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LAVAGEM Por meio de panfletos e jogos interativos, profissionais vão orientar pessoas sobre os riscos da embriaguez

Ação no Bonfim visa reduzir acidentes
PRISCILA MACHADO

Uma equipe de 12 pessoas
vai distribuir panfletos educativos e promover jogos interativos entre os participantes da Lavagem do Bonfim sobre os riscos de se dirigir após consumir álcool.
A campanha Álcool: na
Contramão da Direção é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o
Centro de Estudos e Terapia
do Abuso de Drogas (Cetad),
vinculado à Universidade
Federal da Bahia (Ufba).
O grupo de trabalho vai
atuar em diferentes pontos
do Bonfim. “O principal objetivo é reduzir o número de
acidentes de trânsito, mas
também vamos distribuir
preservativos e alertar as
pessoas sobre a vulnerabi-

lidade à violência e à contração de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis)
quando se está embriagado”, explicou a coordenadora, Jamile Soares.
Quanto ao tráfego de veículos, não será possível estacioná-los nas ruas próximas ao percurso por onde
passará o cortejo. O estacionamento só será permitido
na Av. Sete de Setembro.
A avenida Contorno (entre
a rua Gamboa de Cima e a
praça Cayru) será interditada para a circulação e a parada de automóveis entre 1h
e 22h de hoje.
No sentido contrário (da
praça Cayru até a rua Gamboa de Cima), o tráfego de
veículos será liberado às
19h. A partir das 6h e 8h, será
modificado em outras ruas

como Estado de Israel, Luiz
Régis Pacheco, Imperatriz e
nas avenidas Bonfim e Salvador (confira a lista completa no site www.transalvador.salvador.ba.gov.br).
As agências dos Correios e
os cartórios localizados nas
proximidades do circuito
permanecerão fechados durante todo o dia de hoje.

1.672
policiais militares vão
atuar no percurso de 8
quilômetros. Segurança
também será reforçada
por 300 agentes da
guarda municipal e três
postos da Polícia Civil

Programação religiosa
Uma celebração interreligiosa, na Basílica da Conceição da Praia, no Comércio,
dá início à programação oficial da festa.
Estarão presentes à cerimônia, representantes da
Federação Espírita da Bahia,
Marcel Mariano, e da Organização Brahma Kumaris
(hinduísta), Ida Meireles; e o
ministro André Oliveira, da

“Queremos
participar
desse momento
bonito de
integração”
EDSON MENEZES, padre

igreja messiânica.
A abertura e o fechamento
serão realizados pelo padre
Valson Santos Sandes, Vigário paroquial da Basílica.
Por volta das 8h, pelo segundo ano consecutivo, católicos participam do cortejo com a caminhada Lavagem de Corpo e Alma, promovida pela Basílica do Senhor do Bonfim. A caminhada católica antecederá o cortejo dos devotos.
O padre Edson Menezes
explica que, com o ato, pretende marcar presença e estar em comunhão com as
pessoas. “É um momento
bonito de integração. Antes,
não havia participação dos
padres”, lembra.
A imagem peregrina do
Senhor do Bonfim ficará
próxima à porta principal

da igreja para a veneração
pública de fiéis até as 18h.
Por volta das 9h, os demais devotos seguirão em
direção à Basílica do Senhor
do Bonfim. Por volta das 12h,
o cortejo das baianas inicia a
lavagem do adro da igreja.

Limpeza
Para deixar tudo limpo após
as festividades, 588 profissionais da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) vão
atuar, a partir de 4h de sexta-feira, nas ruas que integram o percurso.
Até domingo – dia de encerramento da parte religiosa, com procissão e missa –,
vão atuar 62 funcionários da
Limpurb. A operação será
encerrada na Segunda-feira
Gorda da Ribeira, com 96
profissionais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins do Estado da Bahia
– SINDALIMENTAÇÃO-BA, C O N V O C A seus associados para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede do sindicato, localizado na Rua do Imperador,
342, Mares, Salvador-BA, no dia 19.01.2015, às 08:00horas, com a presença de dois terços
dos associados ou, meia hora após, com os sócios presentes, para deliberar sobre: 1Filiação à CONTAC; 2- Ratificação da filiação à Federação e a CUT – Central Única dos
Trabalhadores, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Salvador, 15.01.2015. Carlos
Pereira Cerqueira, Coordenador Geral.

