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FEIRA DE SANTANA Drama de Adizaite, 240 kg, sensibilizou equipe do Hospital
da Bahia, em Salvador, que começa hoje terapia que antecede cirurgia bariátrica

Mulher com obesidade
mórbida inicia tratamento
Luiz Tito / Ag. A TARDE

capital a partir das 6h de
hoje, em um veículo cedido
pela Secretaria Municipal de
Saúde, juntamente com o
companheiro
Marivaldo
Aquino Júnior e a amiga Ana
Lúcia Marinho (tel. 75
81025405), que vem lhe ajudando durante estes últimos meses.

ALEAN RODRIGUES
Feira de Santana

“Meu sonho é ter meus filhos perto de mim, mas para
isto tenho que emagrecer e
trabalhar”. As palavras são
da tatuadora desempregada
Adizaite Helena de Moura,
30, que tem obesidade mórbida e finalmente hoje começa tratamento no Hospital da Bahia. Moradora de
Feira de Santana, ela pesa
mais de 240 kg e seu drama,
publicado dia 4 em A TARDE,
sensibilizou a equipe do núcleo de obesidade e cirurgia
bariátrica do hospital, que se
prontificou a atendê-la em
Salvador.
Em nota, a unidade diz
que na primeira etapa a paciente é avaliada e submetida aos procedimentos exigidos para o pré-operatório.
Só após a avaliação, dependendo da resposta ao tratamento, será realizada a cirurgia destinada a reduzir o
tamanho do estômago.
“Adizaite é superobesa.
Vamos iniciar um pré-operatório com ela, com dieta e
acompanhamento de nutricionistas, psicólogos e outros profissionais especializados”, disse o superintendente-executivo e diretor do
núcleo, Marcelo Zollinger.
Ela ficou de seguir para a

Reconhecimento

Adizaite diz ter engordado 140 kg nos últimos 12 meses

“A minha expectativa é grande. Quero fazer a cirurgia
para poder voltar a viver.
Hoje eu vegeto”, conta. Proveniente do Ceará há um
ano e morando numa casa
de três cômodos cedida por
Ana Lúcia, Adizaite se diz
muito grata. Sem poder se
locomover sozinha devido à
obesidade, ela também sofre de hipertensão e diabetes. Dorme mal, sente dificuldade para respirar, fazer
trabalhos domésticos e até
cuidar da higiene pessoal.
“Meu marido faz uns bicos de ajudante de pedreiro
e às vezes recebe R$ 30 ou
R$ 50 por diária. Mas não é
sempre que ele consegue,
pois tem que cuidar de mim.
Por isso também quero fazer
a cirurgia para conseguir
trabalhar e podermos viver
melhor. Trabalhando, posso
trazer meus filhos para morar comigo”, diz sem conter
o choro.

OESTE

Município de Barra tem
84 focos de queimada
MIRIAM HERMES
Barreiras

Com 84 focos de queimadas
detectados pelo Centro de
Pesquisas do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Barra, à beira do rio São Francisco, na região oeste do estado, constava ontem no topo da lista dos municípios
brasileiros com áreas de incêndio florestal.
Na região oeste, onde não
chove há mais de três meses,
o fogo vem sendo combatido por bombeiros militares, brigadas do PrevFogo e
voluntários. Em Barreiras, a
umidade do ar pode chegar
hoje a 21%, o que é considerado estado de atenção
por parte da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

Chapada Diamantina
Ao contrário do oeste, na
Chapada Diamantina finalmente os focos de incêndio
foram controlados. Ontem
foi o dia em que o Parque
Nacional completou 30 anos
de criação.
Três grandes focos foram
controlados, segundo equipe do Instituto Chico Mendes de Proteção a Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão do parque.
Outro dado divulgado ontem é que, depois do sobrevoo com marcação geodésica, ficou confirmado que a
área total afetada foi de
4.940 hectares, bem menos

do que os nove mil hectares
estimados anteriormente.
De acordo com o analista
ambiental Pablo Casella, hoje as equipes de bombeiros e
brigadistas fazem um rescaldo na Serra do Ramalho,
município de Andaraí, pois
o fogo pode retornar com
força. Neste local, na trilha
rumo ao Vale do Pati, 3.240
hectares foram queimados.
O foco do Gerais dos Vieira, próximo do Vale do Capão, município de Palmeiras, atingiu mil hectares, o
equivalente a mil campos de
futebol, e estava “completamente dominado”, segundo
Casella.
Ele disse ainda que o incêndio de Mucugê, controlado no domingo, atingiu
640 hectares. Esta semana, a
região da Chapada Diamantina recebeu dois aviões usados na agricultura (com capacidade respectiva para até
quatro mil litros de água) e
um helicóptero, para incrementar o combate às chamas e o monitoramento da
extensa área do parque.

