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EUA: últimas tropas
deixam o Iraque
GUERRA O último comboio
com tropas dos Estados Unidos deixou o Iraque na manhã
de ontem, quase nove anos
depois de invadir o país asiático para depor o ditador
Saddam Hussein. Cerca de
500 soldados e 110 veículos
blindados cruzaram a fronteira com o Kuait. Restarão
ainda 157 soldados americanos no Iraque, que deverão
treinar as forças iraquianas e
proteger a Embaixada dos
EUA na capital Bagdá. Na se-

mana passada, o Exército
americano entregou os últimos prisioneiros que tinha
em custódia às autoridades
iraquianas que, na sexta-feira, assumiram o controle da
última base militar que ainda
estava em poder dos EUA.
Uma coalizão internacional
invadiu o Iraque em 20 de
março de 2003 para derrubar
Saddam Hussein, dando início a uma guerra que matou
100 mil civis e mais de 4.400
soldados americanos.
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Mulher é queimada
viva dentro de
elevador em NY
ATAQUE Delores Gillespie, 64
anos, foi queimada viva ontem dentro do elevador do
prédio que morava, em Nova
York. O momento do crime
foi captado por câmeras de
segurança. Nas imagens
vê-se um homem atirar nela
um líquido e lançar um coquetel Molotov. Segundo informações da polícia, ele seria ex-companheiro da vítima, que morreu carbonizada,
ficando o seu corpo praticamente irreconhecível.

Havel em 1989: líder da revolução pacífica que acabou com a Guerra Fria

Morre aos 75 anos o dramaturgo e
ex-presidente checo Vaclav Havel

Soldados comemoram após cruzarem a fronteira do Iraque com o Kuait

CAIRO Confrontos entre manifestantes e a polícia abalaram o centro do Cairo ontem.
Foi o terceiro dia consecutivo
de violência que deixou 10
mortos e cerca de 500 feridos
na capital egípcia. Os confrontos ofuscaram os conflitos da segunda fase das primeiras eleições parlamentares desde a queda do veterano
presidente Hosni Mubarak,
em fevereiro.

Número de mortos por tufão
nas Filipinas já passa de 650

Rússia busca 49
após plataforma
petrolífera afundar

HERÓI Morreu ontem Vaclav
Havel, o ex-presidente e dramaturgo dissidente checo que
aliou o teatro à política para
pacificamente pôr fim ao comunismo na antiga Tchecoslováquia e se tornou o herói da
luta épica que acabou com a
Guerra Fria. Fumante, Havel,
que tinha 75 anos, teve complicações respiratórias. Ele foi o
primeiro presidente eleito democraticamente da República
Checa, após a pacífica Revolução de Veludo, de 1989, que
acabou com quatro décadas de
repressão pelo regime que ele
ridicularizava como "Absurdistão". Como presidente, Havel supervisionou a atribulada
transição do seu país para a
democracia e uma economia
de livre mercado, como também cuidou da pacífica separação da República Checa e da
Eslováquia em 1993. O premiê
britânico David Cameron disse
que a Europa tem uma "profunda dívida" com Havel. Já o
presidente americano Barack
Obama elogiou a "resistência
pacífica" do ex-líder checo.

MARIO TAMA/AFP

Saldo de mortos em
três dias de conflitos
chega a 10 no Egito

CATÁSTROFE Equipes de resgate procuraram ontem por
mais de 800 pessoas desaparecidas no Sul das Filipinas
depois de alagamentos e deslizamentos de terra terem arrastado casas para rios, matando mais de 650 moradores
de áreas pouco preparadas
para lidar com tempestades.
As cidades de Cagayan de Oro
e Iligan, na Ilha de Mindanao,

foram as mais castigadas
quando o tufão passou enquanto as pessoas dormiam,
entre a noite de sexta-feira e
a manhã de sábado.Vinte mil
soldados foram mobilizados
para a operação de resgate e
distribuição de alimentos,
bebidas e roupas para cerca
de 10 mil famílias alojadas em
30 centros de apoio habilitados nas áreas afetadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

CNPJ N: 13.717.517/0001-48
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - O Prefeito Municipal de Morro do Chapéu,
Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a aplicação subsidiaria da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve Homologar e Adjudicar o Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO nº. 011/2011, destinado à Construção de Escola Infantil,
CRECHE TIPO B no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, na sede do Município de MORRO DO CHAPÉU,
conforme Planilhas, memorial descritivo, projetos e demais documentos e anexos, conforme edital e seus anexos.LICITANTE VENCEDORA:SKALA CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ.
Nº-05.950.899/0001-27, VALOR GLOBAL DE R$-1.324.378,85(HUM MILHÃO TREZENTOS E
VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). Registre-se, Cumpra-se, Publique-se . Morro do Chapéu,13 DE DEZEMBRO DE 2011.
Cleová Oliveira Barreto Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO - A Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu , torna público,
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 28/12/2011, às 15 ;00h,na sede da
Prefeitura , situado a Av. Cel Dias Coelho -188,a licitação na modalidade Pregão Presencial de
nº 017/2011, destinado a contratação de empresa para fornecimento de 02 ( dois) veículos 0 km
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo municipal de Saúde
de Morro do Chapéu -Bahia . Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus
anexos na sede desta Prefeitura .das 08 as 12 horas. Francisco Ronaldo - Presidente da Comissão de Licitação. Tel:74-8836-1205.

