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NAZARÉ A instituição beneficente
Conceição Macêdo foi criada em 1988

Entidade
dá apoio a
portadores
de HIV
RAUL AGUILAR

A instituição beneficente
Conceição Macêdo, localizada na rua Santa Clara, em
Nazaré, está mudando a vida
de soropositivos e pessoas
em situação de rua, através
de acompanhamento e de
doações.
A entidade foi criada em
janeiro de 1988, quando Maria Conceição Macêdo, 71,
alugou um quarto para abrigar um travesti paraplégico
que, após ter descoberto a
sorologia do HIV, foi abandonado pela família.
Ela também abrigou uma
família (de sete pessoas) que
passou a morar na rua, após
o pai descobrir que era portador do vírus HIV e ser despedido do emprego. As boas
ações cresceram e se transformaram em uma instituição beneficente, que atende
hoje cerca de 500 pessoas
em vários projetos sociais.

A obra
sobrevive
de doações.
Para ajudar,
ligue para
71 8837-4204
ou vá à sede
Um deles é o Quarta-feira
nas Ruas sem Aids, que oferece folhetos informativos
sobre HIV e DSTs e preservativos para transexuais,
travestis, garotas e garotos
de programas em vários
pontos da cidade.
Outra iniciativa é o Esperancinha, que atua com vivência e acolhimento a portadores do vírus, através de
bate-papo e dinâmicas de
grupo. Há, ainda, a Casa VIH-

Mariana Guedes (esq.), assistente social, Maria Conceição Macedo (centro) e Ana Paula, secretária da entidade

da, creche onde crianças que
convivem com o HIV aprendem e se divertem em período integral, com direito a
quatro refeições diárias e
acompanhamento pedagógico gratuito.

Diversão
Um garotinho com cerca de
seis anos que frequenta a
creche confessa que gosta
muito do espaço. “Aqui é
muito legal. A comida é boa

e ainda me divirto com as
aulas e brincadeiras com as
tias”, diz.
Há também as casas-abrigos, que acolhem famílias
portadoras do HIV e que vivem em situação de rua. Essas pessoas são levadas para
moradias onde podem começar ou seguir o tratamento, recebem cestas básicas e
cursos de qualificação para
serem inseridas no mercado
de trabalho.

A assistente social do local, Mariana Guedes, afirma
que a maior dificuldade dos
portadores é o preconceito.
“O HIV antes de estar no sangue está na mente. O maior
problema para quem vive
com o vírus não são os coquetéis ou as inúmeras consultas ao médico; é o preconceito. Até hoje tem pessoas que acham que pegam
HIV através de abraços e
aperto de mão”, pontua.

Sem incentivo do governo, o projeto vive de doações.
Depois da morte do marido,
Conceição resolveu vender a
casa em que morava para injetar o dinheiro na obra assistencial.
“Há 26 anos ajudo portadores do HIV e não me arrependo. Nossa missão sempre será ajudar portadores
do HIV que vivem em vulnerabilidade social e combater o preconceito”, frisa.

EMPRESA EDITORA A TARDE S/A
CNPJ: 15.111.297/0001-30
NIRE: 29 3 0000224-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Editora A TARDE S/A, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11:00 horas, do dia 29 maio de 2015 em sua sede
social, na Rua Prof. Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores, CEP: 41820-570, Município do
Salvador, Estado da Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Recomposição de
seus Livros de Registro de Ações Nominativas e Livros de Registro de Transferências de Ações. 2 - O
que ocorrer de interesse da Sociedade
Salvador, 13 de maio de 2015
Renato Simões – Pres. Conselho Administração/Diretoria

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2015

O SENAC – DR/BA torna público o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 12/2015.
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE
LIMPEZA E SANEANTES, pelo período de 06 (seis) meses, para as Unidades do SENAC
em Salvador/BA. Abertura da Sessão: Dia 09.06.2015 às 10h00 (horário local). 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, 22 de maio de 2015.

EMPRESA EDITORA A TARDE S/A
NIRE 29 3 0000224-1
CNPJ. 15111297/0001-30

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
EMPRESA EDITORA A TARDE S/A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Salvador, Estado da
Bahia, na Rua Prof. Milton Cayres de Brito, n° 204, Térreo, Caminho das ´´Arvores, CEP: 41.820-570,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.111.297/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob o NIRE 29 3 0000224-1, comunica à
prça e ao mercado em geral, para todos os fins de direito, o extravio de seus livros de Registro de Ações
Nominativas e Livros de Registro de Transferências de Ações, com o objetivo de realizar a abertura de
novos livros. A Administração da Companhia solicitará a inclusão da recomposição dos referidos livros
societários na pauta da próxima Assembleia Geral da Companhia.
Salvador, 15 de maio de 2015
André Blumberg
Diretor
Dilson Santiago da Silva
Diretor

