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REUNIÃO PCdoB debate estratégias
para entrar na disputa pela prefeitura

Candidatura
de Alice
Portugal
ganha corpo
LUAN SANTOS

A candidatura da deputada
federal Alice Portugal (PCdoB) para a prefeitura de Salvador começa a se consolidar. Ontem, as direções municipal e estadual do partido
se reuniram para discutir os
rumos da candidatura, que,
segundo o presidente estadual da legenda, o deputado
federal Daniel Almeida, tem
o aval do governador Rui
Costa (PT). De acordo com
ele, a partir de agora estão
sendo buscadas alianças para a composição da chapa.
O parlamentar contou
que já há contatos com algumas legendas, como PSD,
Psol, PTB e PSB. “Já temos o
debate de ter uma candidatura há três ou quatro eleições. Em outros momentos,

justificou não termos uma
candidatura. Mas nesse ano
não tem justificativa”, afirmou Almeida.
Daniel Almeida diz não temer a alta popularidade do
prefeito ACM Neto (DEM),
que deve concorrer à reeleição. “A Bahia é pródiga em
desmistificar vitórias com
antecedência. As últimas
eleições são prova disso
(lembrando os casos das vitóriasde Jaques Wagner eRui
Costa). Não vamos olhar para pesquisa. Não significam
nenhuma posição”, disse.
A pré-candidata Alice Portugal afirma que sua candidatura irá propor um debate com toda a cidade, o que
considera ser seu trunfo.
“Vamos chamar as pessoas
ao debate, com uma questão
central: se a cidade fosse

Marta Suplicy é
a grande aposta
do PMDB em
São Paulo
ESTADÃO CONTEÚDO
Brasília

Alice lembrou vitória de Wagner e Rui ao minimizar popularidade de ACM Neto

nossa, como faríamos? A
ideia é visitar os bairros, trabalhar nas comunidades”,
contou a deputada.

Concorrência
Alice também minimizou as
pesquisas favoráveis ao
atual prefeito. “Se essa popularidade fosse de verdade, Wagner e Rui não seriam

eleitos”, acredita.
O deputado defende que a
decisão de lançar um candidato próprio em Salvador
segue a tese defendida pelo
governador de pulverizar
candidaturas e, assim, levar
a eleição para o segundo turno. “É melhor para que tenhamos um debate mais
aberto no primeiro turno,

desde que haja unidade no
segundo”, frisou.
Para essa pulverização, o
PT também poderá lançar
um nome entre os pré-candidatos da legenda: Juca Ferreira, ministro da Cultura, o
deputado federal Valmir Assunção, o senador Walter Pinheiro e o vereador Gilmar
Santiago.

Principal aposta do PMDB
para a disputa municipal
deste ano e recém-chegada
na legenda, a senadora Marta Suplicy (SP) será a grande
estrela do programa partidário previsto para ir ao ar,
em cadeia nacional de rádio
e TV, no próximo mês.
"Ela vai ter uma participação maior. Ela é a grande
novidade e a grande aposta
do PMDB. Com a saída do
Datena da disputa, acho que
ela ganha uns cinco pontos,
uma vez que ele também
disputaria o voto de periferia”, disse o marqueteiro do
PMDB, Elsinho Mouco, responsável pela produção do
programa.
Segunda-feira, o apresentador José Luiz Datena afirmou que desistiu de ser candidato pelo PP. Segundo
Mouco, a imagem de Marta
vai reforçar uma das mensagens centrais que o partido pretende passar, que é a
necessidade de se fortalecer
o federalismo.
“A atuação dela como prefeita reforça essa questão da
federalização porque ela
conseguiu
comprometer
grande parte do orçamento
na questão da tarifa única de
ônibus”, disse Mouco.

ENTIDADES X PRESIDENTE

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Intenção de criar CPMF é atacada

Apoio a Dilma e crítica a
Cunha em evento gaúcho

AGÊNCIA O GLOBO
Brasília

Cinco entidades de representação nacional divulgaram nota na manhã de ontem com críticas à intenção
da presidente Dilma Rousseff em aumentar impostos,
em especial a recriação da
CPMF.
Essas entidades acusam
Dilma de não ter “legitimidade política” para propor
aumento de carga tributária, já que não tratou do tema em sua campanha eleitoral, em 2014.

