1::89-34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1, através da CPI., torna público, que realiza-
rá licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 010/2020, do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLO-
BLAL), em 03/08/2020, ás li :(X)h, tendo como objeto a Prestação de serviços 
de reforma e implantação de rede de esgotamento sanitário. RECURSO: Or-
çamento Geral. EDITAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João Rai-
mundo de Oliveira, s/n, centro. VALOR: R$ 142782,24. TEL::89-3456 1434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1, através da CPL, torna público, que realiza-
rá licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 01112020, do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREETADA GLO-
RIA.), em 06/08/2020, ás 09:OOh, tendo como objeto a Prestação de serviços 
de implantação de sistema fotovoit/deo. RECURSO: Orçamento Geral. EDI-
TAL Disponível na sede da Prelèitura na Rua João Raïmundo de Oliveira, 
sln, centro. VALOR: R$ 2.245.523,75. TEL::89-34561434 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES — P1, através da CPL, torna público, que realiza- 
itação, na modalidade CONCORRENCIA o 002/2020, do tipo MENOR 

i.ÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREEI'AI)A GI.OBLAI.), em 
13/0812020, ás 09:00h, tendo como objeto a Prestação de serviços de pavi-
incutaçilo RECURSO: Orçamento Geral. EDITA!,: Disponível nu *dc da 
Prefeitura na Rua João Raimundo de Oliveira, s/n, centro. VALOR: R$ 
50.871,42. TEL::89-34561434. 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1, através da CPL, torna público, que realiza-
rá licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 016t2020, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 
24/0712020, ás 11:30h, tendo como objeto a prestação de serviços de locação 
de máquinas e equipamentos. RECURSO: Orçamento Geral. VALOR: R$ 
510.002,00. EI)IlAL: Disponível na sede da Prefeitura na Rua João Raimun-
do de Oliveira, s/n, centro. TEL:89-3456 1434  

Simões (111), 13 de julho de 2020. 

João Mairton Alves de Sousa 
Presidente da CPL 

PORTARIA Nl 058/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES - el. no uso de-- atribuições letais e nos termos do a,t. 110. Ii de 
te, OrEãnrta Municipal, e 

CONSIDERANDO a sançao e p,omoltaçdo da Lei n' 14.011/2010. co,,treoda Corno te, Aldir Ul.nC. doe 
trata de ações enrergenCiaisase,enr dese,,yolv,slas pelos entes federativos e destinado ao seta, cultural a 
serem adotadas durante o petrodo de calam,dade pobl,ca. 

CONSIDERANDO que n d,'sr'r,oulareir'r,to rias aç0e ptroist., na lei ,,0 14.017/2020 çsnlo consoladas 
de I--  de,se,,t,utliadas. niedianre rrarrsfe,êncla vUlu,,tlda da Unilo aos Estados. Município e 0151,110 
Feocial. 

RESOLVE: 

Att. le- NO,,,ar o Si. ANTONIO HUGO FERNANDES JUNIOR. ,r,ss.,,ia rio CPF ir' 023.623.943.01 tara 
eae,Cer o largo CO, (amOlOu de Dr,eçlo e fluoes,nsornpnto Superiot - DAS - 04, loIsdo na Secreta,ia 
Municipal de Cultura 

Art. 21.Cooi ua,np.ltnc,a ti,ra,,r.ei,aapa,ri, de 01 do julho ds' 2020. 

ArO. 3..A presente Portar,, outra em orgoe nesta 00,3 e-~ d,sposiç0o em contrario 

R..tut,.-u.. 	Publiqo.-.. 	• 	Crsrnrpta-o.. 

Simões ric. Ot de mirro de 2010. 

José w RWN~V LHO 

rao2o 

tdIr. l.r..r.r.,I,,a.OrSkId.1t4..ah, 
lo.MlaW»m,*3a0.Orl. ticqøt. .Ieq 

CH,ISShflh/fl, 
tori./Ç.r(fllrl%O 5434 

EXTRATO DE CONTRATO 

t.r,000nrr Arlrr,rnmnirat,sr, n" I)4/r2I%21) 

Posmoql,,mmmr, 1S,qt.II20r2020 

CONTRATANTE, 'eePrnlrr,. Mrmielpal rio Slroptsoio ManAr,- ri. cNrJ n o0.555.9i12 (11101-
Ia. 

