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VIOLÊNCIA Confronto entre PM e bandidos no Rio
de Janeiro deixa 6 mortos
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TRAGÉDIA Veículo tinha iniciado viagem em Posadas, na Argentina, e tinha como destino Florianópolis

Ônibus cai em ribanceira e deixa
nove mortos em Santa Catarina

Quina / Concurso 3686
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Um acidente de ônibus em
Santa Catarina matou nove
pessoas. Sete pessoas morreram no local do acidente, que
ocorreu durante a madrugada, segundo informações da
Agência Brasil. Outras duas
mulheres, que estavam hospitalizadas em Florianópolis,
não resistiram.
O acidente ocorreu com um
ônibus da viação Reunidas,
no município de Alfredo Wagner, em Santa Catarina. Segundo a empresa, o veículo,
que transportava 39 adultos,
uma criança e o motorista,
caiu em uma ribanceira na
BR-282, na cidade de Alfredo
Wagner (na Grande Florianópolis).
O ônibus tinha iniciado
viagem em Posadas, na Argentina, e tinha como destino
Florianópolis. Os feridos foram atendidos em Florianópolis, Bom Retiro, e Lages. A
Reunidas informou que está
dando assistência às famílias.

Espírito Santo
Dez pessoas ficaram feridas
depois que um ônibus que ia
para a Escola de Aprendizes
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de Janeiro com 36 militares. O
motorista, o sargento e oito
alunos ficaram feridos.
Eles foram socorridos pelo
Samu e pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital de
pronto atendimento de Guarapari.

Avião bimotor
Um avião bimotor caiu em
cima de uma casa, por volta
das 19h30 de sábado, em Luziânia (GO), cidade que fica no
entorno do Distrito Federal.
De acordo com a Polícia Civil,
o piloto, de 40 anos, morreu
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Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do
concurso, e o prêmio acumulou. Porém, 42
apostas acertaram a quina e levarão a quantia
de R$ 44.770,97. Outras 3.171 fizeram a quadra,
que vai pagar R$ 847,13. O próximo sorteio será
quarta-feira e pode pagar R$ 7,5 milhões

Lotomania / Concurso 1520
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Marinheiros do Ceará, no
Nordeste, perdeu o controle
na noite de sábado e tombou
na altura do km 329 da BR-101,
perto de Guarapari (ES).
Segundo nota da Marinha,
o ônibus, que era de uma empresa particular, saiu do Rio
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Mega-sena / Concurso 1668

A empresa
ainda não tem
informações
sobre causas
do acidente que
matou nove

Acidente ocorreu na cidade de Alfredo Wagner e veículo levava cerca de 41 pessoas
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Ninguém acertou as cinco dezenas. Porém, 90
apostas fizeram a quadra e ficam com um
prêmio de R$ 5.539,21 cada uma. Mais 4.931
bilhetes fizeram o terno e levaram R$ 144,42
cada uma. A estimativa de prêmio para o
próximo concurso é de R$ 2 milhões

Guto Kuerten/Agência RBS/Estadão Conteúdo
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LOTERIAS
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Ninguém acertou as 20 dezenas. A faixa de 0
acertos também não teve acertadores. Na faixa
de 19 acertos, houve 2 bilhetes premiados. Com
18 acertos, 70 apostadores foram premiados. Em
17 pontos, 756 apostas foram premiadas. Outros
5.233 apostadores acertaram 16 dezenas

Os feridos
foram
atendidos em
Florianópolis,
Bom Retiro e
Lages

Federal / Extração nº 04935
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Timemania / Concurso 674
no momento da queda. Sua
namorada chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu dentro da viatura, ao lado
do helicóptero que a levaria
para o hospital. Dois amigos
que acompanhavam o casal
ficaram feridos.
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Time do coração
São Paulo

Ninguém acertou as sete dezenas. Na faixa de 6
acertos, houve 4 premiados. Com 5 acertos, 179
apostas foram premiadas. Por 4 acertos, 3.720
apostas receberão R$ 6. Na faixa de três acertos,
35.686 apostadores levarão R$ 2. Outros 34.490
apostadores acertaram o “time do coração"

CURTAS
Rio tem furtos e arrastão em praias

Ato presta homenagem a estudante

Confronto deixa 6 mortos em Niterói

O forte calor de ontem levou
muita gente para as praias
que ficaram lotadas do Rio. À
tarde movimento de assaltantes nas areias levou pânico aos banhistas em Ipanema, zona sul. Houve a intervenção de integrantes da
Guarda Municipal e da Polícia Militar do Rio de Janeiro
(PMERJ). O colombiano Juan
Carlos García teve seu celular roubado da mão de sua
filha de sete anos. Ele identificou o suposto ladrão, um

Familiares e amigos do estudante Alex Schomaker
Bastos, morto na quinta-feira após uma tentativa de assalto, fizeram ontem um ato
em homenagem a ele. A ação
também teve o propósito de
chamar a atenção das autoridades e dos cidadãos para
a violência nas ruas do Rio de
Janeiro. A manifestação que
reuniu cerca de 100 pessoas
ocorreu ao lado do ponto de
ônibus, na Rua General Severiano, em Botafogo. Se-

Uma troca de tiros entre policias e traficantes em Niterói resultou em seis mortes
e sete bandidos presos. Entre
os mortos estava Anderson

menino de 12 anos que havia
sido detido pela polícia, mas
não quis dar queixa na delegacia.

