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CAMPANHA Medicação será aplicada
até dia 30 deste mês na capital baiana

Vacinação
contra gripe
vai até o dia
22 no estado
MEIRE OLIVEIRA

Com meta de imunização de
80% do público-alvo, a Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza (gripe) segue até o próximo dia
22 em todo o estado. Na capital baiana, a mobilização
será prolongada até o dia 30
deste mês.
Em Salvador, 115 salas de
vacinação – que funcionam
nos postos de saúde – estão
disponíveis para a população durante a 17ª edição da
campanha desde ontem, das
8h às 17h.

Mobilização
O Dia D da campanha acontece no próximo sábado
quando shopping centers,
supermercados, igrejas e outros locais de grande circulação contarão com pontos
extras de vacinação somando cerca de 400.

65

mil é o número de postos
que estarão disponíveis
no país. Ao todo são 54
milhões de doses para a
imunização de 49,7
milhões de pessoas. Em
Salvador, há 115 salas de
vacinação que estão
sendo utilizadas para
vacinar a população

A 17ª edição da campanha de prevenção contra gripe teve início ontem, nos postos de saúde, das 8h até as 17 h

“Como toda campanha
tem prazo estabelecido, resolvemos ampliar para garantir a meta da imunização
e sensibilizar a população
para que se prepare para o
inverno”, explicou Doiane
Lemos, chefe do setor de
imunização da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS).
Ao todo, são nove grupos

prioritários: crianças de 6
meses a menor de 5 anos,
gestantes em qualquer período gestacional, mulheres
que tiveram filhos nos últimos 45 dias, trabalhadores
da saúde, idosos (60 anos ou
mais), portadores de doenças crônicas, indígenas, detentos e profissionais do sistema prisional.

Dentre eles, a coordenadora da SMS alerta para o
fato da amplitude do público dos trabalhadores da saúde. “Além de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, os que atuam na
higienização, na recepção,
motoristas de ambulância,
laboratórios, funcionários
de portos e aeroportos que

trabalham no controle de
viajantes também devem
ser imunizados”.
“Em todo o estado, 25 mil
servidores e voluntários irão
atuar em 3,6 mil unidades de
saúde e pontos de vacinação
para vacinar 3.267.985 pessoas”, disse o coordenador
de imunização da Secretaria
da Saúde do Estado (Sesab),

Ramon Saavedra. Em Salvador, a meta é imunizar 492
mil pessoas.
A vacina protege contra
três vírus (dois da influenza
A e um da B) e demora de 10
a 15 dias para agir no organismo. A orientação é que
seja levada a caderneta de
vacinação e documento de
identidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A União das Controladorias Internas do Estado da Bahia – UCIB, inscrita no
CNPJ nº 15.449.256/0001-58, através de sua Diretoria Executiva, representada por seu Diretor-Presidente, nos termos dos artigos 18, inciso II e 21,
inciso I do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA, todos os associados para
Assembléia Geral Ordinária, para eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da UCIB para o mandato de maio de 2015 à maio de
2017, que será realizada no dia 16 de maio de 2015, das 08:00 às 12:00, no
endereço: Alto da Ladeira do HGE, s/n, Av. Vasco da Gama, Salvador – BA,
CEP: 40.730-180.
Salvador, 14 de abril de 2015.
Kívio Dias Barbosa Lopes - Diretor-Presidente

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

Ministério da
Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 21/2015
Processo Nº. 23066.007007/15-88 Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de MEDICAMENTOS para atender às necessidades
da Maternidade Climério de Oliveira e do Hospital Ana Nery, unidades
integrantes do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Abertura:
20/05/2015 às 09:00 horas (horário de Brasília) Edital no sítio
www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841
Pregoeiro Oficial

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

Ministério da
Educação

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 013/2015

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

Ministério da
Educação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 22 DE ABRIL DE 2015
Processo nº. 23066.052105/11-84

Processo Nº. 23066.004146/15-24 Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES para
atender às necessidades do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular/
ICS, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA.
Abertura: 18/05/2015 às 09:00 horas (horário de Brasília) Edital no sítio
www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841

A Comissão de PAD designada pela Portaria nº 04, de 11.03.2015, publicada
no Boletim de Pessoal da UFBA, no uso de suas atribuições, COMUNICA, ao
Sr. Augusto Cezar Dias Fontes, Professor, SIAPE 2215433, por encontrar-se em
local incerto e não sabido, a instauração de PAD para apurar possível abandono de
cargo e inassiduidade habitual. Permanecem os autos à sua disposição para eventual
obtenção de vista na sala da Diretoria da Faculdade de Arquitetura, na Rua Caetano
Moura, nº. 121, Federação, nos dias úteis, das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas.