"As entidades que subscrevem esse manifesto vêm
apresentar a sua firme convicção no sentido de que fal-

Documento é
assinado por
entidades como
a OAB (Ordem
dos Advogados
do Brasil)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE
CNPJ N: 13.827.035/0001-40

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 - Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS para contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) ou autônomo (pessoa física) para
prestação de serviço de transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino do Município de
Mutuípe. Sessão: 01/02/2016, às 08:30:h. Tipo: Menor Preço Por Lote - valor por km. Informações e
Sessão no Setor de Licitações na sede da Prefeitura, na Praça Otávio Mangabeira, s/n - centro - CEP 45.480-000 - Mutuípe/Bahia fone: (75) 3635-1960, (75) 98819-8556, das 08:00h às 12:00h, ou através do
site www.mutuipe.ba.io.org.br. Leonardo Santos dos Reis - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 - Objeto: Registro de preços
para fornecimento de frutas, verduras e temperos para atender os alunos da rede municipal de ensino,
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Nacional de Alimentação
em Creches - PNAC e Programa Mais Educação, em convênio com o FNDE e o município de Mutuípe-Ba,
para o período de seis meses, através do menor preço por lote. Sessão: 02/02/2016, às 08:30:h. Tipo:
Menor Preço Por Lote. Informações e Sessão no Setor de Licitações na sede da Prefeitura, na Praça Otávio
Mangabeira, s/n - centro - CEP - 45.480-000 - Mutuípe/Bahia fone: (75) 3635-1960, (75) 98819-8556, das
08:00h às 12:00h, ou através do site www.mutuipe.ba.io.org.br. Leonardo Santos dos Reis - Pregoeiro.

ta legitimidade política para
a Presidência da República
propor medidas que aumentem a carga tributária
no Brasil, seja criando a
CPMF ou aumentando as alíquotas de tributos existentes”, afirma a nota assinada
pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil, CNI (Confederação Nacional da Indústria), CNT (Confederação
Nacional do Transporte),
CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e
CNS (Confederação Nacional da Saúde).
O texto diz ainda que uma

campanha eleitoral serve,
no mínimo, para que o candidato apresente um programa de governo e se comprometa publicamente em
implementá-lo. “A presidente Dilma não tratou de aumento de carga tributária ou
de criação de tributo durante a sua campanha eleitoral”,
diz a nota. A OAB e as quatro
confederações defendem
que o equilíbrio das contas
públicas se dê com cortes de
despesas e o incremento da
atividade econômica, com a
redução de juros e estímulo
à atividade produtiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N: 13.827.019/0001-58

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Reforma e Adequação
de Unidades Escolares - Dom Macedo Costa - BA.DATA: 04/02/2016 HORÁRIO: 08h30. LOCAL: Prefeitura
Municipal. Informações através do e-mail: licitacaodmc@gmail.com ou pelo telfax 75 3648-2127. Dom
Macedo Costa, 19/01/2016. Luiz Carlos Lima Sales - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO 01/2016
A Comissão de Licitação de BJ da Lapa-BA, torna público que receberá documentos para o Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para a realização de alienação de bens imóveis, nos termos da Lei
nº8.666/93, no período de 21/01/2016 a 04/02/2016, das 08h às 12h, com abertura dos envelopes no
dia 05/02/2016, no setor de licitações sito na sede da Prefeitura - Rua Mal.Floreano Peixoto, s/n Centro.
Edital e outras informações disponíveis no mesmo endereço. Divulgação dos demais atos do
certame-Diário Oficial: www.bomjesusdalapa.io.ba.org.br. Em 12/01/2016. José Pereira de Souza
Presidente da CPL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO
Pelo presente edital, por estar(em) em lugar incerto e não sabido, ter ocultado ou recusado o
recebimento da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a) ADEMIR DE OLIVEIRA
SUZARTE, BRASILEIRO, ELETROTECNICO, CASADO COM NELCIENE BORGES SUZARTE, BRASILEIRA,
BANCARIA,, de que os Primeiro Público Leilão e Segundo Último Público Leilão do Aptº 301, Bloco D,
do Condomínio Parque Pituaçu, Boca do Rio, subdistrito de Itapoan, Salvador/BA, Composto de living,
dois quartos, sanitario social, cozinha, área de serviço, quarto e sanitário de empregada, varanda e
estacionamento na area comun, com area privativa de 64,18m2. Serão realizados nos dias
26/01/2016 E 25/02/2016 A partir das: 16:10 Rua Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard
Side Empresarial, sala de reunião 01 Caminho das Árvores, atrás do Shopping Sumaré,
SALVADOR, BA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para
pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, por se acharem
vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contratado nº
997601029533 relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 7º Ofício de
Imóveis no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA, sob registro R1R3 matricula 284.
Salvador, 20 de Janeiro de 2016.
Tânia Abreu Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
Av. G S Filho s/n QD. V Lt 03 Lot. Pedra do Sal, sala 02 - Itapuã , SSA/BA Telef.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais
de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de
15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “Empresários”ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b”e “c”do
citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição
Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 31 de
janeiro de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (31
de janeiro de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa
e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas
informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio
celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de
Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à
Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e
cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30
(trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601,
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do
seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais.
Brasília, 15 de dezembro de 2015.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Uma marcha pelo centro de
Porto Alegre com 10 mil pessoas marcou, ontem, a abertura do Fórum Social Mundial, que reúne movimentos
sociais e organizações de esquerda. A estimativa é da
Brigada Militar gaúcha.
Críticas ao processo de
impeachment da presidente
Dilma Rousseff e ao presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), foram os
principais temas levantados

