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ARGENTINA Presidente quer unidade
de todas as forças políticas

DISCURSO PEDE A
SUPERAÇÃO DE EGOS

Macri toma
posse com
pedido de
diálogo
REUTERS E FOLHAPRESS
Buenos Aires

Mauricio Macri assumiu a
presidência da Argentina ontem com um pedido de diálogo e unidade a todas as forças políticas para cumprir
suas promessas de reativar
uma economia estagnada e
combater a corrupção.
Após 12 anos de gestão do
peronismo de centro-esquerda, o representante da centro-direita, que venceu a eleição de novembro por uma
margem pequena, deverá
realizar ajustes na terceira
maior economia da América
Latina, mas cuidando para

não prejudicar os avanços sociais alcançados na última
década. Sua tarefa, além disso, será enfrentar outros obstáculos: um Congresso dividido e uma oposição que,
com a veemente Cristina Kirchner entreseuslíderes,jáfez
Macri sentir toda sua ferocidade com a troca de governo com uma polêmica pública sobre o protocolo para a
troca de comando.
Cristina não compareceu
à posse do sucessor na Casa
Rosada – ela queria que a
cerimônia de passagem de
faixa fosse no Congresso, e
não na sede presidencial, como tem sido a tradição.

Em seu primeiro discurso
como presidente da
Argentina, Mauricio
Macri, 56, afirmou que os
políticos devem superar
os seus egos em prol do
bem comum e falou mais
de uma vez em superar o
“enfrentamento inútil”

Mauricio Macri e
a primeira-dama
Juliana Awada
acenam ao povo

“Queremos a participação
de todos, das pessoas que se
sentem de direita e de esquerda, dos peronistas e antiperonistas. É um desafio
empolgante depois de anos
de prepotência inútil”, declarou Macri em seu discurso de posse no Congresso,
onde não estiveram nem
Cristina nem os deputados
da coalizão da ex-mandatária, a Frente para a Vitória.
Macri, que tem o apoio
dos mercados, não deu detalhes sobre seu plano para
reativar a economia, abalada pela escassez de investimentos, uma inflação elevada e um grave déficit fis-

cal, embora tenha reconhecido que os desafios “são
enormes” e que não podem
ser solucionados “de um dia
para outro”.

Polêmica
Uma multidão com bandeiras e globos de cores azul e
branca saudou Macri na saída da legislatura e ao largo da
histórica Avenida de Mayo,
por onde chegou à Casa Rosada para receber os símbolos de governo das mãos do
presidente do Senado, Federico Pinedo, membro de sua
aliança Mudemos. “Hoje é
um dia histórico. Hoje nós,
argentinos, voltamos a nos

olhar no rosto de novo. O governo anterior teve êxito em
dividir o povo, inclusive temos familiares divididos pela política, que nem se falam”,
contou à Reuters Martín
Payares, um soldado de 41
anos que foi à comemoração
junto com sua família. A polêmica Cristina mantém uma
grande popularidade graças
ao baixo desemprego no país
e aos subsídios que outorgou
para combater a pobreza.
Ela se despediu de seus
seguidores na quarta-feira
com um grande ato diante
da Casa Rosada que mostrou
que está disposta a liderar a
oposição a Macri.

A presidente Dilma Rousseff perdeu o juramento de
posse do novo presidente da
Argentina, Mauricio Macri.
Macri chegou às 11h40 local
(12h40 no horário de Brasília) ao Congresso, ao lado
da mulher, Juliana Awada, e
fez seu juramento antes do
meio-dia. Inicialmente estava previsto que Dilma chegasse a Buenos Aires às 11h,
mas isso só ocorreu às 12h.
Com agenda cheia no Brasil, Dilma fez passagem-relâmpago na Argentina, de
apenastrêshoras.DilmaeMacri têm encontro marcado em
Assunção, daqui a duas semanas, na cúpula do Mercosul.

Edital de Intimação. Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoa
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. Igor Gustavo Sampaio de
Souza, inscrito no CPF/MF sob o n° 000.249.045-54, brasileiro, casado, técnico de eletromecânica, 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.01 e R.02, da Matrícula 35.070
RG, referente ao imóvel designado pela unidade residencial de número 04, de porta, designada como Casa, inscrito no Cadastro
Imobiliário Municipal sob o n° 4010200123CS04, Integrante do Condomínio Residencial Portal do Jockey, Situado na Rua Rodolfo B
de Barros, n° 123, Loteamento Parque Jockey Club, 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 27 de novembro de 2015. A Oficial, Ivania Maria Mesquita Rodrigues.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA INDÚSTRIA DE AÇÚCAR ÁLCOOL E DERIVADOS DA CANA DO ESTADO DA
BAHIA-STIAEB, CNPJ 15.892.839/0001-59, com sede na Rua Jaime Vilas Boas 45, Centro,
Terra Nova - BA convoca com arrimo no Art. 612 da CLT e Art. e 4º da Lei 7.783/89, para
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS a serem realizadas com todos trabalhadores
da AGROVALE – Agro Indústria do Vale do São Francisco, em Juazeiro e na UNIAL – União
Industrial Açucareira Ltda. Em Amélia Rodrigues e em Lajedão nos dias 12, 13, 14 e 15 de
janeiro de 2016; todas às 12h00min, em primeira convocação e às 12h30min, em segunda
convocação, com qualquer número presente, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem
do dia: A-Elaboração e Aprovação da Pauta de Reivindicação, a ser encaminhada às Empresas
e Indústrias, para consecução da Convenção Coletiva de Trabalho, inerente ao período de 01
de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017; B-Outorga de poderes à Diretoria para
empreender as negociações, celebrar Acordos Coletivos, instaurar Dissídios Coletivos, firmar
Acordos judiciais ou extrajudiciais; C – Autorizar a deflagração de greve; D – Aprovação de
Assembléia de caráter permanente enquanto perdurarem as negociações; E – Discutir e
deliberar sobre a instituição de contribuição assistencial e negocial em favor desta Entidade, no
percentual de 2% sobre o salário base, a ser descontado de todos os trabalhadores da base; F
– O que ocorrer. CEZARIO BARBOSA - DIRETOR EXECUTIVO.

