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CHAPADA Ação do governo estadual atendeu moradores de 19 municípios da região, beneficiados com 5 mil consultas

Programa realiza 1.500 cirurgias de catarata
Mateus Pereira (Secom-BA) / Divulgação

DA REDAÇÃO

A primeira etapa dos serviços oftalmológicos oferecidos pelo programa Saúde
sem Fronteiras, do governo
estadual, chegou ao fim ontem, em Miguel Calmon (a
367 km de Salvador).
Segundo o governo, moradores de 19 cidades da região foram beneficiados
com a realização de cinco
mil consultas e 1,5 mil cirurgias de catarata, entre o
último dia 19 e ontem.
Na manhã do último sábado, o governador Rui Costa acompanhou o atendimento à população no município de Miguel Calmon.
Rui Costa disse que “o programa devolve a qualidade
de vida que havia sido per-

dida por eles. É um serviço
importantíssimo, que nós
vamos continuar e intensificar, percorrendo todo o estado e garantindo o atendimento regional”.
De acordo com a gestão
estadual, cerca de 100 profissionais, entre médicos oftalmologistas, anestesiologistas, enfermeiros e técnicos, foram responsáveis pelo
atendimento à população da
região – no Hospital Padre
Paulo Felber.
Pessoas com mais de 60
anos e alunos do Topa (Todos
pela Alfabetização) eram o
público-alvo da iniciativa.
Morador do município de Piritiba, o aposentado Anatalício Ferreira da Silva, 73, já
possuía o diagnóstico para
catarata e aproveitou a ação

para realizar a cirurgia.

Capacitação

Rui Costa esteve no município de Miguel Calmon para acompanhar atendimentos

Sigi Vilares/ Blog do Sigi Vilares

BARREIRAS

Todas as vítimas
da colisão estavam
na van, que ficou
destruída

Acidente envolvendo três
veículos deixa sete feridos
MIRIAM HERMES
Barreiras

Sete pessoas ficaram feridas
na madrugada de ontem
quando uma ultrapassagem
em local proibido provocou
um acidente envolvendo um
ônibus, uma van e um caminhão-guincho, no km804 da BR-242, em Barreiras
(a 858 km de Salvador).
Conforme o registro de
ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, chovia no
momento em que o ônibus

As ações do programa em
Miguel Calmon incluíram
também a capacitação de 50
profissionais da região, entre médicos e enfermeiros,
para a detecção do tracoma,
uma doença silenciosa que
afeta os olhos.
“Pela primeira vez na Bahia, estamos realizando o
programa de detecção do
tracoma, que é a segunda
maior causa de perda de visão na Bahia. Nós estamos
capacitando os profissionais de atenção básica para
poder diagnosticar e tratar
com uma medicação simples, que é o antibiótico”, explica o secretário da Saúde
do estado, Fábio Vilas-Boas.

da empresa Transpiauí, dirigido por Antônio Araújo,
forçou a ultrapassagem em
uma curva, a cerca de 10 km
do centro da cidade, colidindo com a van que vinha na
pista contrária.
Na sequência o micro-ônibus, que ficou destruído
com o acidente, ainda bateu
em um caminhão-guincho
que transportava outro ônibus. Segundo testemunhas,
o micro-ônibus teria saído
de Rui Barbosa para Luís
Eduardo Magalhães.

Sete das oito pessoas que
estavam na van ficaram feridas, entre elas o motorista,
Cláudio Silva Alves, que ficou preso às ferragens. Ele
foi retirado por uma equipe
do Corpo de Bombeiros e encaminhado com outras duas
pessoas para o Hospital do
Oeste. Uma menina de 1 ano,
que estava com a mãe na
van, saiu ilesa. A reportagem
tentou, sem sucesso, obter
informações sobre o estado
de saúde das pessoas encaminhadas para o HO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO - TJ-ADM-2015/37269
Objeto: Aquisição de gavetas de storage de banco de dados – Storage Server, incluindo
instalação, configuração, garantia, suporte técnico ao hardware, atualização e suporte técnico de
software, serviços de consultoria e treinamento, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. O Núcleo
de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº
076/2015 - Acolhimento das propostas: 27/10/2015 às 08:00 horas. Abertura das propostas:
10/11/2015 às 10:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 10/11/2015 às 10:30 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitações – editais/publicações e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 23 de
outubro de 2015. Adolfo de Souza Ferri- Chefe do Núcleo de Licitação.