Ministério da
Fazenda

AVISO DE VENDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO
PROF. EDGARD SANTOS

Ministério da
Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/7075-2015
OBJETO: Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de transporte e
abastecimento/desabastecimento de numerário por carro forte e acionamentos em PAE
simples, múltiplos, SNC e Quiosques CAIXA e custódia de numerário, no âmbito do
Estado no âmbito do Estado da Bahia, região de Itabuna, para o período de 24 meses,
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 09 horas do dia 03/06/2015. DATA E
HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h horas do dia 03/06/2015.
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 10h às 10h30min horas do
dia 08/06/2015. Contato: tel. 0800.7260104.

Leilão Público nº: 0018/2015BA-0075
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CAIXA, por meio da Gerência de Filial - Alienar Bens
Móveis e Imóveis/SA, torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio
de lances, lotes dado em garantia de contratos de penhor, podendo conter, em conjunto ou
isoladamente, jóias, canetas, relógios moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados
a contratos de penhor, emitidos no estado da Bahia, vinculados as agências Eunápolis/BA
e Teixeira de Freitas/BA; e vencidos há mais de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as
condições para habilitação, preços, prazos e demais disposições regulamentares do qual
é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de
22/05/2015 a 10/06/2015, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no Estado
da Bahia, na página da CAIXA na Internet www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial – Alienar
Bens Móveis e Imóveis/Salvador, situada Av. Tancredo Neves, n° 1672, Edf. Catabas
Empresarial, Sala 001/002, Salvador/BA. A exposição dos lotes contendo as jóias ocorrerá
do dia 08/06/2015 a 09/06/2015, no sítio da Caixa, www.caixa.gov.br. Os lances deverão
ser efetuados por meio dos terminais de auto-atendimento localizados em qualquer agência
da CAIXA no dia 09/06/2015, no horário de funcionamento dos autos atendimentos das
agencias da CAIXA. A divulgação do resultado do leilão será efetuada no dia 10/06/2015,
nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da CAIXA na Internet:
www.caixa.gov.br. Salvador, 22 de maio de 2015.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº. 11/2015 - Pregão (Eletrônico) - Registro de Preços

A COMISSÃO

PROCESSO Nº. 23066.005935/15-18 → OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo
de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS
E ALBUMINA HUMANA, de forma parcelada, para atender às necessidades do
Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (Complexo HUPES) –
UASG: 153040/BA e do Hospital das Clínicas da UFPE – UASG: 153080. Tipo
de Licitação: Menor Preço Unitário por Item. Data da Abertura: 08 de junho de
2015, às 09h30min. (Horário de Brasília – DF). Local: www.comprasnet.gov.br.
UASG: 153040. Informações e Entrega de Edital: Sala da Comissão Central de
Licitação – Mezanino da UDAC (Unidade Docente Assistencial de Cardiologia), nos
horários: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, sito à Rua Augusto
Viana, S/N – Canela, Salvador - BA, e/ou pelo Telefax: 3283-8166 / 3283-8193.
ANTÔNIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do HUPES – Filial da EBSERH