pelos manifestantes durante a passeata.
Ativistas das mais variados correntes, como indígenas, sem-teto, feministas e
movimento negro, integraram a passeata. O ato foi puxado por carros de som de
centrais sindicais, como a
CUT e a CTB (Confederação
dos Trabalhadores do Brasil). Nos discursos, apareceram várias manifestações
de apoio a Dilma mas também críticas a cortes do ajuste fiscal promovido pelo governo federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ N: 13.647.854/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL 004-2016
Realizara dia 02/02/2016, às 09:00 h Abertura de licitação, objeto: Locação de veículos.
O Edital está disponível das 8:00 às 14:00 hs de 2ª a 6ª, em sua sede, ou no Site
www.olindina.ba.io.org.br. Olindina -BA. José Adomiran de Jesus Gois - Pregoeiro.

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
PÓLO REGIONAL DE BARREIRAS 03/02/2016 - 09:00h
ARTHUR FERREIRA NUNES, Leiloeiro Oficial, JUCEB/BA 05/260040-8, devidamente
autorizado, FAZ SABER que serão levados a LEILÂO, de forma Eletrônica (ON-LINE) no
endereço www.nordesteleiloes.com.br e Presencial no Solar Hotéis Av. Ahylon
Macêdo, 2000, bairro Boa Vista, Barreiras - BA, pelo maior lanço, desde que não vil, os
bens penhorados em diversos processos do TRT da 5ª Região - Bahia. A íntegra do edital
está publicado no DIÁRIO OFICIAL, que está disponível no site www.trt5.jus.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2014/16046
Objeto: Registro de Preços unitários para a futura e eventual aquisição de material de
consumo gráfico. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 005/2016 - Acolhimento das propostas: 21/01/2016 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 02/02/2016 às 10:00 horas. Início da sessão de
disputa de preços: 02/02/2016 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, 19 de janeiro de 2016. Adolfo
de Souza Ferri- Chefe do Núcleo de Licitação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2016

FOLHAPRESS
Porto Alegre

Protocolo: 91873
Data: 13/10/2015
Credor: BANCO DO BRASIL S. A
Devedor: CLAUDINEIDE SILVA
ROSALICE BISPO DOS SANTOS, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Camaçari, 1º Oficio, Estado da Bahia, na forma da Lei, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei nº
9.514/97, vem intimar a Sra. CLAUDINEIDE SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 830.081.795-68, por não
ter sido encontrado no endereço fornecido para fins de cumprimento das obrigações contratuais
referente ao CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE TERRENO E
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONTRATO nº 286.605.483, firmado em
16/08/2013, junto ao BANCO DO BRASIL S. A, referente Apartamento de nº 105 do Bloco 06,
integrante do Condomínio Residencial Parque Sun Castle, distrito de Abrantes, município de Camaçari,
Bahia, registrado sob o R-02 na matricula 34.632. Assim, procedo à intimação a V.Sª, para que se dirija a
qualquer agencia do BANCO DO BRASIL S. A, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir desta data, ficando ciente que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado,
garante o direito a Consolidação da Propriedade em favor da CREDORA FIDUCIARIA. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Camaçari, Bahia. Dou fé. Camaçari, 15 de Janeiro de 2016. A Oficiala.

