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SAÚDE A febre chikungunya, que já incide na África, Ásia e Europa e pode chegar
ao Brasil com torcedores dessas regiões, também deixa as autoridades em alerta

Surtos de sarampo e dengue
na Copa preocupam governo

PERNAMBUCO

Bombeiros terão
reforço para
evitar ataques
de tubarões
FOLHAPRESS
Recife

A possibilidade de surtos de
sarampo e de dengue, além da
chegada de uma nova doença,
são as principais preocupações do Ministério da Saúde
para a Copa do Mundo. Ao
menos 500 mil estrangeiros
são esperados no país durante o Mundial, e possíveis sintomas serão monitorados pelo ministério por um centro
de operações.
O maior risco, segundo o
órgão, é o sarampo, transmitido por via respiratória. Controlada no Brasil, a doença
voltou a aparecer nos últimos
anos, principalmente no Nordeste. Em 2012, apenas dois
casos foram registrados no
Brasil. No ano seguinte, foram 202 registros. Em 2014,
apenas até o início de maio, já
são 191 casos confirmados.
“Nossa preocupação são as
doenças que se transmitem
rapidamente”, afirma Cláudio Maierovitch, diretor do
Departamento de Vigilância
das Doenças Transmissíveis
do ministério. Segundo ele, a
transmissão de sarampo é feita por pessoas que chegam
com o vírus de países onde a
doença circula, como os de
Europa, Ásia e África.
O temor é que, em período
de incubação da doença, es-

O temor é que
estrangeiros
tenham contato
com pessoas
que não foram
vacinadas

Em Brasília, um centro integrado foi montado pelo governo para monitorar epidemias

trangeiros cheguem ao país e
tenham contato com pessoas
que não foram vacinadas. Segundo Maierovitch, ainda há
movimentos contra a vacina,
mas o ministério intensificou
as campanhas de vacinação
nas 12 cidades-sede.
Em relação à dengue, três
cidades – Natal, Fortaleza e
Recife – têm mais chance de

OUTRAS DOENÇAS
Manaus concentra riscos
a mais aos visitantes
durante o torneio: febre
amarela e malária. A
cidade terá a Clínica do
Viajante, com médicos e
enfermeiros bilíngues, e
assistência 24h por dia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
AVISO DE RETI FICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002-2014 O Pregoeiro comunica aos
interessados na Licitação - Modalidade: Concorrência Pública nº. 002-2014, Publicado no Diário
Oficial da Prefeitura de Itacaré no dia 29/05/2014, que onde se ler: que no dia 01 de julho de 2014,
às 10h. Leia-se: que no dia 30 de junho de 2014, às 10h. Sessão de Abertura, local e a data
permanecem os mesmos. Eneide Bahia de Souza – Presidente.

COMUNICADO RELEVANTE Nº 6, DE 29 DE MAIO DE 2014
A Comissão de Outorga do Edital de Licitação nº 2/2014 para permissão da
prestação de Serviços de Transporte Rodoviário Coletivo Regular Interestadual
Semiurbano de Passageiros, operados por ônibus do tipo urbano, que atendem
a região do Distrito Federal e dos municípios de seu entorno, torna público que,
em virtude de erro material, retifica os mapas da quota 13 do Projeto Básico do
Lote 2, figura 120, e quota 14 do Projeto Básico do Lote 1, figura 9, constantes
no Anexo 2 do Edital de Licitação nº 2/2014.
As adequações decorrentes do presente Comunicado Relevante encontram-se
disponíveis no sítio eletrônico da ANTT (www.antt.gov.br).
JOSÉ EXPEDITO BRANDÃO FILHO
Presidente da Comissão

epidemia, segundo estudo
publicado há uma semana
em uma revista britânica. Para Maierovitch, porém, raramente há em junho ocorrências importantes de dengue.
Sintomas parecidos com a
dengue são os da febre chikungunya, transmitida pelo
mesmo mosquito, e que já incide na África, Ásia e Europa.