Em razão de
roubos, 15
pessoas foram
presas ontem

gundo a polícia, Alex foi ferido com cinco tiros por dois
homens que estavam em
uma moto.

do Nascimento da Silva, conhecido como “Gordo” ou
“GD”, o segundo homem na
hierarquia do tráfico do
Complexo do Alemão.

Manifestantes
fizeram um
minuto de
silêncio

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

O SENAC – DR/BA torna público o Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015.
OBJETO: Registro de Preços para o FORNECIMENTO DE CAMISAS, pelo período de
06 (seis) meses, para atender as diversas unidades do SENAC DR/BA. Abertura da
Sessão: Dia 21.01.2015 às 10h00. Local:Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa
do Comércio, 10º andar – Caminho das Árvores, Salvador/BA - Sala de Reunião do
SENAC. Os interessados poderão adquirir o Edital na Coordenação de Licitações e
Contratos do SENAC ou através do e-mail: comissao.licitacao@ba.senac.br, e obter
informações pelo telefone (71) 3192-3809 ou FAX (71) 3273-9722, nos horários de 9h00 às
12h30min e 14h30min às 17h00, dias úteis.
Salvador, 12 de janeiro de 2015.
AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015

O SENAC – DR/BA torna público o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2015.
OBJETO: Aquisição de Utensílios de Cozinha, para Unidades do SENAC.Abertura da
Sessão: Dia 28.01.2015 às 10h00 (horário local). Local:AvenidaTancredo Neves, nº 1.109,
Edifício Casa do Comércio, 10º andar – Caminho das Árvores, Salvador/BA - Sala de
Reunião do SENAC. Os interessados poderão adquirir o Edital na Coordenação de
LicitaçõeseContratosdoSENAC ouatravés doe-mail: comissao.licitacao@ba.senac.br,e
obter informações pelo telefone (71) 3192-3809 ou FAX (71) 3273-9722, nos horários de
09h00às12h30mine14h30minàs17h00,diasúteis.
Salvador, 12 de janeiro de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO

C O M U N I C A D O
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA VENDA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS E DOS EDF. EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DA
BAHIA - SECOVI-BA, comunica aos condomínios residenciais, comerciais e mistos,
associações de moradores, administradoras de condomínios e de imóveis próprios ou de
terceiros, empresas incorporadoras, de desenvolvimento urbano, de intermediação
(imobiliárias) ou de compra e venda de imóveis próprios, patrimoniais, loteadoras, flats e
shopping centers, com código da atividade econômica (CNAE) sob os números 41.10-7/00,
68.10-2/01, 68.10-2/02, 68.21-8/01, 68.21-8/02, 68.22-6/00, 81.11-7/00, 81.12-5/00 e
94.99-5/00 enquadradas no quadro de contribuintes deste sindicato que deverão pagar a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA referente ao exercício de 2015 até o dia
31/01/2015 conforme preceitua os artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). O Sindicato já encaminhou, pelos Correios, as guias de cobrança e aqueles
que não receberem, devem retirar as guias pelo site www.secovi-ba.com.br. O pagamento da
obrigação fora do prazo estabelecido em lei acarreta à empresa ou ao condomínio o
recolhimento do valor principal acrescido de multa e juros, com possibilidade ainda de
autuação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ficando ainda sujeitos às penalidades
previstas nos artigos 607 e 608 da CLT. Maiores informações pelo fone 71-3272.7272 –
Kelsor Fernandes – Presidente.
Salvador 12 de janeiro de 2015

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

O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL, inscrito no
CNPJ sob o nº 10.681.755/0001-52 convoca toda a categoria dos AUDITORES FISCAIS DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, com base territorial no ESTADO DA
BAHIA, para a ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DA ENTIDADE, a ser
realizada no dia 05 de fevereiro de 2015, tendo como local o Cine Teatro Sesc Casa do
Comércio (Avenida Tancredo Neves, 1109, Ed. Casa do Comércio, – Caminho das Árvores,
Salvador - BA, CEP:41820-020) às 10h, em primeira convocação, e às 10h30 em segunda
convocação com qualquer número de presentes. ORDEM DO DIA:
1. Ratiﬁcação/Retiﬁcação de fundação do SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, por dissociação do SINDSEFAZ – SINDICATO DOS
SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA inscrito no CNPJ sob o nº:
16.301.764/0001-57;
2. Ratiﬁcação da aprovação da alteração do Estatuto Social registrado em 26 de novembro
de 2008.
2.1. Aprovação da mudança de endereço da sede do Sindicato.
3. Ratiﬁcação da eleição da diretoria e conselhos eleitos em 13 de novembro de 2012.
Somente terão direito a voto os integrantes da categoria que apresentarem documento
de identiﬁcação com foto, que comprove o vínculo com a categoria dos AUDITORES
FISCAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.
Salvador/BA, 09 de janeiro de 2015.
LÍCIA MARIA ROCHA SOARES
PRESIDENTE

