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SEGURANÇA O “Rio de Paz” fincou 152 cruzes de madeira nas areias da orla para representar o número de policiais abatidos

Movimento faz ato na praia em favor da PM
Sérgio Moraes / Reuters

MÁRCIO DOLZAN
Estadão Conteúdo, Rio

Um ato em defesa da Polícia
Militar (PM) do Rio foi realizado na manhã ontem na
praia de Copacabana, na zona
sul. O movimento Rio de Paz
fincou 152 cruzes de madeira
nas areias da orla para representar o número de policiais
mortos de forma violenta nos
últimos dois anos.
Familiares das vítimas e
PMs que tiveram que se afastar das funções devido a sequelas sofridas em confron-

tos com criminosos participaram do protesto.
A manifestação foi silenciosa. Além das 152 cruzes,
uma maior, de aproximadamente três metros de altura,
foi enrolada com uma farda
da PM manchada de tinta vermelha.
“Nós entendemos que direitos humanos não têm lado,
e por isso hoje nós estamos do
lado da polícia”, disse Antônio
Costa, fundador do Rio de
Paz.
“Nós acreditamos que a polícia tem recebido tratamento

Um morador caminha entre as cruzes em Copacabana

desumano por parte do estado. Ela é mal remunerada,
muito pouco valorizada, e espera-se da polícia o impossível: que ela dê conta sozinha
da segurança pública do Rio
de Janeiro, uma cidade profundamente desigual, na
qual os desiguais vivem lado
a lado, num contexto de uma
cultura de consumo. Somado
a isso, uma guerra às drogas e
um estado fraco”.
O movimento Rio de Paz já
realizou outros atos semelhantes, incluindo protesto
contra os gastos na Copa do
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Identificado no Piauí primeiro
caso de febre do Nilo Ocidental

Operação da PF encontra
US$ 100 mil em colchão

LÍGIA FORMENTI
Estadão Conteúdo, Brasília

O primeiro caso de febre do
Nilo Ocidental no Brasil foi
confirmado ontem pelo Ministério da Saúde. Trata-se de
um trabalhador rural do
Piauí, que foi classificado como suspeito em agosto, depois de procurar serviços de
saúde com encefalite. A doença foi confirmada em novembro. De acordo com a pasta,

trata-se de um caso isolado,
sem identificação de uma cadeia de transmissão.
Provocada por vírus, a febre do Nilo é transmitida pela
picada de mosquitos. Dados
mostram que 80% dos pacientes infectados não apresentam sintomas – febre, cansaço, dores musculares e nas
articulações. Nos casos graves
(cerca de 1% dos pacientes),
são registradas febre alta, rigidez na nuca, desorientação,

tremores, fraqueza e paralisia, encefalite ou meningite.
Não há tratamento para a
doença.
O paciente ficou internado
no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, em Teresina. Teve alta e agora deve
passar por um tratamento de
reabilitação e por fisioterapia
para se recuperar. Autoridades sanitárias fizeram exames em outras quatro pessoas com sintomas.

ERICH DECAT
Estadão Conteúdo, Brasília

Na operação deflagrada pela
Polícia Federal, ontem, no
Distrito Federal e em Mato
Grosso, agentes federais apreenderam US$ 100 mil guardados em um colchão, 20 veículos, munições e documentos que seriam de integrantes
de uma organização criminosa que atuariam nas duas regiões.
Ao todo, foram cumpridos

22 mandados judiciais, sendo
11 deles de prisão preventiva,
10 de busca e um de condução
coercitiva contra integrantes
de uma organização criminosa especializada no tráfico de
drogas.
Entre as cidades que foram
alvo da operação está a de Mirassol d’Oeste (MT), Ceilândia, Brasilândia e Vila Planalto, cidades-satélite do entorno do DF. A organização criminosa atuaria interligada
em vários estados.

Mundo e pelo desaparecimento do pedreiro Amarildo
da Silva, na favela da Rocinha
(zona sul), em 2013.
“Aconteceu, ano passado,
da família do Amarildo nos
procurar – e aí nós estávamos
do outro lado, dando voz ao
pobre, cujo direito havia sido
violado pela Polícia Militar.
Hoje nós estamos do lado da
Polícia Militar. Não há incompatibilidade, nós não somos
esquizofrênicos, porque direitos humanos envolvem direitos de todos os seres humanos”, argumentou Costa.
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Quina / Concurso 3660
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Um único apostador acertou a Quina e vai
receber o prêmio de R$ 576.645,12. A Quadra
teve 96 acertadores e cada um deles vai receber
4.290,51. Já o Terno, com 6.783 acertadores paga
a cada um deles prêmio no valor de R$ 86,74.
Estimativa de prêmio para hoje. R$ 500 mil.