COMISSÃO DE PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRANGABA NO ESTADO DA BAHIA, SINDISERV - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O presidente da Comissão de
Pró-fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirangaba no Estado da
Bahia, SINDISERV, senhor Agnalício Rodrigues da Silva, PASEP: 170.26963.81-1,
CPF: 181.149.205.30, com endereço na Rua Everaldo Miranda de Souza, nº 157, CEP: 44745-000,
onde receberá correspondência, nos termos do inciso II do art. 8º da Portaria MTE 326/13,
CONVOCA todos os servidores públicos municipais estatutários, empregados públicos, inclusive
aposentados da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, inclusive da Câmara de
Vereadores, na base territorial do município de Mirangaba/BA, para Assembleia Geral
Extraordinária de fundação do Sindicato, que se realizará no dia 21 de Novembro de 2015, às
8:30 horas, em primeira convocação, com metade mais um dos membros da categoria, e às
09:00 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número dos presentes, na Rua
Everaldo Miranda de Souza, nº 157, próximo à feira, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1) Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirangaba;
2) Aprovação do Estatuto Social; 3) Eleição e Posse da Diretoria e dos Membros do Conselho
Fiscal; 4) Filiação do sindicato à CTB. Mirangaba, 23 de Outubro de 2015.
Agnalício Rodrigues da Silva - Presidente da Comissão de Pró-fundação.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

AVISO DE ADIAMENTO - CN-1.92.2015.2010
A CHESF torna público o adiamento da Concorrência Nacional –
CN-1.92.2015.2010 para contratação de serviços de construção e projeto
como construído da LT 500KV Camaçari IV/ Sapeaçu – C1. Recebimento de
Proposta e Abertura da documentação de habilitação: do dia 09 de novembro
de 2015 às 09 horas para o dia 25 de novembro de 2015 às 09 horas (horário
local); Aquisição do Edital: conforme item 3.2 da Seção I do Edital. Ficam
mantidas as demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do
dia 08 de outubro de 2015, seção III, fls. 116.
Fernando José Duncan Meira
Chefe da Divisão de Contratações – DECT

Edital de Intimação. Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Lauro de Freitas - Bahia, na forma da Lei, etc. Faz Saber, em cumprimento ao disposto no
artigo 26, da Lei n° 9.514/1997, e a requerimento do credor Banco Santander (Brasil) S/A. que, fica intimado a Sr. Jorge UIles
Muniz Das Merces, inscrito no CPF/MF sob o n° 788.112.525-04, brasileiro, solteiro, técnico em edificação, a comparecer a
este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Santos Dumont, n°4.487, Shopping Passeio Norte, Lojas 144/150,
Estrada do Coco, Lauro de Freitas - BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato
de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com a Banco Santander (Brasil) S/A, registrado sob
n° R.04 e R.05, da Matrícula 19.470 RG, referente ao imóvel designado pela unidade residencial de número 562, da porta
40347.00562, de Inscrição Municipal, Integrante do Loteamento Jardim dos Pássaros, Situado na Rua Cezar Araújo Pedreira,
em Lauro de Freitas - BA, onde deverá efetuar a purgação do débito, sujeito à atualização monetária, juros de mora e demais
encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo pagamento, além das despesas de cobrança. Fica
também cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima, no prazo estipulado, garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário Banco Santander (Brasil) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º,
da Lei n° 9.514/1997, inicialmente aludida. Este Edital será publicado por 03 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação
regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade. Dado e passado neste Município e Comarca de Lauro de Freitas
- BA, no Cartório de Registro de Imóveis, em 09 de outubro de 2015. A Oficial, Ivania Maria Mesquita Rodrigues.

Ministério da
Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 097/7075-2015
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL
PARA A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA AG. ILHA DE ITAPARICA/BA, tudo em
conformidade com as disposições do Edital e de seus Anexos, que o integram e
complementam. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www.caixa.gov.br, no menu
principal Áreas Especiais , selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão
“ok”, em seguida selecionar na opção Pregão Eletrônico, no item Editais. DATA DE
CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23:59 horas do dia 06/11/2015. DATA
E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09h00min horas do dia
09/11/2015. DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 13:00 às 13:30
horas do dia 09/11/2015. Contato: tel. 0800.7260104.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA
Av.Amélia Amado, 331 Centro, Itabuna-BA.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
(COM PRAZO DE DEZ (10) DIAS)
A DRA.LILIAN MARA DE SOUZA FERREIRA, Juiz Federal Substituta da 2ª
Vara de Itabuna/BA.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, perante este Juízo Federal e secretaria respectiva, tramita a AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO/ADMINISTRATIVA SERVIDÃO N°3110-80.2012.4.01.3311,
movida por PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, com assistência
da União FEDERAL, contra RACHIDE BARACAT HABIB PINHO DE
MAGALHÃES, objetivando que seja decretada a servidão sobre 521,95 m²
(quinhentos e vinte e um metros e noventa e cinco decímetros quadrados) de terras
componentes de uma área denominada “FAZENDA CONJUNTO ELDORADO”
situada na localidade de Piabainha, Zona Rural, Piabainha Jussari/BA, bem
como a respectiva averbação no cartório de registro de imoveis competente. O
presente edital, com prazo de 10(dez) dias, expedido em cumprimento ao quanto
disposto no artª 34 do Decreto-Lei n° 3.365/1941, como um dos requisitos para
o deferimento do levantamento da indenização, será publicado na forma da lei e
afixado no lugar de costume na sede deste Juízo. Dado e passado nesta cidade
de Itabuna-BA, em 08 de outubro de 2015. Eu, (Acácio Luiz Almeida Santos
Junior, Técnico Judiciário, mat. BA2000417), digitei. Eu, (Sandra Iara Santos
Goés), Diretora de Secretaria da 2ª Vara de Itabuna, conferi.
LILIAN MARA DE SOUZA FERREIRA
Juiza Federal Substituta