FRIO Equipes de resgate estão
procurando 49 homens na
costa leste da Rússia depois
que a plataforma petrolífera
Kolskaya, em que trabalhavam, afundou ontem em função de tempestades.Quatro
homens foram encontrados
mortos e 14 foram resgatados.
As buscas foram prejudicadas
pelas temperaturas congelantes e fortes ventos com neve.

Sua resistência
pacífica expôs
o vazio de
uma ideologia
repressiva e
provou que a
liderança moral
é mais
poderosa do
que qualquer
arma
BARACK OBAMA, presidente
dos EUA, sobre Havel
SEPULTAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
CNPJ N: 13.071.253/0001-06

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇO 044/2011

Objeto Obra de construção de uma Unidade de Ensino Infantil, através de repasse efetuado pelo
Governo Federal/MEC, Programa Proinfância. Empresa - Engelar Construções, Projetos e Consultoria Ltda. Data - 05/12/2011. Valor - R$ 1.281.312,63 Adilson Alves Barbosa Presidente da
CPL/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

CNPJ N: 13.809.405/0001-17
TOMADA DE PREÇO 009/2011 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Ribeira do Amparo avisa aos interessados, que se encontra disponível, no anexo da Administração
Municipal na Rua Coronel Jose Domingues da Silva Neto, S/N, centro, o Edital da Tomada de Peço
nº. 009/2011, objetivando a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO COM PASSEIO DE CONCRETO A
SER EXECUTADO NO POVOADO DE RASPADOR MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO. Valor
do edital: R$ 100,00 (cem reais), horário pra adquirir o edital: das 08:00h as 12:00h da manhã,
Presidente da CPL: Tarcisio Emanoel Oliveira Santos sob portaria 440, 30 de novembro de 2010,
16 de dezembro de 2011.

H Rafael Maia Alves morreu
no Hospital Municipal
Eduardo Alencar aos 26
anos. Cemitério Bosque da
Paz.
H Rita de Cássia Alves Luiz de
Abreu, soteropolitana, morreu aos 50 anos no Hospital
Agenor Paiva. Cemitério
Bosque da Paz.
H Jaquison de Oliveira Souza,
soteropolitano, morreu em
via pública aos 22 anos. Cemitério Bosque da Paz.

EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS
(COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS)

EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS
(COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS)

Processo n.: 6492-39.2011. 4.01.3304 - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Réu:
TERCEIROS INDETERMINADOS
O JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA DA 1ª VARA DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo e Secretaria da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana, Bahia,
tramitam os autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO N. 6492-39.2011.4.01.3304, movida
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo por objeto a expedição de mandado proibitório, para
que os réus incertos e desconhecidos abstenham-se de praticar quaisquer atos que impliquem
ameaça, turbação ou esbulho no Residencial Viver Iguatemi I, localizado na Avenida Iguatemi,
s/n, Bairro da mangabeira, Feira de Santana/BA, sob pena de pagamento de multa diária. E, para
que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital de Citação com o prazo de
vinte dias, que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Outrossim, ficam
cientificados OS RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, bem como os terceiros interessados
que não sendo contestada a ação, no prazo de quinze dias, presumir-se-ão, aceitos pelos
mesmos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, e de que este Juízo, funciona na Rua
Santos, n. 380, Caseb, CEP 44.052-046, Feira de Santana/BA, com expediente externo das 09:00
às 18:00 horas. Telefone (75) 3221-6274 / Fax (75) 3623-1759.
Feira de Santana/BA, em 01/09/2011. Eu, (Clemente Filho) , Diretor de Secretaria, conferi e
subscrevo.
WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA
Juiz Federal Substituto

Processo n.: 6499-31.2011. 4.01.3304 - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Réu:
TERCEIROS INDETERMINADOS
O JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA DA 1ª VARA DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo e Secretaria da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana,
Bahia, tramitam os autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO N. 6499-33.2011.4.01.3304,
movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo por objeto a expedição de mandado
proibitório, para que os réus incertos e desconhecidos abstenham-se de praticar quaisquer atos
que impliquem ameaça, turbação ou esbulho no Residencial Viver Iguatemi III, localizado na
Avenida Iguatemi, s/n, Bairro da mangabeira, Feira de Santana/BA, sob pena de pagamento
de multa diária. E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital de
Citação com o prazo de vinte dias, que será afixado no local de costume e publicado na forma
da lei. Outrossim, ficam cientificados OS RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, bem como os
terceiros interessados que não sendo contestada a ação, no prazo de quinze dias, presumir-seão, aceitos pelos mesmos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, e de que este Juízo,
funciona na Rua Santos, n. 380, CASEB, CEP 44.052-046, Feira de Santana/BA, com expediente
externo das 09:00 às 18:00 horas. Telefone (75) 3221-6274 / Fax (75) 3623-1759.
Feira de Santana/BA, em 01/09/2011. Eu, (Clemente Filho) , Diretor de Secretaria, conferi e
subscrevo.
WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA
Juiz Federal Substituto

Thereza de Souza Serapião,
soteropolitana, morreu aos
83 anos no Hospital da Cidade. Cemitério Bosque da Paz.
H

H Dirceu Lopes Vigna Teixeira,
soteropolitano, morreu em
sua residência aos 86 anos.
Cemitério Campo Santo.

Ivonete de Andrade Nery
Sampaio, natural de Ituaçu,
morreu aos 87 anos no Hospital da Bahia. Cemitério
Jardim da Saudade.
H