Pregoeiro Oficial

CYNTHIA REGINA DE ARAÚJO SOUZA
Presidente da Comissão
Ministério da
Fazenda

Ministério da
Fazenda

Ministério da
Fazenda

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0013/2015/1° Leilão - SFI - EMGEA/SA

AVISO DE VENDA

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 0012/2015/2° Leilão - SFI - CPA/SA

Edital de Leilão Público nº 0015/2015/1° Leilão - SFI - CPA/SA

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e
Imóveis - GILIE/SA, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presenteAviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período
de 27/04/2015 até 06/05/2015 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em Bahia, na
Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SA, situada na Avenida Tancredo Neves,
n° 1672, Edifício Catabas Empresarial, Salas 001 e 002 (Térreo), Caminho das Árvores, SalvadorBA, no horário das 10:00 às 16:00 horas e no escritório do Leiloeiro Rudival Almeida Gomes Junior,
situado na Avenida Tancredo Neves, n° 620, Empresarial Mundo Plaza, Sala 812, Caminho das
Árvores, Salvador-BA, no horário das 08:00 às 18:00 horas. (Site: www.rjleiloes.com.br). (O Edital
estará disponível também, no site: www.caixa.gov.br) Os interessados que desejarem contar com
financiamento ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo
hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo
estipulado para realização do leilão. O Leilão realizar-se-á no dia 07/05/2015, às 10:00 horas,
no Auditório da Faculdade UNIPESSOA, Edifício Metrópolis Empresarial, Cobertura, localizado
na Rua Dr. José Peroba, 275, Costa Azul, Salvador, Bahia, com apresentação de lances na
modalidade presencial e internet. A divulgação do resultado oficial do leilão será efetuada a partir do
dia 12/05/2015 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e
Imóveis - GILIE/SA, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas,
do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no
período de 27/04/2015 até 06/05/2015 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em
Bahia, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SA, situada na Avenida Tancredo
Neves, n° 1672, Edifício Catabas Empresarial, Salas 001 e 002 (Térreo), Caminho das Árvores,
Salvador-BA, no horário das 10:00 às 16:00 horas e no escritório do Leiloeiro RudivalAlmeida Gomes
Junior, situado na Avenida Tancredo Neves, n° 620, Empresarial Mundo Plaza, Sala 812, Caminho
das Árvores, Salvador-BA, no horário das 08:00 às 18:00 horas. (Site: www.rjleiloes.com.br). (O
Edital estará disponível também, no site: www.caixa.gov.br) Os interessados que desejarem contar
com financiamento ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do
prazo estipulado para realização do leilão. O Leilão realizar-se-á no dia 07/05/2015, às 11:00 horas,
no Auditório da Faculdade UNIPESSOA, Edifício Metrópolis Empresarial, Cobertura, localizado
na Rua Dr. José Peroba, 275, Costa Azul, Salvador, Bahia, com apresentação de lances na
modalidade presencial e internet. A divulgação do resultado oficial do leilão será efetuada a partir do
dia 12/05/2015 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens
Móveis e Imóveis - GILIE/SA, torna público aos interessados que venderá, pela maior
oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no
estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA,
discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados,
no período de 24/04/2015 até 07/05/2015 em horário bancário, nas Agências da CAIXA
situadas em Bahia, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SA,
situada na Avenida Tancredo Neves, n° 1672, Edifício Catabas Empresarial, Salas 001
e 002 (Térreo), Caminho das Árvores, Salvador-BA, no horário das 10:00 às 16:00
horas e no escritório do Leiloeiro Péricles Luciano Santos de Jesus, situado na Avenida
Laurindo Regis, n° 360, Cond. Castro Alves, BL. 12B, Apto. 542, Engenho Velho de
Brotas, Salvador, Bahia, no horário das 08:00 às 18:00 horas. (Telefones: (71) 9113-1433
/ (71) 3016-4102). (O Edital estará disponível também, no site: www.caixa.gov.br). Os
interessados que desejarem contar com financiamento ou utilizar recursos do FGTS,
deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições
gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo estipulado para realização
do pregão. O Leilão realizar-se-á no dia 08/05/2015, às 10:00 horas, no Auditório do
Condomínio do Edifício Empresarial Convention Center - Rua Senador Theotônio
Vilela, 190, sito à Avenida Antônio Carlos Magalhães, Parque Bela Vista – Salvador/BA,
na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.
A COMISSÃO

