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IMIGRAÇÃO Estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) revela que pequenos deixaram seus lares devido a guerras e pobreza

Númerode crianças longe
de casa chegaa 50milhões
REDAÇÃO COM AGÊNCIAS

Pelo menos 50 milhões de
crianças em todo o planeta
estão longe de seus lares,
forçadas a se deslocar por
causadeguerras, violênciae
perseguições. As informa-
ções sãode recente relatório
doFundodasNaçõesUnidas
para a Infância (Unicef) e di-
vulgadas ontem.
Segundo o estudo, que re-

cebeu o título de “Desenrai-
zados”, 31 milhões de crian-
çasviviamrefugiadasnoex-
terior e 17 milhões estavam
deslocadas dentro de seus
próprios países no final de
2015. Uma estimativa do
próprioUnicef indicaque28
milhões dessas crianças ti-
veramquedeixar suas casas
devido a conflitos.
Elas também são vistas

pelo Unicef em situação de
necessidade de ajudas hu-
manitárias e de receber ser-
viços essenciais para sobre-
viver. Outras 20 milhões ti-
veram que fugir por causa
de extremapobreza ou para
escapar da ação de grupos
criminosos.
A agência da ONU tam-

bém destacou que as crian-
ças são metade dos refugia-
dos em todo omundo e que
45% delas são provenientes
da Síria e doAfeganistão. De
acordo com o Unicef, uma

em cada 200 crianças no
mundo é refugiada. Na Áfri-
ca, dos 5,4 milhões de re-
fugiados, cerca de 3milhões
são crianças.
O Unicef também lançou

um apelo para que as au-
toridades acabem com a de-
tenção de crianças imigran-
tesedesolicitantesdostatus
de refugiado, além de não
separá-las de suas famílias,
que permitam o acesso de-
las aos serviços de saúde e

Muhammad Hamed / Reuters / 1º.9.2016

Distante dos locais de origem, crianças refugiadas tentam se adaptar à nova vida

Jornalista
que agrediu
refugiados
é indiciada

A repórter húngara Petra
László, que ficou conhecida
mundialmente por agredir
refugiadoscomchuteseras-
teiras, foi indiciada em seu
país por crime de vandalis-
mo – cuja pena pode chegar
a 5 anos de prisão, de acordo
com as leis da Hungria.
Imagens de TV mostra-

ramPetra desferindo os gol-
pescontrarefugiados, inclu-
sive crianças, que tentavam
escapar de um bloqueio na
fronteira com a Sérvia. Na
época, ela trabalhava para a
emissora de televisão N1 e
acabou demitida.
De acordo com informa-

ções da agência de notícias
EFE, Petra chegou a pedir
perdão por seus atos e, em
entrevistaaumjornalrusso,
disse que não estava conse-
guindo arranjar um novo
emprego, um mês após ser
flagrada dando pontapés
nos refugiados.

Futebol
Ela teria cogitado se mudar
para a Rússia, o que não se
confirmou.Aindaconforme
a EFE, os refugiados sírios
agredidos pela jornalista,
Osama Abdul Mohsen e seu
filho Zaid, se instalaram na
Espanha, na cidade de Ge-
tafe, na região metropolita-
na de Madri, onde o pai foi
contratado pela Escola Na-
cional de Treinadores de Fu-
tebol.

ReinoUnido
erguerámuro
para barrar
imigrantes

AGÊNCIA BRASIL

OReinoUnidoanunciouon-
tem que está pronto para
construir ummuro na cida-
de de Calais, na França, para
barrar aentradade imigran-
tes pelo Canal daMancha. A
medida já recebeuoavaldas
autoridadesfrancesasedeve
ser colocada em prática ain-
da neste ano. As informa-
ções são da Agência Ansa.
A imprensa britânica ba-