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
MAURO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 328, com escritório à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar,
Higienópolis, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER BRASIL S/A, inscrito no CNPJ
sob n° 90.400.888/0001-42, com sede na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do instrumento particular de venda
e compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de alienação Fiduciária e Outras Avenças, em 31/10/2012,
no qual figura como Fiduciante RENAILDO RIOS DA ROCHA, casado com GILZA RIOS DO CARMO ROCHA,
brasileiros, maiores, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, ele pecuarista, Rg nº 0396049508 SSP/
BA, CPF nº 355.301.705-87; ela autônoma, RG nº 04882297907-SSP/BA e CPF nº 600.130.285-53, residentes em
Wanderley/BA, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, no dia 03 de junho de 2015, às 14:25 horas, à Av. Angélica nº 1.996, 3º andar - Conjunto 308,
Higienópolis, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 192.000,00 (Cento e noventa e
dois mil reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pela (Av.06-2.206) Casa localizada à Avenida Domingos Pereira dos Santos nº 107 , com área construída de
224,10m² e terreno medindo 300,67m², na cidade de Wanderley/BA Imóvel objeto da matricula 2.206 do Cartório
de Registro de Imóveis de Cotegipe/BA. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 08 de junho de
2015, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$
371.365,64 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se
habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma)
hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line
se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial,
na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter "ad corpus" e no estado de conservação em que
se encontra. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante quer em primeiro ou segundo leilão a escritura de
venda e compra será lavrada em até 30 dias, contados da data do leilão. O proponente vencedor por meio de lance
on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do
preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, no prazo
estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. Correrão por
conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões,
escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n°
21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
MAURO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 328, com escritório à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar,
Higienópolis, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER BRASIL S/A, inscrito no CNPJ
sob n° 90.400.888/0001-42, com sede na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do instrumento particular de venda e
compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de alienação Fiduciária e Outras Avenças, de 29/07/2011, no qual
figuram como Fiduciantes JESULINO DIAS BARBOSA, brasileiro, maior, agricultor, RG nº 09024137-16-SSP/BA,
CPF nº 129.408.525-53, casado pelo regime da comunhão de bens com LUZINETE LOPES BARBOSA, brasileira,
maior, do lar, RG nº MG 14.547.118-SSP/MG, CPF nº 630.031.555-04, ambos residentes em Correntina, levará a
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no
dia 08 de junho de 2015, às 14:35 horas, à Av. Angélica nº 1.996, 3º andar - Conjunto 308, Higienópolis, em
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 296.000,00 (Duzentos e noventa e seis mil reais),
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pela casa residencial, situada na Rua B, atualmente, João de Oliveira Irmão, s/nº, na Quadra X, Lote nº 05, no Loteamento São
José, nesta cidade, com área construída de 180,00m² e terreno de 360,00m², melhor descrito em suas medidas e
confrontações na matrícula nº 7.387 do Cartório de Registro de Imóveis de Correntina/BA. Obs: Ocupada. Desocupação
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde
já designado o dia 09 de junho de 2015, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com
lance mínimo igual ou superior a R$ 496.766,85 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e seis
reais e oitenta e cinco centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar
no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse
prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.zukerman.com.br, respeitado o lance
inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório
do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter "ad corpus" e no
estado de conservação em que se encontra. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e
a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante quer em primeiro ou
segundo leilão a escritura de venda e compra será lavrada em até 30 dias, contados da data do leilão. O proponente
vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o
pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da
obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de
perdas e danos. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como,
taxas, alvarás, certidões, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

PODER JUDICIÁRIO
e-DJF1 Ano VII / N. 92 - Caderno Judicial - Disponibilização: terça-feira, 19
de maio de 2015
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA
VARA ÚNICA FEDERAL

EDITAL
COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
AÇÃO ORDINÁRIA Nº.: 2415-46.2014.4.01.3315 – DESAPROPRIAÇÃO.
EXPROPRIANTE: VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A.
EXPROPRIADA: ESPÓLIO DE LEONIDAS FERREIRA DO NASCIMENTO,
REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO.
IMÓVEL DESAPROPRIADO: “FAZENDA MANGA”, situada na localidade
de Manga, no município de Santa Maria da Vitória/BA, com acesso saindo de
Correntina, seguindo pela BR – 135 sentido São Desidério, passando pelo desvio
do Povoado Ponte Velha, virar a direita no KM 21,5, estando a propriedade
localizada à 12,1 km da Estrada Oficial Pavimentada, tendo como limites e
confrontações: ao norte com Dionísia Efigênia de Oliveira Delgado e Espólio de
Leônidas Ferreira do Nascimento; ao leste com Espólio de Leônidas Ferreira do
Nascimento e Lázaro Vieira Neri e outros; ao sul Lázaro Vieira Neri e outros e
Espólio de Leônidas Ferreira do Nascimento; e ao oeste com Dionísia Efigênia de
Oliveira Delgado e Espólio de Leônidas Ferreira do Nascimento.
FINALIDADE:
1. Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentem direitos
reais incidentes sobre o imóvel, de acordo com o art. 34, DL 3.365/1941;
2. Conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel;
3. Possibilitar, após o decêndio, ao expropriado o levantamento de 80% do valor
depositado, nos termos do art. 33, § 2º, DL 3.365/1941, ainda que discorde do
preço oferecido pela empresa pública federal, desde que:
Apresentada a prova de propriedade; e
Quitação de tributos que recaiam sobre o bem expropriado para o conhecimento
público da concessão da presente medida liminar de imissão na posse.
SEDE DO JUIZO: Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa, na
Avenida Agenor Magalhães, s/n, Bairro Mirante da Lapa, Bom Jesus da Lapa –
Bahia, com expediente externo das 9 às 18 horas. Tel: (77) 3481-2026.
Expedido nesta cidade de Bom Jesus da Lapa/BA, em 06 de março de 2015.
DANILA GONÇÃLVES DE ALMEIDA
Juíza Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de
Bom Jesus da Lapa/BA