Dupla-sena / Concurso 1340
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A Sena teve um acertador no 2º sorteio que vai
receber R$ 247.057,31. No 1º sorteio o prêmio
acumulou e deve chegar a R$ 5.000.000,00 no
próximo concurso. No 1º sorteio: Quina, 61
acertadores (R$ 3.037,59) e Quadra, 2688
(R$ 65,65). No 2º sorteio: Quina, 65 acertadores
(R$ 2.850,66) e Quadra, 4098 (R$ 43,06).

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 164/2014
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais civil e hidráulico.
Abertura: 19/12/2014 às 10:00h (Horário de Brasília).
Retirada do Edital nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
www.fieb.org.br/licitacoes
Maiores informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 10/12/2014
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
PR
REGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014 – LICITAÇÃO Nº 567855

O SENAC – DR/BA torna público o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2014. OBJETO:
Registro de Preços para FORNECIMENTO DE TONERS para impressoras e copiadoras,
pelo período de 06 (seis) meses. Recebimento das Propostas: Das 10h00 (horário de Brasília)
dodia10.12.2014atéas10h00(horáriodeBrasília)dodia19.12.2014.AberturadasPropostas:
Dia 19.12.2014 às 10h00 (horário de Brasília). Início da Sessão Pública: Dia 19.12.2014 às
16h00 (horário de Brasília). Local: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão adquirir o
Editalnositewww.licitacoes-e.com.breobterinformaçõespelotelefone(71)3192-3809ouFAX
(71)3273-9722,noshoráriosde9h00às12h30mine14h30minàs17h00,diasúteis,ouatravés
doe-mail:comissao.licitacao@ba.senac.br.
Salvador, 10 de dezembro de 2014.

Abertura: 05/01/2014 às 10h00min (horário de Local) - Objeto: Fornecimento de diária completa para os sentenciados do conjunto penal (CONJUNTO PENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS). Site: WWW.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Av. Luis
Viana, nº 400, 4ª Avenida do CAB, 2º Andar – CEP: 41.745-002, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min ou pelo endereço eletrônico WWW.comprasnet.
ba.gov.br e WWW.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos através do telefone:
(71) 3115-8486/ 3115-8494.
Salvador - BA, 09/12/2014 – Maria Luiza Amorim Mendes - Pregoeira Oficial.

SEAP
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TANIA ABREU, Leiloeira Oficial, estabelecida à Av. General Severino, s/nº, Qd V, LT 03, Loteamento
Pedra do Sal, sala 02, Salvador ,BA, faz saber que devidamente autorizada pelo Agente Fiduciário do
SFH, venderá na forma da Lei nº 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH, sucedido pela Caixa
Econômica Federal, conforme decreto Lei 2.291/86, no dia, hora e local abaixo indicados, o(s)
imovél(eis) adiante descrito(s) com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios,
para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos.
A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por
cento) do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de
perda do sinal dado.
,Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta de
Habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de
Crédito, que poderá ser oriunda de qualquer Instituição Financeira.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização
até o dia da realização da praça. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, condominiais, IPTU,
foro , laudêmio e despesas com o registro da carta de arrematação correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O(s) devedor(es) fica(m) desde já cientificado(s) e já intimado(s) do presente leilão, por este Edital , do
dia, hora e local da realização do leilão, caso não seja(m) localizado(s).
A leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o(s)
imóvel(eis), no endereço acima.
Em observação ao artigo 497 do NCC é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é permitida a participação de empregados e dirigentes
da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, bem como dos sócios e empregados das empresas que atuam
como AFD e como prepostos ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
DATA DO LEILÃO: 29/12/14 HORÁRIO: 15:40HS. LOCAL: Rua Ewerton Visco, n. 290
Condomínio Boulevard Side Empresarial , sala de reunião 01 Caminho das Árvores, atrás
do Shopping Sumaré, SALVADOR , BA
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 201, Edificio Pedra Azul, Rua Professor Souza
Carneiro. , 242, Cabula, Salvador- Ba, composto de sala , dois quartos, uma cozinha, sanitário
social, área de serviço, quarto e WC de empregada e circulação, área privativa de 66,76m2.
SED:97753- CONTRATO: 997700004620 - AGENCIA: SHOPPING IGUATEMI - WILSON CAMPOS
PENA, BRASILEIRO, INDUSTRIÁRIO CPF 10766510549, e cônjuge, se casado estiver. VALOR R$
280.786,53
LOTE 02- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento 303, Bloco 04 , Condomínio Governador Joao
Durval, Rua Tomaz Gonzaga, 225, Pernambues, Salvador- Ba, composto de living com varanda,
, circulação,, dois quartos, uma cozinha, sanitário social, área de serviço, quarto e WC de
empregada, área privativa de 64,592m2 SED:79868- CONTRATO: 997700008854 - AGENCIA:
SHOPPING IGUATEMI - ANTONIO SERGIO SILVA REIS, BRASILEIRO, INDUSTRIÁRIO CPF
10971203504, RG 1106437 IIMP/BA, e cônjuge, se casado estiver. VALOR R$ 180.000,00
TANIA ABREU
Leiloeira Oficial - Telefones 7193619972/7140091000/99533060/99421942
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