tizou o muro de “Grande
Muralha de Calais”. A obra
será feita na estrada que dá
acesso ao porto de Calais e
terá quatrometros de altura
por um quilômetro de com-
primento. A construção de-
ve ser iniciada em setembro
e custará cerca de 2,7 mi-
lhões de euros, financiados
por Londres.
De acordo comoministro

do Interior inglês, Robert
Goodwill,omuro“serácons-
truído em breve” e a verba
para a obra vem de um pa-
cote milionário do governo
para melhorar o gerencia-
mento das fronteiras.
Omuro deve passar pelos

dois lados da estrada que le-
va ao porto de Calais e por
um campo onde vivem mi-
lhares de imigrantes. O go-
verno da Itália criticou a
construção do muro britâ-
nico na França e pediu que
os países pensem em uma
solução conjunta.

que lutem contra ações de
xenofobia e discriminação.

Armas químicas
Crianças também estão en-
tre as 80 vítimas de um ata-
que com armas químicas
queestásendoatribuídopor
ativistas na Síria ao governo
de Bashar al-Assad. A inves-

tida ocorreu no início da se-
mana, na cidade de Aleppo.
O governo está sendo acu-
sado de ter utilizado bom-
bas de gás clorono ataque. A
substância causa queima-
duras na pele e afeta tam-
bém os pulmões – além de
ser proibida pela legislação
internacional.

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJAADMINISTRAÇÃO
ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A
PERTINÊNCIA DO CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E
INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no
DiárioOficialdaUnião,de23.07.2004,NOTIFICAO(S)RESPONSÁVEL(IS)POR
OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PESA CACAU, ABAIXO RELACIONADO(S),
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data da publicação deste Edital:

a. resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União;

b. tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de
Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos
da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operaçãoabaixo relacionada, foi contratado
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Paraa realizaçãodospagamentosdevidose/ouobtençãode informações
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco
responsável pela condução da operação.

Nome CPF / CNPJ Participação Nº Operação
EspolioDeEdesio Figueiredo
DeAlmeida 000.502.705-59 Mutuario Principal 490.300.861

Maurício Menna Barreto Cordeiro
Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICÍARIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICÍARIA DE ITABUNA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
(Prazo de 10 dias)

O DR. PEDRO ALBERTO CALMON HOLLIDAY, JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA
DE ITABUNA/BA,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramita
a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO/SERVIDÃO ADMINISTRATIVA n°
2983-16.2010.4.01.3311, movida pela PETROLEO BRASILEIRO S.A. –
PETROBRAS, com a assistência da UNIÃO FEDERAL contra EVANGELINA
SOARES DE ALMEIDA E OUTROS, objetivando que seja decretada a
servidão sobre 14.592,87m² (quatorze mil, quinhentos e noventa e dois metros
e oitenta e sete decímetros quadrados) de terras componentes de um imóvel
rural denominado “FAZENDA SANTA MARIA”, situado na Zona do Córrego
Sapucaia, Camacã/BA, bem como a respectiva averbação no cartório de registro
de imóveis competente. O presente edital, com prazo de 10 (dez) dias, expedido
em cumprimento ao quanto dispositivo no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941,
como um dos requisitos para deferimento do levantamento da indenização, será
publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume na sede deste Juízo.
Dado e passado nesta cidade de Itabuna-BA, em 24 de agosto de 2016. Eu,
(Acácio Luiz Almeida Santos Júnior, Técnico Judiciário, Mat. BA2000417), digitei.
Eu, (Luiz Carlos Souza Vasconcelos, Diretor da secretaria da 2ª Vara Federal de
Itabuna), conferi.