AVISO DE ADIAMENTO
Pregão Eletrônico nº 096/ADCE/SBSV/2014
Processo: Pregão Eletrônico nº 096/ADCE/SBSV/2014.Abertura: 28/01/2015 às 10:00
(Horário de Brasília). Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações,
www.licitacoes-e.com.br, licitasv@infraero.gov.br e (71) 3204-1764/1239.
RENAN MONTEIRO PESSOA DOS SANTOS
Coordenador de Licitações
COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

Ministério da
Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 84/2014
Processo Nº. 23066.054470/14-01 Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS para atender
às necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo
Hospitalar e de Saúde/UFBA. Abertura: 02/02/2015 às 10:00 horas (horário
de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841
Fax: 3283-5841/5847/5846.
Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE (30) TRINTA DIAS
A Dra. MAÍZIA SEAL CARVALHO PAMPONET, Juíza Federal, faz saber aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo Federal e Secretaria
respectiva, tramita a AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
n.º 713-58.2006.4.01.3311, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra JOÃO
PEREIRA LISBOA. Tendo em vista as sucessivas diligências negativas de citação e o fato de
que os réus (Dr. Viveiros da Costa e Danilo Viveiros da Costa) se encontram, atualmente, em
lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado
na forma da lei e afixado no lugar de costume na sede deste Juízo, CITA o réu JOÃO PEREIRA
LISBOA, CPF: 140.789.6535-49, a fim de que apresente defesa, querendo, no prazo de 15
(quinze) dias, contados a partir do término do prazo deste edital. Não sendo contestada a ação no
prazo legal, serão presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 225,
II, c/c, o art. 285, segunda parte, do CPC). Dado e passado nesta cidade de Itabuna-BA, em 12
de dezembro de 2014. Eu, Saulo de Tarso Lírio Azevedo, estagiário, digitei. Eu, _____ (Daniela
Dias Soares Malta), Diretora de Secretaria da 1ª Vara Federal da SSJ de Itabuna, conferi.
MAÍZIA SEAL CARVALHO PAMPONET
Juíza Federal

Ministério da
Fazenda

AVISO DE ANULAÇÃO LEILÃO PÚBLICO
Nº 0029/2015BA E 0020/2015BA
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial de Alienação de
Bens Móveis e Imóveis em Belo Salvador/BA - GILIE/SA, torna público aos interessados
que conforme disposto no subitem 19 do Edital de Licitação, Anulou o Certame
Licitatório na Modalidade Leilão Público Nº 0029/2015BA e 0020/2015BA – Leilão de
Jóias do Penhor, motivado por fato superveniente. Os Processos Administrativos de
n.º 7255.01.077/2014 e 7255.01.078/2014 a qual se vincula o pertinente Edital Público,
e é parte integrante o presente Aviso, estará à disposição de 15/01/2015 a 30/01/2015,
conforme § 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, em horário bancário, na GILIE/
SA, situada na R Av. Tancredo Neves, n° 1672, Edf. Catabas Empresarial, Sala 001/002,
Salvador/BA, das 10:00 às 14:30, para vistas dos interessados ou seus procuradores
que comparecerem ao ato, em cumprimento ao disposto no § 1º, item “c“ do art. 109 da
Lei n.º 8.666/93 de 21/06/1993. Maiores informações pelos telefones (71) 3272-8110.
Salvador, 14 de Janeiro de 2015.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/AS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
A Comissão Especial de Licitação, criada através da Portaria nº 35/2014,
com base na Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011,
subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, na sua
atual redação e na Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que couber, torna
público para conhecimento dos interessados, que será reaberto o prazo da
seguinte licitação: Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC
nº 004/2014 – Processo nº 2044/2014, na modalidade Presencial. Objeto:
Contratação integrada de empresa especializada para execução de obras
de revestimento lateral do Rio Pituaçu, dragagem da barragem do Rio
Cachoeirinha e intervenções no vertedouro da barragem do Pituaçu,
conforme Edital e Anexos. Recebimento e abertura das Propostas: dia
06/03/2015, às 14h. Local: Sala da COPEL, sito Av. Marechal Costa e Silva,
s/n, Dique do Tororó – Salvador/BA. O Edital e seus anexos encontram-se
à disposição dos interessados na COPEL e no endereço eletrônico:
www.compras.salvador.ba.gov.br. Salvador, 13 de janeiro de 2015.
FELIPE LUCAS DE LIMA E SILVA - Presidente/COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO.