(O*dIRAiAI)A: r MIrLO& I.c:l)SiA 111)Ã(NI'J 2õ.IliI.l.R.I6.IIIRII-ti. 

(1IJF.TC), Eitnmnirrrç&i rls• rrtnpecror puni t,tmes,imvmnirr rio Mr-,Irsrrtns'nhrts Mrrnitrirlrsirus. Itonr 

airrt,rlc, as ncss.,s.rtrlorleo Ir, rnonsclprrt rIs- Str,tptirrot Mrndcrwl'I. cnn ti,ti,tr tabrla ab.-oo: 

I)anonçdo I)runagrmn, Qumnidade 

(sarpeltrs) 

VaIrne total 

III 

112 

'  SuIí,rir, do /.rncr, 

jtrerinrvl,na 

Mi latg 

Ir 1415 

11.41111 srrto. 

1.18111 rrapu. 

lOt ..trlHl.Itll 

lC 	.1.511.131 

HrrInioirimrr4oinsr 41011115 S.(rItIl rr9o.. 55 29.880,00 

ItrE.i 113 39.2311,00 

sr,rlr,, R3 39.23(400 firais, s' ,o,sror, 1 do.rot,rm. o t,rirt,r 

Valulosle: rrtd SI, 1 22021). 

f3rJ 1 1)11 RE((JRSL i1)Ni 9: EI'M Rr'orilsi l'oqrrii,. FMS. ,'s,Otrnr. rs'sniçro 

Sonplruirr Mundus. IPri rio rol6,, riu 211211 

Ileil do Ar3Ú jrt Morar. PC 
PrçI'rqtri Olunir.rp.rl 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 
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Piçivai P 

'15001,511 - na MIINIS'ieeir. ati tt,i ',t,,lt;,'I 
.551541 falI 1 ti;rt,s( lo 

11 sautaiciprrr  
qoa sasiraat, uccaaçlsr. ,saslnri*bdul'. 't,aM,Ifa  	°-.' — 

dentre '01511 1-. Ofrif'rlI( ução  IStO 10
'
11 ,F5;j'lui:il .551,5 

Ioc,aoI.t, no U,,107;211,20, 0  Cgeohtotu,r., sente. -hie;,',isass.di,, dl 
do atonIa. a .rnplia5l*. .5 ,akcheOar —4—,VOsiaiã 05 

c°r cimo' el.C5tRSa) siI'4*mrual. ana-Ct)lrI,5O'l' 1 liit.st -  fIra 
0clioRa1ri1taas( dias' .15 - «tOstas rir, ss. ftti.Iai'rl 

l,tsettuada rIos, fel), luas -olha do tira, 

al.0er'".   

PrcTitura MncpI 
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CPL 

SEPIA 

esn54el 1—11 1I11 ,55t -r. 

0055 ueonroçlo 

,lsoaã005euvudaa soa',,.  StollcsrIOir 
duaccrmO.aaueasfuroloi. macaol 

ncosue'rrutrrrtdivarrnciior,revaae.Iaarardesce.00.o,.,rn s000,;,t's, 
io.nmaIrae,s'o.snn,Cw*ol.s1.a.tsrstea.fl nael',rntcs.rOos'e,arOVetnr 
55 a SIa.'.iu.swenoqsaáraaes,a.a.'InaasO,Inls..osaas..,onss.evs nas 
raasar, e.naal5nn,al.resanI.ea.eaee8.aa.oan.a..'.a.,aal.rnv0r 
ensstulosul Pneu airoso,, as stoaf 9V ou raspara. «r  saisses astuto O.'. 
a050qgOenluO,.5f. a.ni5*tet'adeilaan,agsrrsnlsfn,ad.er.rlãrin ctsno. 
uaoe.lI8.fsgia,.al.5..,scet...sc.taser,45.ttecse 14iOa.Os5s,,a'Oq e<e 
rato. é. cosatmTnç,Au te meseta cuoeoeaazaoa vota ratona,. Esissaac 
ooseasçge tal rr  cossanaa saotmsas etas eosRs.'Sraootcre 101 csararsruas1a 
onntr-rlu .ceoasclesaorlerkeaooea.aio't ,ntsuoetaxsea.st..tsRl ItOIl 10.5 
lasusm sota asIc.. roer tal, es,.. sela 5.000w>. aos maca., .s.ana aa 
ieta,tnaloa.orc.sarasaecaslticroopr,.ut..npc.alqns usnosrafstrçaa 
dO sk5am,.Ic.p*5,talmba..er.e,laIId.0tas6Ssesrar 

