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BahiaCopa São Paulo

Exemplo aos jovens
MATEUS PEREIRA/AGECOM

Esquadrãozinho
é homenageado
pelo governador
Jaques Wagner
Ivan Dias Marques
ivan.marques@redebahia.com.br

É muita coisa: em menos de
um mês, a garotada do time
sub-18 do Bahia saiu de Salvador sem ser notada, conquistou a torcida, foi finalista da
Copa São Paulo e ontem ganhou uma homenagem do governador Jaques Wagner.
“Tá sendo muito bom. Não
esperávamos tudo isso, as
pessoas sabem nosso nome na
rua”, garante o atacante Rafael. “Poucos jogadores da base têm a chance que nós tivemos de disputar uma final de
Copa São Paulo”, diz o zagueiro Laércio, que relembrou o
último lance do jogo, um chute dele salvo pelo goleiro do
Flamengo. “Toda vez que as-
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TRÊS AFASTADOS
O Vasco demitiu o técnico
PC Gusmão depois da
terceira derrota em três
jogos no Carioca. E teve
mais: Carlos Alberto e
Felipe foram afastados do
time, possivelmente, em
definitivo. Carlos Alberto
discutiu com o presidente
Dinamite dentro do vestiário, no último jogo.

RIVALDO NO SAMPA
Wagner homenageia time sub-18 do Bahia e Binha, entrão, se mete no meio da foto com a taça da Copinha

sisto ao lance de novo torço
para a bola entrar”, lamenta.
De bom-humor, o tricolor
Wagner enalteceu o segundo
lugar conquistado pelos meninos. “Ser campeão é ótimo,
mas o vice não envergonha
ninguém. Foi uma alegria como pai, avô e governador ver
esses jovens superarem 90 ti-

mes”, discursou, após entregar uma placa ao capitão
Everton, na governadoria.
Para Wagner, a dedicação e
sucesso do time servem como
exemplo e estímulo para que
os jovens fiquem longe da criminalidade. “Eles podem brilhar no caminho do esporte”.
O governador ganhou do

Bahia uma camisa retrô e pediu que todos os garotos autografassem. Recebeu também
carteiras de torcedor oficial
para ele e a primeira-dama
Fátima Mendonça. “Agora a
gente já pode entrar em Pituaçu, né?”, perguntou ao presidente Marcelo Filho, arrancando risadas dos presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

POLÍTICA AMBIENTAL
A INTERMARITIMA TERMINAIS LTDA, na busca
da melhoria . contínua das ações voltadas para o
meio ambiente, assegura que está comprometida
em
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente através da prevenção da
poluição, administrando os impactos ambientais de
forma a torná-los compatíveis com a preservação
das condições necessárias à vida; . Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria continua em meio ambiente através de sistema de gestão estruturado que
controla e avalia as atividades, produtos e serviços,
bem como estabelece e revisa seus objetivos e melas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas
Informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos Impactos ambientais í através do uso racional dos recursos naturais; I. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colaboradores, para que atuem
de forma responsável e ambientalmente correta;
A DIREÇÃO

CNPJ N: 13.809.405/0001-17
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECO 002/2010 - A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo avisa aos interessados, que se encontra disponível,
na Sede da Administração Municipal o Edital da Tomada de Peço nº. 002/2011, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSF?S DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA, Valor
do edital: R$ 50,00 (cinquenta reais), horário pra adquirir o edital: das 08:00h as 12:00h da manhã,
Presidente da Comissão de Licitação: Tarcisio Emanoel Oliveira Santos sob portaria 440, 30 de
novembro de 2010, 28 de janeiro de 2011.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECO 003/2010 - A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo avisa aos interessados, que se encontra disponível, na
Sede da Administração Municipal o Edital da Tomada de Peço nº. 003/2011, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GARCIA
NETO - DISTRITO RASPADOR DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA. Valor do edital:
R$ 100,00 (cem reais), horário pra adquirir o edital: das 08:00h as 12:00h da manhã, Presidente
da Comissão de Licitação: Tarcisio Emanoel Oliveira Santos sob portaria 440, 30 de novembro de
2010, 18 de janeiro de 2011.

O São Paulo apresentou
ontem o novo dono da camisa 10 tricolor: Rivaldo,
38 anos, assinou contrato
e disse que “vai pro pau”.
Ele continua na presidência do Mogi Mirim. E no
confrontos dos dois? “O
presidente Rivaldo pediu
pro jogador Rivaldo não
atuar contra o Mogi”.

SELEÇÃO SUB-20
A Seleção Brasileira
sub-20 já conhece seu
primeiro adversário no
hexagonal decisivo do
Sul-Americano. O time
estreia contra o Chile, às
21h de segunda-feira, em
Arequipa, no Peru. O
clássico contra a Argentina também já tem data
marcada: dia 6 de fevereiro, um domingo.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
Ap: 022/11
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR, Leiloeiro Oficial, com escritório situado à AV. Estados Unidos, 137, Ed. Cidade de Ilhéus, Sala 105, Comércio,
Salvador/BA, Fone/Fax: 3327-2999, Celular: 8211-2013, faz saber que devidamente autorizado pela APEMAT CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, Agente
Fiduciário designado pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma da Lei nº. 8004 de 14/03/1990 e Decreto Lei nº. 70 de 21/11/1966 e
regulamentações complementares RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/70, do extinto BNH, sucedido pela Caixa Econômica Federal, conforme
Decreto Lei 2.291/86, em Primeiro Público Leilão, no dia, horários e locais abaixo indicados, os imóveis adiante descritos com todas as suas benfeitorias,
instalações, pertences e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. É vedada a
participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. A venda será feita pelo
maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta de Habilitação do FGTS. A venda com financiamento,
o arrematante deverá apresentar a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer Agência da CEF. Os lances mínimos para venda serão no valor
dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a
atualização até o dia da realização da praça.
As despesas relativas à comissão do Leiloeiro, remuneração do Agente Fiduciário, despesas do processo de execução, débitos fiscais,
condominiais e registro de Carta de Arrematação correrão por conta do providencias de desocupação do mesmo.
O(s) devedor(es) fica(m) desde já cientificado(s) do dia, hora e local da realização do leilão, caso não seja(m) localizado(s). O leiloeiro acha-se habilitado
a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o(s) imóvel(eis), no endereço acima.
PRAÇA: Simões Filho/BA; DATA:21/02/11 ; HORÁRIO:15:00 h
LOCAL: Ag da Caixa no Centro de Simões Filho - Simões Filho/BA
1.SED: 4546 - Contrato: 9.9800.0012697 – Agente Fiduciário: APEMAT – Credor Hipotecário : EMGEA
JOVENTINO CORREIA RAMOS, Brasileiro, Solteiro, Funcionário Público Federal, CPF: 084.853.644-49, RG: 7.669.090-34 e seu(s) cônjuge(s) se
casado(s) for(em). Endereço do Imóvel: Parque Residencial Ilha de São João, Bloco 04-C, Aptº 101, Ilha de São João - Simoes Filho/BA. Descrição do
imóvel: Sala, dois quartos, sanitário social, cozinha, área de serviço e área de circulação, com área construida de 54,06m2 e área privativa de 50,22m2.
VALOR: R$ 38.600,04.
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR
Leiloeiro Oficial Tel: (71) 3327-2999/8211-2013