Alguns epidemiologistas afirmam que a chegada da doença no Brasil é inevitável.
A Copa potencializa o risco
da febre desembarcar no país.
“O vírus tem circulado no Caribe e chegou à Guiana Francesa. Como temos uma quantidade grande do mosquito, a
doença pode, sim, chegar
aqui”, diz Maierovitch.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014 A Comissão de Licitação torna público, que
realizará a licitação CP Nº 002/2014 - Objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes. Abertura:
03/07/2014 às 08:30 h. Os interessados, após pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) poderão
adquirir o edital na Rua Dr. João Moisés de Oliveira, 01 - Centro - Barra da Estiva - BA, quaisquer informações
(77) 3450-1616 das 08:00 às 12:00 h, no setor de licitação, Barra da Estiva, 30de maio de 2014. Roque Moura
Caires - Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
CNPJ N: 13.922.620/0001-20

PP Nº. 013/2014
A CPL da PM de Itaetê, realizará licitação - 12/06/2014 às 09:00h, em sua sede.
(Contratação de empresa especializada para prestação em serviço de transporte escolar do
Município de Itaete-Bahia. Edital na sede da PM de Itaetê. T: (75) 3320-2121/2127.
Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.itaete.ba.io.org.br. Edinildo da Silva
Souza - Pregoeiro. Itaetê, 30/05/2014.
PP Nº. 014/2014
A CPL da PM de Itaetê, realizará licitação - 16/06/2014 às 09:00h, em sua sede.
(Contratação de prestação de serviço para montagem e desmontagem de estrutura para os
festejos junino na Sede e no Distrito de Rumo neste município de Itaetê-Bahia). Edital na
sede da PM de Itaetê. T: (75) 3320-2121/2127. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site:
www.itaete.ba.io.org.br. Edinildo da Silva Souza - Pregoeiro. Itaetê, 30/05/2014.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
Edital de Assembleia Geral Extraordinária
A Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SANTO ANTONIO DE
JESUS - CNPJ 13.460.282/0001-51, Aline Patrícia da Silva Santos, portadora do CPF 971.445.33568, no uso de suas atribuições, em conformidade com a legislação e o estatuto sindical, convoca
a categoria de trabalhadores do comércio varejista e atacadista em geral de Santo Antonio de
Jesus/BA, inclusive das empresas prestadoras de serviços de assessorias ao comércio, para
participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08/07/2014 as
18h30m em primeira convocação e às 19h00m em segunda convocação com qualquer numero de presentes, na sede do sindicato, situada na Avenida Luiz Viana, nº 253, Centro, CEP
44571-019, na Cidade de Santo Antonio de Jesus/BA, para tratar da seguinte ordem do dia: 1)
Ratificação da Desfiliação da FECOMBASE - Federação dos Empregados no Comércio de Bens
e Serviços do Estado da Bahia; 2)Autorização para criar, fundar e filiar-se a FETRACS-BA - Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT no Estado da Bahia; 3) Indicação de
representantes para a assembléia de fundação da FETRACS-BA - Federação dos Trabalhadores
no Comércio e Serviços da CUT no Estado da Bahia; 4)Assuntos Gerais. Endereço para correspondência: Avenida Luiz Viana, nº 253, Centro, CEP 44571-019, na Cidade de Santo Antonio de
Jesus, BA. Nome do Presidente: ALINE PATRÍCIA DA SILVA SANTOS, 30 de maio de 2014.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM BARES, RESTAURANTES, HOTÉIS, POUSADAS,
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, FLAT’S SERVICE, BINGOS, PARQUES AQUÁTICOS E
SIMILARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA (SINTHOTESB)
Edital de Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM BARES, RESTAURANTES, HOTÉIS,
POUSADAS, CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, FLAT’S SERVICE, BINGOS, PARQUES AQUÁTICOS E SIMILARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA (SINTHOTESB - CNPJ 16.427.684/0001-42)
Reginaldo Menezes Santos, no uso de suas atribuições estatutária e em conformidade com a
legislação vigente, convoca a categoria profissional dos Trabalhadores em Bares, Restaurantes,
Hotéis, Apart Hotéis, Residence Hotéis, Hotéis Fazenda, Hotéis Resorts, Motéis, Casas de Cômodos, Pensões, Casas de Repouso, Casas de Eventos, Lanchonetes, Casas de Fast Food, Churrascarias, Pizzarias, Cantinas, Comida a Quilo, Sorveterias, Buffets, Docerias, Casas de Chá,
Boates, Cafeterias, Rotisserias, Pousadas, Condomínios Residenciais, Flat’s Service e Parques
Aquáticos do Extremo Sul da Bahia, compreendendo os municípios de Porto Seguro/BA, Belmonte/BA, Santa Cruz de Cabrália/BA, Itapebi/BA, Eunápolis/BA, Guaratinga/BA, Itagimirim/BA, Jucuruçu/BA, Itamaraju/BA, Prado/BA, Medeiros Neto/BA, Itanhém/BA, Teixeira de Freitas/BA, Itabela/
BA, Alcobaça/BA, Caravelas/BA, Lajedão/BA, Nova Viçosa/BA e Mucuri/BA, com as atividades
acima citadas, a ser realizada no dia 08/07/2014, as 18h00min em primeira convocação, e, em
segunda convocação, as 18h30min, com qualquer numero de presentes, na sede do sindicato,
situada na Rua Pedro Teles Vanzuela, nº 791- bairro Camboló CEP 45.810-000, Município de
Porto Seguro- BA, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Autorização para criar, fundar e filiarse a FETRACS-BA Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT no Estado da
Bahia; 2) Indicação de representantes para a assembleia de fundação da FETRACS-BA Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT no Estado da Bahia; 3) Assuntos Gerais.
Endereço para correspondência na Rua Pedro Teles Vansuela nº 791- bairro Cambolo CEP 45.810000, Município de Porto Seguro- BA.
Presidente Reginaldo Menezes Santos, CPF 907.815.945-15. 30 de maio de 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO

NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA

Pregão Eletrônico nº 046/ADCE/SRCE/2014

Atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei 8.501/92, a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF,
comunica a quem possa interessar, que se encontra no Departamento de
Anatomia desta instituição – localizada na Av. José de Sá Maniçoba, s/n,
Campus Universitário – Centro – Petrolina (PE) – 01 (um) cadáver identificado,
com aas seguintes características, podendo ser dirigida reclamações de
familiares ou responsáveis legais ao oficial delegado:
Local de Origem: Hospital PróMatre – Juazeiro – BA.
Nº de certidão de óbito: 137117 01 55 201 00028 0011563 85
NIRALDO WLADIMIR DA SILVA, 58 anos
Filho de Valdemir Correia da Silva e Maria José da Silva
Natural de Senhor do Bonfim – BA
Registro geral: 1419401904 SSP/BA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos de
impressão para a Superintendência Regional do Centro-Leste e o
Aeroporto Internacional de Salvador, pelo sistema de registro de preços.
Local, horário e data de abertura: Site do Banco do Brasil, no endereço:
http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 18 de junho de 2014.
O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes
endereços
eletrônicos:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
ou
http://licitacoes-e.com.br. Informações: Coordenação de Licitações, tel.: (0xx71)
3204-1239/1539, fax: (0xx71) 3204-1245, ou pelo e-mail: licitasv@infraero.gov.br.
RENAN MONTEIRO PESSOA DOS SANTOS
Coordenador de Licitações da SRCE

Quina / Concurso 3503
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A quina não teve ganhador e a estimativa de
prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,2
milhão; 38 apostadores acertaram a quadra e
cada um vai receber o prêmio de R$ 10.758,40;
3.193 apostadores acertaram o terno e cada um
vai receber o prêmio de R$ 182,90

Mega-sena / Concurso 1604

André Coelho / Ag. O Globo / 28.5.2014

FOLHAPRESS
Manaus

LOTERIAS

Para evitar que turistas desavisados sejam atacados por
tubarões nas praias pernambucanas durante a Copa do
Mundo, o Corpo de Bombeiros vai aumentar em 40% seu
efetivo na areia e no mar nas
proximidades de hotéis. Setenta salva-vidas, mergulhadores e pilotos de motos
aquáticas trabalharão diariamente nas praias do estado.
Normalmente, são 50 militares por dia.
O governo espera receber
120 mil turistas durante o
Mundial, já que 59% dos 200
mil ingressos para cinco jogos foram comprados por residentes no exterior. O Recife
sediará jogos de Costa do Marfim, Japão, Itália, Costa Rica,
Croácia, México, Estados Unidos e Alemanha.
Além do reforço no efetivo,
será intensificado o trabalho
de prevenção, com ações educativas e sinalização. O número de placas com avisos em
português e inglês e bandeirinhas vermelhas indicando
áreas de perigo também foi
ampliado. Desde 1992, 59 pessoas foram atacadas por tubarões no Grande Recife e 24
delas morreram, segundo o
Cemit (Comitê Estadual de
Monitoramento de Incidentes com Tubarões). O último
caso aconteceu em julho do
ano passado.
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A sena não teve ganhador e a estimativa de
prêmio para o próximo concurso é de R$ 25
milhões; 62 apostadores acertaram a quina e
cada um vai receber o prêmio de R$ 35.017,62;
5.333 apostadores acertaram a quadra e cada
um vai receber o prêmio de R$ 581,57

Lotomania / Concurso 1456
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Nenhum apostador fez 20 acertos e o prêmio
previsto para o próximo concurso é de R$ 1
milhão; 5 apostadores fizeram 19 acertos e cada
um vai levar R$ 44.252,56; 18 acertos (85/
R$ 2.603,09); 17 acertos (970/ R$ 142,56); 16
acertos (5.276/ R$ 26,21); ninguém fez 0 acerto