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 13/2016
O Município torna público que realizará licitação dia 01/02/2016 às 14h30min, em sua sede. Objeto:
Contratação de empresa para Fornecimento de gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar para
a rede Municipal de Ensino de Guaratinga. Edital na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal no horário de 08h00min as 12h00min. Divulgação dos outros atos no Diário Oficial, site:
www.guaratinga.ba.io.org.br. Guaratinga/Ba, 19 de Janeiro de 2016 Edivan Dias Santos Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 14/2016
O Município torna público que realizará licitação dia 01/02/2016 às 16h30min, em sua sede. Objeto:
Aquisição de Cestas Básicas para Secretaria de Desenvolvimento Social e Aquisição Gêneros
Alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias do Município. Edital na sala da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal no horário de 08h00min as 12h00min. Divulgação dos outros atos no
Diário Oficial, site: www.guaratinga.ba.io.org.br. Guaratinga/Ba, 19 de Janeiro de 2016 Edivan Dias
Santos Pregoeiro Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO
Pelo presente edital, por estar(em) em lugar incerto e não sabido, ter ocultado ou recusado o
recebimento da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a) MARIVALDO SANTOS,
,BRASILEIRO,SEGURANÇA, de que os Primeiro Público Leilão e Segundo Último Público Leilão do
imóvel Casa 18, Subsolo, Predio 18(36e) , Rua 30 (atual rua Simão dias), Loteamento Jardim Lobato,Lobato Salvador/BA, Composto de dois Quartos, uma Sala, uma Cozinha, área de Serviço e Sanitario
social com area construida de 45,00m2. serão realizados nos dias 26/01/2016 e 25/02/16 às
16:00hs : Rua Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard Side Empresarial , sala de reunião 01
Caminho das Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR , BA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº
70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor
do(a) EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações
pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contratado nº 800610002448 relativo ao imóvel
acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 2º Ofício de Imóveis no Cartorio do Registro de
Imóveis da Comarca de Salvador/BA , sob registro R1 matricula 70911
Salvador, 20 de Janeiro de 2016.
Tânia Abreu
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
Av. G S Filho s/n QD. V Lt 03 Lot. Pedra do Sal, sala 02 - Itapuã , SSA/BA Telef.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO

Pelo presente edital, por estar(em) em lugar incerto e não sabido, ter ocultado ou recusado o
recebimento da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a EDILSON TEIXEIRA,
BRASILEIRO, FUNCIONÁRIO PUBLICO , CASADO COM SUELY NAZARETH DE SOUZA E SILVA
TEIXEIRA, BRASILEIRA, FUNCIONÁRIA PUBLICA,, de que os Primeiro Público Leilão e Segundo
Último Público Leilão do Apt.202 Edificio Real, lote 06, Quadra 31, loteamento Cidade da Luz, na
Pituba, Salvador/BA, composto de living com varanda, tres quartos, dois banheiros sociais, circulação,
cozinha, area de serviço, quarto de empregada, banheiro de empregada e vaga de garagem com cerca
de 100,00m2 de área Util. Serão realizados nos dias 26/01/2016 E 25/02/2016 A partir das: 16:10
Rua Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard Side Empresarial , sala de reunião 01 Caminho
das Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR , BA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de
21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a)
EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias
referentes ao financiamento imobiliário contratado nº 997601030671 relativo ao imóvel acima
descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 6º Ofício de Imóveis no Cartorio do Registro de
Imóveis da Comarca de Salvador/BA , sob registro R1 E R2 matricula 3703

Pelo presente edital, por estar(em) em lugar incerto e não sabido, ter ocultado ou recusado o
recebimento da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a) JOSE CARLOS RIBEIRO
GUIMARAES, BRASILEIRO,FUNCIONARIO PUBLICO, CASADO COM LIZETE LIMA GUIMARAES,
BRASILEIRA de que os Primeiro Público Leilão e Segundo Último Público Leilão do Aptº 208
Edificio Cidade do Valle, situado á Avenida Garibaldi nº2.229, sub-distrito da Vitoria Salvador/Ba,
composto internamente de sala, varanda, quarto,cozinha, sanitario, quarto de empregada,área de
serviço e W.C de empregada, com a area real privativa de 61,53m2. area comum de 28,10m2area total
real de contrução de 89.63m2. serão realizados nos dias 26/01/2016 e 25/02/16 às 16:00hs : Rua
Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard Side Empresarial , sala de reunião 01 Caminho das
Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR , BA na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66)
e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMGEA Empresa Gestora de Ativos, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias
referentes ao financiamento imobiliário contratado nº 997700002333 relativo ao imóvel acima
descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 1º Ofício de Imóveis no Cartorio do Registro de
Imóveis da Comarca de Salvador/BA , sob registro R2 R3 matricula 19065.

Salvador, 20 de Janeiro de 2016.
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