IOc.a.,s'a.o0mc.,,a.1stC5l0O ,teOdastirm.oc.aa.c.s,,ma 
.e-.8,nolaOealt.,mleotã..rssec.m 
il8.e.eamasasIOnrlafaot..snSeiOI5s.,e me.0w.to,c.*ncoaa.te ei 
;,*.l.flaes*.5lá. aeteAOs.Mla05arasrdaulla;sanf 100 

lu505*0sI55.Ptl itlaã.,sa.2tui 

eae.vs,errIls OIct,ICae,si, «ar, 5155015 ri 
5V150 Ir t.lranM,Ào 

o Merltr.,rrr Ira; Srsl(tCu '1 ,00,.,la s1'l.. terna uaslOus,. ,n. ,ostr.an 
a ,ivausl,aolr lsaM.Mrn tal, r'ça.çes e. aolr.'0020, 5,  um. riu, 

11015 r000aa 1 sIaulOrK.sÇÀa u,laIa.,1 OIMCOf-l'.'i .551.5 et.aritt.,,Lt. 
.,.2*Sr'ciar.tono,rIar an000,000ts,oi. ,f's,u.sOaste.ss'i.çe.aou-ace 
0000,, .50 nn)afo rooltiasIrvar. tiu;cr'IeraO. rtroorvos,uerlt.stealapu'.usr 
S,fair 54. ulstpooisnlms,sle 0< f1aars torta lotO Rain,aad.rtieisttoina 

asma feti Lis Iii ora cssuu Ir; ss.aou.IGa 

ÕMOtafCiftOr liS SI M5tES 51 iona' aa,i'i., lerIa lali,tc,,.Oaa ia,l,a,ã 
ia,asçãu ia ,osialui.ao tlIM.a,l1.5 01 101,5005  r. ,OIDOtli. 00 55' 005. 
.40,5 PK1,(O o 05115010 eçIbu i,LirIIAt. iI3ii'OVO,,di,s e.L'lIrl si-; 
eaeOStlOsaON,s*leaOlar Irada lseaaoa,cl.'it'anaa4aa ,la,oalfoasleean. 
aoflads 550*000 rnaO,s,I, laK1.ltll'.ai lO-s,eianssularc,l is rui 
.slnois,o.u,uamn.lo;ooia Oo,l.a,.K.utrn,s,asro,r,a..so, 1,05005 
50,0 liS M-';7,26 TV, €0-tdSi,1014 

OMI,-tatcli'lraOv.laMÔks 0,. ,oer*J.CPI.,oan,ralO.l,o. ,tsrlssa* 
lste4v ro,,sr,ulol.rro tiit.IOI1A tIa; nlipçir. Ir Ou0002l, 0v P, ias,  
05,51 enidba o AllOs;laic.sç'?uru uisslai.St ,t.Mu'naiisrufua «:LilIai.iLi. 
— irirnil500s, a, li Oser, inl4a las,,., abano. l'in,00Sa. te morso iSco' 
mano. east,SsVcIsrJrn.,k,5,eitoen,saonorr,tkls,  urM'lrf,aO iOtau,n,Oe 
(lotaS 511101 taitaa.ivaatn.,ejsas  1n,t.as,,,, iea,anloltars,aia.tis 
ialisret. aO. «055.1 s.su.,,ro rss ust.ruoJs calu,.ou.raosuars 

nu Ma'Nlcaa'ei lua; slnJÔk', 01, ,,rs.*OaCu'l. mm,S..um.,,,se,r.ua.aS 
sonO', na lo,.aalld.4e u51545fa1, 	«'ilIiÇrIC a, 010001, da upa Mli. 