VICE GOVERNADORIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2015
Abertura: 23/12/2015 às 10:30hs (horário local) / 11:30hs (horário de Brasília). Objeto: Aquisição de veículo automotor para uso daVice Governadoria. Família: 23.10 - Local de realização:
site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital no
endereço acima mencionado, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30min às 17h30min ou
pelo endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e/ou www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do tel: (71) 3115-6269/ou telefax: (71) 3115-9418. Salvador - BA,
10 de dezembro de 2015 – Andreza Caroline do Amaral Teixeira - Pregoeira Oficial.

VICE GOVERNADORIA

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari/BA MAISE CAMPOS
SARLO - Oficial Respondente Avenida Jorge Amado, nº 100, Shopping Camaçari Open Center, Salas 217-219, Ponto
Certo, CPF 42.801-170, Camaçari/BA, (71) 3040-2969/ (71) 3040-2979. MAISE CAMPOS SARLO, Oficial Respondente,
do Registro de Imóveis de Camaçari/BA, em 3 de dezembro de 2015, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26
§ 4º da Lei 9.514 de 20 de novembro 1997; e depois de frustrada a intimação do devedor. Faz saber à pessoa física
abaixo relacionada: NEILTON DE SOUZA LIMA, brasileiro, divorciado, técnico de planejamento, portador da cédula de
Identidade RG nº 2001001057515-SSP/AL, CPF n° 644.990.654-53, residente e domiciliado na RUA IBICARAÍ, S/Nº,
BLOCO 39, APARTAMENTO Nº ‘302,GLEBA C, CAMAÇARI/BA. Pelo presente edital FICA INTIMADO a comparecerem
a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na Avenida Jorge Amado, nº 100, Shopping Camaçari Open Center,
Salas 217-219, Ponto Certo, CPF 42.801-170, Camaçari/BA, nesta Comarca; para satisfazer as prestações vencidas e
as que vierem a vencer até a data do pagamento, juntamente com os juros convencionados e as custas de intimação.
Referente ao Contrato Particular de financiamento imobiliário, registrado nesta Serventia, que tem como objeto o imóvel
situado Apartamento do tipo A25 (H4-28T), nº 201, Bloco 534, Quadra A, situada na Rua Praia de Interlagos (atual Rua
Arembepe), integrante do conjunto Residencial Bela Vista de Camaçari II, Distrito, Municipio, Comarca e 2º Circunscrição
Imobiliária de Camaçari/BA. O referido imóvel acha-se inscrito na Prefeitura municipal sob o nº 519124-6, registrado na
matricula nº 133 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari/BA. Cientificadas que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em face da credora - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, inscrito no CNPJ sob n° 90.400.888/0001-42, com sede na cidade de São Paulo/SP,
na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek , nºs 2.041 e 2.235. Bloco A, Vila Olímpia - nos termos do art. 26 § 7º da
Lei 9.514/97. E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi publicado o presente edital, na forma da Lei, e
afixado na sede desta Serventia. Camaçari/BA, 3 de dezembro de 2015, MAISE CAMPOS SARLO, Oficial Respondente.

ESPORTE CLUBE BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas
atribuições estatutárias e a pedido da Diretoria Executiva do Esporte Clube Bahia,
convoca ordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 17 de
dezembro de 2015, com primeira convocação às 18:30h e segunda convocação às
19:00h, na Arena Fonte Nova, localizada da Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré,
nesta Capital, com a seguinte ordem do dia:
- Conhecer e opinar sobre os Planos e o Orçamento do Clube, acompanhado do
Parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2016, nos termos do art. 23, alínea a,
inciso I, item 1º, combinado com o art. 27, inciso IV, ambos do Estatuto do Clube.
Salvador, 11 de dezembro de 2015.
Henrique Garcia de la Torre
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia
Marcelo Pereira Sant’Ana
Presidente do Esporte Clube Bahia

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA /
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015

Abertura: 23/12/2015 (horário local) às 10h00min. Objeto: Aquisição de camisas em malha piquet, diversos tamanhos. Família: 84.05. Local: Sala da
COSEL no Departamento de Polícia Técnica, situado na Av. Centenário s/n,
Vale dos Barris, CEP: 40.100-180.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no
local acima referenciado, de segunda a sexta-feira das 08:30h às 18:00h ou
pelo endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71) 3116-8753 e/ou telefax: (71) 3116-8752.
Salvador – BA. 09/12/2015 – Bel. Almiro Moreira de Pinho – Pregoeiro Oficial.
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