AR SECO
Autoridades das duas
regiões baianas alertam
moradores e visitantes
para o perigo de
propagação do fogo de
fogueiras, queimadas e
pontas de cigarro neste
período do ano

PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 – SECULT

AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA: 30/09/2015 às 09h:30 min. - OBJETO: Serviço de apoio logístico, administrativo
e técnico para suporte ao processo de seleção e conveniamento através do Fundo de Cultura FAMÍLIA: 02.49 – Será exigido Patrimônio Líquido de 10% - LOCAL: Praça Thomé de Souza,
S/N, Palácio Rio Branco, Centro, Salvador/BA. Os Interessados poderão obter Informações
e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de segunda a sexta feira das
08H:30 min às 17H: 30 min ou pelo endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores
esclarecimentos através do telefone (71)3103 3430 e/ou tele fax: (071) 3103 3455 –
Salvador, BA, 17 de setembro de 2015 – Adalberto Pessoti - Pregoeiro Oficial.

SECULT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2016
Na forma do disposto no art.10°, inciso II do Estatuto Social, o presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte (BA)-SINDESCOBRIMENTO, convoca seus
associados em situação de regularidade, para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 16 de Outubro
de 2015, em primeira convocação, com maioria absoluta dos associados às 8hs00min e em segunda
convocação às 10hs00min, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Seguro, situado à
Praça Antônio Carlos Magalhães n° 30, Centro – Porto Seguro (BA) observando a seguinte Pauta de
Convocação.
1.Discussão e deliberação sobre a Pauta de Reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalho
2015/2016 do Sindicato dos Empregados no Comércio de Eunápolis e Municípios de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália.
2. Autorizar a Diretoria a realizar negociação e firmar Convenção Coletiva de Trabalho com Sindicato
dos Empregados no Comércio de Eunápolis e Municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.
3. Autorizar a Diretoria a realizar negociação e firmar Convenção Coletiva de Trabalho com a Federação
dos Empregados do Estado da Bahia ou Sindicato representante do Município de Belmonte-Bahia.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO e de intimação do devedor fiduciante HÉLIO DE CASTRO E SILVA inscrito
no CPF/MF Nº 037.788.975-00 e RG nº 11.944.403-80 SSP/BA. BANCO SANTANDER BRASIL S.A, com sede a
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nºs 2041 e 2235, bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP – CNPJ/MF sob nº
90.400.888/0001-42, faz saber que, na qualidade de credor fiduciário, promoverá a venda do imóvel adiante descrito,
a ser realizada nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º Público Leilão que será realizado no dia 29/09/2015 às
15:00h, ocasião em que o imóvel deverá ser vendido por preço não inferior ao valor da avaliação, correspondente
a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais). O 2º Público Leilão, caso necessário, será realizado no
dia 30/09/2015 às 15:00h, ocasião em que o imóvel deverá ser vendido por preço não inferior ao valor da dívida
atualizado correspondente a R$ 638.529,67 (seiscentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e nove reais e
sessenta e sete centavos). DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia de início do leilão
pela internet através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir
das 14:00horas no Auditório localizado na Alameda Franca nº 580 – Jd. Paulista – São Paulo/SP, em igualdade de
condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO - O arrematante deverá efetuar o pagamento integral do preço do
imóvel arrematado, à vista, mediante depósito em conta corrente bancária a ser oportunamente indicada pelo credor
fiduciário, ou por meio de cheque administrativo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão.
DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO E SEU PAGAMENTO – O arrematante deverá pagar à vista, a título de
comissão, o valor integral correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço total de arrematação do imóvel, a
ser pago diretamente em conta corrente bancária de titularidade do leiloeiro, no prazo de 24hs (vinte e quatro horas)
do encerramento do leilão. Sendo certo que é de total responsabilidade do arrematante efetuar os pagamentos no
prazo correto. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade
do arrematante, hipótese em que serão deduzidas todas as despesas incorridas na realização do leilão. RELAÇÃO
DE BENS: LOTE 01 - MATRICULA Nº. 862 DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CORRENTINA/BA
– Identificação do Imóvel: Um (1) Lote n°169 – Quadra 08, no lugar denomidado “Setor João de França”, nesta
Cidade, medindo 12,00 metros de largura por 30,00 metros de comprimento, numa área de trezentos e sessenta
metros quadrados (360,00 m2), limitando-se por todos os seus lados, à direita, com o Lote n° 168; à esquerda, com o
lote n° 170; frente, com Avenida Zeferino França e fundo, com o Lote n° 159. Imóvel: Ocupado. O imóvel será vendido
em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra. Mais informações no telefone (11) 3149-4600. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente
Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Fernando José Cerello Gonçalves Pereira – JUCESP nº 844.