Federal / Extração nº 04871
1º
2º
3º
4º
5º

prêmio
prêmio
prêmio
prêmio
prêmio

32.997
44.479
89.015
24.925
25.970

Timemania / Concurso 582
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Time do coração
Santo André/ SP

Nenhum apostador fez 7 acertos e a estimativa
de prêmio para o próximo concurso é de R$ 12
milhões; 7 apostadores fizeram 6 acertos (R$
37.721,96); 5 acertos (328/ R$ 1.150,05); 4 acertos
(6.885/ R$ 6); 3 acertos (70.761/ R$ 2); 19.612
apostadores acertaram o time do coração (R$ 5)
Confira os resultados de todos os
concursos das loterias da caixa
Econômica Federal pelo site
www.caixa.gov.br ou nas casas
lotéricas de todo o Brasil

SINDICATO DOS PRÁTICOS DO ESTADO DA BAHIA
ELEIÇÃO – 2014/2016
Em cumprimento ao disposto no § 4º do Art. 46 do Estatuto Social desta Entidade, comunico que foi
registrada apenas uma chapa concorrente à eleição que se refere o Edital de Convocação para
Assembleia Geral Eleitoral, publicado no Diário Oficial da União e no Jornal A Tarde de 08/05/2014,
página B8, constituída dos seguintes candidatos e respectivos cargos: Diretoria Executiva: Presidente –
Reinaldo Nunes Bernardino; Tesoureiro – Luiz Carlos Rosas; Suplente – Leonardo Almeida José
Segundo; Conselho Fiscal – Alexandre Koji Takimoto, André Luís da Silva Nogueira, Iramir Nazareno de
Morais Mamede. O prazo para impugnações é de 05 dias contados da publicação deste Edital.
Salvador, Bahia, 02 de junho de 2014.
Reinaldo Nunes Bernardino
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ N: 16.448.870/0001-68
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2014 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO torna público aos licitantes e demais interessados que
estará recebendo, no dia 16/06/2014 às 14:30 horas, os envelopes com as propostas
referentes ao Pregão Presencial nº 015/2014. Tipo Menor Preço Global. Objeto:
?Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de saúde especializados nos PSFs,
Unidade Básica de Saúde, Farmácia Básica, SAMU e NASF, no município de
Andorinha-BA?. Informa, ainda, que a cópia do Edital encontra-se à disposição no Setor de
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações
adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone: (74) 3529-1024 / Ramal 305 ou através
do e-mail: licitacao_pma@hotmail.com (mediante telefonema prévio). Andorinha-Bahia, 02
de junho de 2014. Carlos Alberto Pereira da Silva. Pregoeiro Oficial do Município.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TANIA ABREU, Leiloeira Oficial estabelecida na Av. General Severino, s/nº, Qd V, LT 03, Loteamento
Pedra do Sal, sala 02, Itapuã, 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 n º 2.291/86, no dia, hora e local
abaixo indicados, o(s) imóvel(eis) adiante descrito(s) com todas as suas benfeitorias, instalações,
pertences e acessórios, para pagamento de dívida(s) hipotecária(s) em favor da EMGEA - Empresa
Gestora de Ativos.
A venda será realizada pelo maior lance obtido, à vista ou com financiamento.
A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão,
podendo, também, 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.
As despesas relativas à comissão de Leiloeiro 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 intimado(s) do presente leilão e cientificado(s) 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 os
imóveis no endereço acima ou pelos telefones: (oxx71) 93619972 ou 40091000 ou 99533060.
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: 27/06/14 HORÁRIO: 10:00hs LOCAL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SETOR ATENDIMENTO HABITAÇÃO- PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO NUM 30,
VITORIA DA CONQUISTA/BA.
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apto. 204, Bloco 01, Residencial Parque Serrano, Avenida
Frei Benjamim, s/n, Brasil, Vitoria da Conquista/Ba, composto de living, circulação, hall de
entrada, dois quartos, sanitário social, cozinha, área de serviço, quarto e sanitário de
empregada e uma vaga de estacionamento, área construída de 64,44m2. SED:74628CONTRATO: 997700003746- AGENCIA: VITORIA DA CONQUISTA - RONILTON CARLOS
BOMFIM LOPES, BRASILEIRO, COMERCIANTE CPF 35942541515, RG 022946060631 SSP/BA,
e cônjuge, se casado estiver.
TANIA ABREU- Leiloeira Oficial
Tel.93619972/99533060/7140091000