PEDRO ALBERTO CALMON HOLLIDAY
JUIZ FEDERAL

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12,
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na
forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro,
situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Ribeirão do
Largo-BA. Centro. Rua Alcides Gonçalves, 09. Imóvel residencial. Áreas totais: terr. 160,00m² e
constr. 144,00m². Matr. 2.070 do Livro B nº 3 do RI de Encruzilhada. Obs.: Regularização e encargos
perante os órgãos competentes de eventual divergência das áreas de terreno e construção que vierem a
ser apuradas no local comas lançadas no IPTUe averbadas noRI, bem como da alteração na destinação
de uso, correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). : 21/09/2016, às 15h. Lance mínimo:1º Leilão
R$ 190.145,08 e 2º Leilão R$ 72.000,00: 30/09/2016, às 15h. Lance mínimo: (caso não seja arrematado
no 1º leilão). : à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-Condição de pagamento
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
antecedência ao evento.Os interessadosdevemconsultar as condiçõesdepagamento e vendados
imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais
informações - tel.: (11) 3845-5599 -RonaldoMilan - LeiloeiroOficial JUCESPnº 266

1º LEILÃO: 2º LEILÃO:21/09/2016, ÀS 15H. - 30/09/2016, ÀS 15H. (caso não seja arrematado no 1º leilão)

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL e ON-LINE”

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA- BAHIA

EDITAL
Prazo de 30 Dias

PROCESSO: 2283.52.2015.4.01.3315
EXPROPRIANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA-INCRA
EXPROPRIADO: TERRABRAS- TERRAPLANAGENS DO BRASIL S/A
IMÓVEL DESAPROPRIADO: “FAZENDA CARNAHYBAS”, situada no Município
de Bom Jesus da Lapa/BA, código 304.018.022.039-1, é cortado pela estrada
Lapa /Ibotirama, com frente para o Rio São Francisco, na Bahia, com uma área
total de 5.330,0000 hectares, com registro no cartório de registro de Imóveis
e hipotecas da comarca de Bom Jesus da Lapa/ba, livro 2-J, fls 75 e versos,
MATRICULA nº 3.248, feito em 23 de abril de 1982, tendo como limites e
confrontações: ao norte Fazenda Retiro Curralinho, no lugar denominado sacco
das melancias, onde chamam Assissis, é deste lugar, cortando rumo direito
ao poente á beira do são Francisco e do mesmo lugar denominado saco das
melancias em rumo direto á serra Geral ao nascente e pela mesma serra adiante
extremando com sitio Tamburil e com sitio das gerais até confrontar com a
extrema da fazenda Itaberaba, no lugar da ponta da ipoeira das melancias que
é para o sul, incluindo nesta extremas o sitio do garapa e do mesmo lugar da
ipoeira das melancias rumo direto a baixa do rio são Francisco pelo rio abaixo até
a extrema da fazenda retiro do Curralinho onde principiou esta demarcação que
tinha de comprimento de norte a sul léguas e do nascente ao poente sete léguas.
FINALIDADE: Conhecimento Público da concessão da presente medida liminar
de imissão na posse e para os seguintes fins:

i) Conhecimento de terceiros inclusive os que eventualmente ostentam
direitos reais incidentes sobre o imóvel;

ii) Para conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que
ocupem imóveis;

SEDE DO JUÍZO: Vara única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa,
Avenida Agenor Magalhães, s/n, Bairro Mirante da Lapa, Bom Jesus da Lapa-
Bahia, com expediente externo das 9 ás 18 horas. Tel.: (077) 3481-8025 ou Fax:
3481-2631.
Expedido nesta cidade de Bom Jesus da Lapa/BA, em 05 de Julho de 2016. Eu
Rafael Ferreira Ázara (Diretor de Secretaria), conferi e subscrevo.