,'aste u'Of:Çua e al010car1,oçhuo uasa050;. 5-MeCO; 0500 ou volto .1. 
es ae,taCalãa. la Cheia, suidvaarsa rtiia'r,Proac'a ao ,aao<iadi ar. 
rr,rt,auls a. e.aaa,a,. hloe-oietioci K1,5,ltOiiortsr,n.n,,. 141,0 t.lOO 51, 
randrarani e .o.Seâ Pmloauaa e. Oca laia 5S*,erunid,r .50 (alito,, do. .mOo 
5.51000115 t.t'atctOO,'s 'l'0l.--l'sria,5IiI5.n 

lo rdi,t(ntti'laa foI- 0151055 PL .n.ae,O. cii, Isa umOO,l,e.. sea;,,t.O,., 
tsa*ala. ,s nasl,loa.J, 5050CoaeuqtNç'lu e. 0012020 &.,,, 101,5..te 
mcci,. t. ualau'uacurlaiu 0l.Ot).st. lfltOlIEal,5lu,5. til 0155.50 005 
00155005.5, ;e).uedr, laadaa,orua ,+050 1 05015,1,,  Ia au'.oinLepi,V,ans. 

iesS,. liii, 554'. ,ano,.e.ecrsla*I cari.',i ls.r,s.eool... .eando asilo,-
tina mil.. loa., iusl,o.a.t,, .11 iO,lOsa, aol salas. 555.110 te 
21,1 ,O,-.OItetuOI. 

r,M5;5,llO5'tt,fir stsuRs;r 	III .nos', lavra l.',o-srritls,'.q,, sot'Ie, 
r,resOo.lsaa,ratø's'k'etsOÃnrflt.stlaci.Sl u,.0ç'rrto.diva,.rri.. 
ulan russo loro liSto a Iai;I<CAçÂrr Cio  

rqs,pittorn vIa 0h01) i'uaanlrrl' ('01) 5,511111 os rill.;-rr.n 1.111. 
0,11 ln;,,ri1'd a .uln Os l'ntraos li, Os, SaIr lsleelnl.,i; rli,orr, 
alor;, 

.l,,asM,ol,n rairenar Sal,, 
i'tea,arstt' Is ci'u. 

O galeim Munileagon è um dos oeterarsos da finte frente a renovação 

Os dois 
Jo,; I101IlvO 1;l050çurv dci vo:umnca oupoorua do .Orq;l nor rriturtdu 'lautO m,;sda, orou me ch.,i"ovvr' II 

.15'C rio de °'Iio o tEria o.ds ;.,r,al sto leuta edaçilo, Emor-oo,i 5101 E' t.p;r - lOop ;rt.;rro e 1541 

Espòrate £,ibssa Inter lOS. 181W P5U55 ror.00ce'.;tsrsdw.lsctt. lrc.s,snss Cl 2o5J924 

PffOXtMO JOGO 

River tem desvantagem 
física contra o Santa Cruz 
O Galo Carijó 
desembarcou em 
Salvador e iniciou 
a inter-temporada 
visando ojogo 
pela Copa do 
Nordeste 

e,rnell,Usrnohãn 

O rtnne iL10ln r:.sijo. vasepal 
tarnnnir reI rinul,;010 ao longo 
da razsskrni, teeà ais des4h1 
gtoododeca'a. O tinir ti P11. 

aro Aroújo dura vis crnqso pela 
.srpa do Nsredests «fia 22;  qUaii' 
lo corara o SonS C. us'l'E. no 
rsrddi;r filiei Mactitin, na cidade 
Is P.iach.iodo Iaeaupé.BA.O Ri-
rei insonora ,sos treinos ria ilti' 
eia oe'ttr.Ína;i (01 e tetO sornas 
11 dias <lo pvepamçoo rnqaaoto 
nadversano esta comum mdi de 
retssot,r ao atividades. 
'fiseovaaoos com boa parte dos 

atletas celtada OttO dias parados 
or e, poso, ratraratei—n.tni um 

—dado espeolal e samos priori. 
lar a dinsunaiçOn der nu....e o. 
sal, palra CiSc 1050 CIII ouposllicc 
e, dapois. pas'aoretonroa rever. 
sitia, Insarernosa Seria ii Mas 

via. lã moa Mnnauer (sneio), 'aVal-
fatal Heletai (rolante), Igni Taro. 
em (Oaier.sl). Lento (esgotes), 

