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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Realizado pela Coordenadoria de Esportes e Lazer da Prefeitura 
de Barreiras o 4º Torneio Regional de Futebol Society Feminino 
reuniu, no domingo 08 de março, equipes das cidades de Riachão 
das Neves, Santa Rita, Mansidão, Cotegipe, além da cidade sede. 
Uma homenagem às representantes do oeste da Bahia, no dia 
Internacional da Mulher.
Durante todo dia, no Povoado da Nanica, 30 jogos foram reali-
zados. A equipe de Riachão das Neves foi a campeã, o vice cam-
peonato ficou para o time 100% Primas, de Barreiras. O Arsenal 
ficou em terceiro lugar e a quarta colocação foi para as repre-
sentantes de Cotegipe. Todas receberam prêmios e troféus, além 
disso, foram premiadas a artilheira do campeonato, a jogadora 
de Riachão das Neves, Tainara que levou ainda o prêmio de atle-
ta destaque. A goleira Nágila, também de Riachão ficou com o 
título de menos vazada.  
Mais de 200 brindes foram distribuídos entre as mulheres pre-
sentes ao evento, como forma de celebração à data. “Este evento 
é uma homenagem que fazemos as mulheres que além de exer-
cerem suas tarefas diárias encontram um tempo para o esporte”, 
diz o coordenador Flanklin Pereira.

Riachão das Neves foi campeã do Torneio Regional de Futebol Feminino
 em homenagem às mulheres
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República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
Comarca de Correntina - Município de Correntina

CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
CNPJ/MF N° 16.526.194/0001-01
Rua da Chácarcl 306, 1° andar, Centro,

Co~rentin2~BA - CEP 47,650-000
Fone: (77) 3488- 2581

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Fica intimado o Sr, CARlITO PAULO DE SOUZA LIMA, CPF n° 036.365.565-41,
pelo presente edital a comparecer (em), ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Correntina/BA, situado na Rua da Chácara, nQ 306, 1Q Andar, Centro - Correntina/BA, das
8:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da publicação deste, para pagar o valor de R$ 204.408,05(Duzentos e Quatro Mil
Quatrocentos e Oito Reais e Cinco Centavos), relativo ao saldo devedor das parcelas em
aberto, atualizado até 29/12/2014,mais às prestações vencidas e as que se vencerem até a
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais,
os encargos legais, inclusive tributos, além das despesas de cobrança e de intimação
referentes ao Crédito Imobiliário oriundo do Contrato de Financiamento firmando, pelo qual
foi emitida a Cédula de Crédito Imobiliário de n° 0436 série 2011, firmado com a credora e
fiduciária BRAZILlAN MORTGAGESCOMPANHIA HiPOTECARIA, referente a Matricula n° 1.222,
deste Cartório, relativo ao imóvel: Lotes 09 e 10- Quadra Ol-Bairro Planalto, Correntina-Bahia
- CEP: 47650-000, sob pena de não havendo o pagamento, haver a consolidação da
propriedade em nome da fiduciária, O presente edital, que será publicado três vezes, é
expedido, tendo em vista não terem sido encontrados pessoalmente os intimados, portanto
se encontrando em locai incerto e não sabido. Tudo feito na forma estabelecida peio art. 26 e
seus parágrafos, da Lei 14 de 20.11.1997, Co ren I a-Bahia, 2 de f v reiro de 2015. A

r

Delegatária Substituta.
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Nos dias 12 e 13 de março, o auditório da maçonaria e o serviço 
de convivência e vínculo (antigo PETI), sediarão a VII Confe-
rência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O 
público alvo é de profissionais da ação social, jovens, entidades 
de proteção aos menores e sociedade organizada.
A abertura oficial será às 19:00 horas no auditória da Maçonaria, 
o objetivo é o fortalecimento das políticas para crianças e adoles-
centes com a participação da sociedade, por meio da criação de 
um plano decenal.
“Com a criação do plano pretendemos reunir medidas socioe-
ducativas para atingir nosso público alvo, contando com o apoio 
da sociedade civil organizada e entidades”, disse Rogério Tavares, 
representante do Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente.

Confira a programação completa:

Prefeitura de Barreiras realiza VII Conferência dos Direitos 
da Criança e do Adolescente
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Esta edição encontra-se no site: www.correntina.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Correntina
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