4. Fixar Contribuição Assistencial e outras previstas em lei.
Porto Seguro - Bahia, 18 de Setembro de 2015.
Paulo Valeriano Miranda de Sena
Presidente em Exercício

Ministério da
Fazenda

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0030/2015/2° Leilão - SFI - EMGEA/SA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 15/09/2015 até 24/09/2015 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 Rudival Almeida Gomes Junior, situado na Avenida Tancredo
Neves, n° 620, Empresarial Mundo Plaza, Sala 812, Caminho das Árvores, SalvadorBA, 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. O Leilão realizar-se-á no
dia 25/09/2015, às 15:00 horas, no escritório do leiloeiro, sito à Avenida Tancredo Neves,
n° 620, Empresarial Mundo Plaza, Sala 812, Caminho das Árvores, Salvador-BA, na
presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

1ª CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
S/A, a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no edifício-sede da empresa, 5º
andar, localizado na Rua Ivonne Silveira, nº 213 , Doron, nesta Capital, às 09:00 horas do dia 29 de setembro
de 2015, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Aumento do Capital Social da Companhia, em R$39.053.417,50 (trinta e nove milhões, cinquenta e três
mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) mediante a subscrição particular de 8.907.508.823
(oito bilhões, novecentos e sete milhões, quinhentos e oito mil e oitocentos e vinte e três) ações, sendo
3.118.229.734 (três bilhões, cento e dezoito milhões, duzentos e vinte e nove mil e setecentos e trinta e
quatro) ações ordinárias, 1.527.088.260 (hum bilhão, quinhentos e vinte e sete milhões, oitenta e oito mil e
duzentos e sessenta) preferenciais com direito a voto e 4.262.190.829 (quatro bilhões, duzentos e sessenta
e dois milhões, cento e noventa mil e oitocentos e vinte e nove) preferenciais sem direito a voto, assegurando
o direito de preferência, na forma prevista no parágrafo 3º do Art. 5 do Estatuto Social;
2. Outros assuntos de interesse social.
Salvador, 15 de setembro de 2015
Manoel Vitório da Silva Filho
Presidente do Conselho de Administração

DESENBAHIA

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

Ministério da
Educação

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

Ministério da
Educação

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 31/2015

Pregão Eletrônico nº 29/2015

Objeto: Aquisição de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede de 5 KWp e 30 KWp, sistemas de
Geração de Eólica de Eixos Horizontal e Vertical e Material para confecção de Bebedouro Solar para o IFBA
– Campus Salvador- Abertura: No dia 29/09/2015 às 10:00h - No site www.comprasnet.gov.br. Edital e informações
no site www.ifba.edu.br. ou pelo telefone.
(71) – 2102 – 9547 – Eures Baltazar Pereira da Rocha – Pregoeiro.

Objeto: Aquisição de Acervo Bibliográfico para o IFBA – Campus Salvador- Abertura: No dia
01/10/2015 às 10:00h - No site www.comprasnet.gov.br. Edital e informações no site www.ifba.edu.br. ou
pelo telefone.
(71) – 2102 – 9547 – Eures Baltazar Pereira da Rocha – Pregoeiro.