EDITAL ÚNICO
DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, faz saber
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia 19 de Dezembro de 2014 às 11:00 horas.
Segundo Leilão: Dia 22 de Dezembro de 2014 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida
Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição
do Imóvel sito à: Uma casa residencial situada na Rua Coronel Dias Coelho, nº 127, em
Canarana/BA, contendo uma área construída de 241,44m², em tijolos, coberta com telhas
comuns, piso de cerâmica, forro de gesso, contendo 01 só pavimento, com 05 quartos,
02 salas, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 área na frente, 01 área de serviços e 01 depósito,
limitando-se ao norte com a Via Pública; ao sul com a Rua Coronel Dias Coelho; ao leste
com Nivaldo Araújo de Brito; ao oeste com Nivaldo Araújo de Brito. Matrícula nº 10.412
no Cartório do Registro de Imóveis de Barra do Mendes/BA. Valor de Venda do Imóvel
acima descrito, 1º Leilão R$ 142.248,07; Valor de Venda do Imóvel acima descrito,
2º Leilão R$ 163.999,60. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o
maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo
leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido,
desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos
encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a
data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição
do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento)
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em
que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada
pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas,
inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
Inf. no escritório do leiloeiro: (11)

4083-2575 www.biasileiloes.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
PREGÃO PRESENCIAL N°056/2014
OBJETO:Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar, a fim de atender
às necessidades da Rede Pública de Ensino do Município de Mucugê, durante o
período de 12 meses. TIPO:Menor Preço. ABERTURA:19/12/14, às 09h. LOCAL:Prefeitura de Mucugê. Edital no setor de Licitações, de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado,
73, Centro, Mucugê/BA,
08/12/2014. Danielle Caroline Santos Souza - Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL N°058/2014
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTONITO PINA MEDRADO, CIDADE NOVA NO MUNICIPIO
DE MUCUGÊ-BA. TIPO:Menor Preço. ABERTURA:22/12/2014, às 09h. LOCAL:Prefeitura
de Mucugê. Edital no setor de Licitações, onde poderá ser retirado presencialmente,
de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante taxa de R$ 70,00
(setenta reais), através do DAM, Mucugê/BA. 08/12/2014, Marinélia Paraguassú
Novaes Oliveira - Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL N°059/2014
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços para
conclusão de pavimentação de Ruas do Povoado de Guiné, localizadas no Município
de Mucugê-BA. TIPO:Menor Preço. ABERTURA:22/12/2014, às 14h. LOCAL:Prefeitura
de Mucugê. Edital no setor de Licitações, onde poderá ser retirado presencialmente,
de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante taxa de R$ 70,00
(setenta reais), através do DAM, Mucugê/BA. 08/12/14, Danielle Caroline Santos Souza
- Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL N°060/2014
OBJETO:Contratação de Transporte Escolar para os alunos da rede pública de ensino
no Município durante o exercício de 2015. TIPO:Menor Preço. ABERTURA:23/12/2014,
às 08:30h. LOCAL:Prefeitura de Mucugê. Edital no setor de Licitações, onde poderá ser
retirado presencialmente, de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro,
mediante taxa R$ 70,00 (setenta reais), através do DAM, Mucugê/BA. 08/12/14,
Danielle Caroline Santos Souza - Pregoeira.