DANILA GONÇALVES DE ALMEIDA
Juíza Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/ BA

Pregão nº. 33/2016 - Pregão (Eletrônico) - Registro de Preços
PROCESSO Nº. 23066.017653/2016-34→ OBJETO: Registro de preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de insumos
para determinações automatizadas de parâmetros bioquímicos (química
úmida), através das metodologias de fotometria, eletrodo íon seletivo (ISE)
e turbidimetria com cessão de 01 (um) equipamento automatizado de
determinações bioquímicas; e insumos para determinações automatizadas de
parâmetros da coagulação e hemostasia por metodologias espectrofotométrica,
coagulométrica e cromogênica com cessão de 02 (dois) equipamentos
automatizados para a coagulação, para atender às necessidades do Laboratório
Central do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos
(Complexo HUPES). Tipo de Licitação: Menor Preço. Data da Abertura:
20 de setembro de 2016, às 09h00min. (Horário de Brasília – DF). Local:
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 153040. Informações e
Entrega de Edital: Sala da Comissão Central de Licitação – Mezanino da
UDAC (Unidade Docente Assistencial de Cardiologia), nos horários: 08h00min
às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, sito à Rua Augusto Viana, S/N –
Canela, Salvador - BA, e/ou pelo Telefax: (71) 3283-8166 / 3283-8193.

ANTÔNIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do HUPES – Filial da EBSERH

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS

Processo nº. 23066.010309/2016-14
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual e
futura aquisição de material de consumo – odontológico de uso comum, para
atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia e sua unidade/
órgão – Faculdade de Odontologia, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência, Edital
e seus Anexos. Abertura: 20/09/2016 às 10:00h de Brasília - (8h local)
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6170 / 6079

Marco Antonio Souza Costa
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 11/2016

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016-PMI/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016-PMI/BA, do tipo menor preço por
lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada para prestar serviços na locação de horas
máquinas e de veículos automotores diversos que serão utilizados na manutenção dos serviços da Secretaria
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo do Município de Ibotirama, que será realizada no
dia 20 de setembro de 2016, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações
serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h, pelo telefone 77 3698-1512. José Carlos Santos
Dias - Pregoeiro.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2016

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 19/09/2016, às 9h (horário local), fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global por lote, para registro de
preços, para aquisição eventual de materiais de limpeza e descartáveis. O edital de licitação
com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://www.senarbahia.org.
br/licitacoes/listagem.html ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.

Salvador/BA, 08 de Setembro de 2016.
Ricardo Silva Freire
- Pregoeiro –
SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016/SRP
A Pregoeira publica a seguinte licitação: Aquisição de Materiais Elétricos para atender às necessidades das
Secretarias e Órgãos da Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante sistema de registro de preços. DATA:
20/09/2016 HORA: 09H00MIN. Informações e Cópia do Edital através do e-mail: licitacaoamargosa@
hotmail.com, pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax: (075) 3634-3977. Carla Souza
Oliveira/Pregoeira

PREFEITURAMUNICIPAL DE UAUÁ
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/16. Dia 03/10/16 às 9h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar para a alimentação escolar. Edital de 8 as 12h na CPL, Pç. Belarmino José Rodrigues,
s/n. Uauá/Ba. 06/09/16. Pedro Morais Ribeiro. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
PP 607/16. Dia 20/09/16 às 9h. Objeto: aquisição de mobiliário e equipamento destinados a Creche Pro Infância.
Edital na sede, Pç Benedito Mina, 629, Centro. Fone 75 33432161, edital e demais atos - www.pmbonito.ba.ipm-
brasil.org.br. Bonito/Ba 02/09/16. Lailton B. Teles. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PP 17/16. Dia 19/09/16 às 10h. Obj: fornecimento patrulha mecanizada com aquisição de caminhão basculante,
conf. proposta ao Min. da Agricultura - repasse 1020502-55. Edital na CPL, Av. Dr. Otavio de Araújo, 44, Centro,
de 8/14h. T. Sampaio, 05/09/16. Joseval S. de A. Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
REPUBLICAÇÃO PP 15/16 - FUSAS. Menor preço. Objeto: aquisição de pneus novos, comuns de primiera linha.
Dia 21/09/16 às 10h. Edital na sede, R Dr. Álvaro Cova, s/n, Tancredo Neves. Info 75 32642607. Riachão do
Jacuípe/BA, 06/09/16. Shirlene Soares Lial. Pregoeira.