« D.olrss loatsoaaisr). Lidy ((<teto> 
direis,.), Fissi.io (atacante), GuIe 
letrlarite), Jaivo (meta). Ao total, 
19 egadirteu tsrãn em Sá—lei 
pana esse peeiodo dc treina-Is, que 
estão .scontecendo no C"r do Ba. 
lua. Além deles, time neiniscoos 
da comissão t<lciasra. 

Liepoio <lousa partida, nos que 
«uteprirã tabela. o Rivon cabaça 
a pensar no Sãos O do Brauilniio. 
peesissn poro iniui,sa lan dia tido 
satomhtv. 

00,00 Si rolou. isi L;CITAÇtiO 
esnottneee,eunnaulaaal 

,'aearer.O.r,,,nst,. .8.4,8,.nd.a#.laOt. ..awamar,.ee.s., 

uma. 1'» 555004 .550.055 aoatasrscse na secava imans,uean. esse 

Il.,,Ssfluss, es ssa.nt.a.tn,e 

CPL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

a t'a*fl,ttilas ,gse,.aoeso lula seara.,. ea stØ85 e.,.. ela 15850, 	— 
8.ac.-.5...-.ir..Il1.aa......e.u.na.5s8.f8stWW..ãnla...te.reatas 

555.' Se,. i,550. 508. amace,. alores.,  nem" te,.,.. 1u san.I laS. — 

tsenaa..,a .,Osa,,. ,,00v es sonar, la 8.8,551. * ..e.as.a, t'rsre Os, ias; 

nossa poquooa .nror-teieporada. 
istmos ttist ou reaf'.ulhos com 
bolar trabalhos de foiçis> espli' 
crive preparador fbicn. Pedes 
Fletai <que, 

Alérodoteorpo iolbeior <letra 
balão em solaDo ao aifvers)eio, 
o COser sonhem .eformulou o 
oletucoe porro dez igodo,e, 
tio.sni Iei.ti,scdOs ons <elação ao 
cirmeçis do acta Pemiaueco,,inu 
.rs mirim.. Mond-agout o NOnO 
salol es uagstisoe Criu, Vs'agtter 
Silva o Walyva.ro (que soh.i «te 
soajisõtioro «o flmnn); no L. 
recaIuDosailly e Daniel Baga. 
ceita; ou ssal,intes Jasio Paute e 
linseison Junioe; e os atacantes 
ÉrirarJoro,sr e Sal u,udo que oãrt 
najou rol i B.ihia devido voto 
lesas no joelho. 

troemos noeoscontratados es. 

UM PREGO NA CHUTEIRA 00000550 OUSES' GARRINCHA 

Jogador Mascarado 

011, a pior ttçolta' ;os, 00 )riotl.a botar nuns otiela de 
futebol é de soe ele era um jogador mascarado O cara 
perdia O 000CellO de gente boa e nitrqr;érrs o queria uyr 
seu time 'Ah, o tu-ano? Joga Irem, ulan énvascarade 
'lãs servo alas 'E assim ele a uendo de:c,ado de ;ads; 
O 'ia igenro quer é o iu'iadsr esforçado, anuIria que '011c. 
de tacto o lOdo e é diacipl:oade Gerar'sente, o 'masco-
tudo' e Som de Isoa O perrra de pau' é  'esforçado 
,aquele que corre o campo de lado a lado o termina o 
:cgO muito suado "em deleu sue para os torcedores ou 
d.r;geirren crerem, ;ilarrs camisas suadas s, espremem 
5tlrrrro prova cabal de que tão eshava,ri bririçandci 
tons aortgos. o esporte brntao :em destas coisas E 
aqora. Frestas epocas ,'arrdelrliacac, todo irtuttdo ando 
ttast'ararfo Alias. urro medIda rtue veio beriel;c;ar ras 
traIu te os por cs,e e000rrdeurr mas Sou metades das 
caros e te<ni gente que Jaz scvtrolsria cornptandsi unta 
trrav.rslts, pelo rtst'ruite rIo presta rastIhije O para '<'aro-
irretarie'. Agora 'rldar Se tI-trIO' rftattlbaf o;equtéiq lnlatrat 
,or caras. porque >rsde ha'am mói errtenclidc, Mester; <1.; 
lrriãher poRt rnae;rkr. E m <'usai ue>tarado Ou (anal utrida;, 
:n'iepefldetoe de po.rt.rão 20 'P' Se o 90 todo iteror, se 
irão tiver. rarrberna legal, era não sou radical e para m- r'r 
15*, e carnaval Tens ogodor von alerrr de irianc'aradc 
é perna de «raro «Jmascarado é cheio Se 'nono horas' 
cml lltP q'rrqado espec.al e Is O'5u cachaço Frediera .1 
Colao;u; O rt;qatrci e o das esrtebio, o 'P.o;rur'le' .011 torno 
r-er';çãa se ti; a Lira e diz CllIC ode garrafa e desdrat.i 
Não lota sooda;'o lEonesa Diz cicie e sina: de pobreza 
Gosto de oao;orar com moça do Coleg.cr dat Irmãs 55 
então oiuoa aIo íocilIn.ade p.rrt;cL'lar 	iOQdOO; 11301,0' 
radc- ndO Se Ir 51510 perco compaqhe;ros E ele nabo 
uno m,ss f.rzer a que, se dia adro sue co diferente? E 

se'0001050 rrrarlsva de Pão (balde, rer'a orid e rasceu 
Garr rIsca, o verdade:ro (;rler,; nasce pra ser um Maria' 
nunca rIlrerfa a ver rito 'PelA' 

Raça desunida 
O. c;sragcr;;r rlrr ,rrr,ro.a:a.', OPi;l1.151 é rima dat rrr)l;es'heulis;das 
da lace da remo Gerairm,ersre, coou querem saber riras do que os 
d'u1mos. susrtlçate cmv; rodo ser 'a pl;'rre:soa '5)01 'Iran' corro cvii 
tjma.vttil;, rlc0''vparrs", A >rmrrrtara da rraticia é.-,,   oi-,rrrolode e rrruitor, 
deles. uris 05Iel5l';oO, , r sotaS lO pior idade (bolsO eor;irsodq 
nor ariur Ar ruIras enipau eco/olhaS o (lesão Bueuo.e uns duo 
sue eco; rorl;leçntrl o mundo 00615 Inundo, um dos que mais
liaça;" Osom ;src Sinrvej-adcv SIm 'co'/.qa' dizia para Doutro queo 
Da,>;- oro-o ar, rito cc'm'maro si(liràSO is roscAr- O 05151), .'lerl',le;-
todrr.01rtcr liv'., "OrrCrd l"rosc,terfic) ('t5OIia' 

Raça sofrida 
QuIlo atividade sitiredora rio Onpsrle bretãs t',u o'Iot;arer, 1' 
-lo Je furebsl bici;n '.hoe sofre Dar. Ouso Soa, coe cara r;1:0;u 
er;mnrrm,Jn e sa;rrdo ruma dano sue estava peraood;r fogo E,rtcocr o 
oa,;1 to0;a era ;r'l'nper. O silIsitIr tios>; mcli ganIra sair' ul;or;r,r irr'mlrl',l;lt 
de estio e na- e oeitjurcuu aro outro guie dabo era aq lirbO ItIle vie 
enojou fater',do, não cotana nendu cue o casa osra'ao 1 lvi;,;, dli 
fogo Por que e;e estava a ioda fisco entrando eaa 'ris. o,;orrsr, e 
entrando) - cparque mm uns Saio de ircteboi a destra,, .'srna,'dtr 13 
o,t;rc ietdarrns, Sue 110000, omiti eotd tentando saiva"d'. sI Sal-
vayr tu eoirsopara v.nar eleito ardo Açor bern hotrorbo' 


